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Inför ett nytt halvsekel
Nyårsafton 1949

Facklorna, symboler för LJU
SET · och vår längtan till ljuset
ha burits i vinterkvällen. Efter en
lång, mörk och regnig höst ha vi
nått fram till midvinter - till Ny
år. Hur längta vi inte till ljuset,
till våren, sommaren och blom
morna! Alla årstider ha sin tjus
ning. - Men Ljuset! Daggry
ningen efter en sömnlös natt. Mor
gonstunden. Liksom naturen väx
lar också människornas liv. Alla
behöva vi gemenskap. Barnet, ung
domen, som burit facklorna· i kväll,
medelåldern och de gamla.
Nar vi nu från år 1949 träda

in i år 1950, lämna vi inte bara
ett år bakom oss, vi lämna ett
halvsekel och gå in i ett
nytt. Vi måste se tillbaka
ett ögonblick. Med vilken spän
ning motsåg man inte detta
sekel år 1900. Det gamla bonde
landet i nord industrialiserades
hastigt. Inom politiken dominera
de högern men liberalerna träng
de fram och arbetarrörelsen skym
tade i bakgrunden, representerad
i riksdagen till att börja med av en
enda representant: Hjalmar Bran
ting. Folkrörelserna drogo sitt
segertåg genom landet: Frikyrko
rörelsen, nykterhetsrörelsen, fack
föreningsrörelsen och kooperatio
nen. Inom litteraturen hade en ny
realistisk diktning kommit med
August Strindbergs författarskap.
"Det var lust att leva ... "
I vårt eget samhälle förestäl

ler jag mig att man firade
sekelskiftet ungefär så som vi i
kväll. En äldre vän och "Gustavs
bergare" berättade för mig hur
kyrkklockan i gamla kyrkan vid
skolan ringde in det nya seklet och
hur templet Sirius och de religiö
sa församlingarna hade Nyårsfes
ter. Man hade sina lokaler på
Värdshuset, ty Kapellet och Mis
sionshuset voro ännu inte uppför
da. Klubblokalen fanns och man
firade sekelskiftet på olika håll.
Gustavsberg var vid denna tid in
te egen kommun och församling.
Förberedelserna voro dock i full
gång för att Gustavsberg skulle
bilda egen kommun och detta sked-

de från och med den 1 jan. 1902.
Tidigare tillhörde vi Värmdö soc
ken. Just nu pågår förberedelserna
till en sammanslagning mellan
Gustavsbergs och Ingarö kommu
ner till en gemensam storkommun.
Hur annorlunda ter sig inte sam
hället av i dag mot för femtio år
sedan, både hemma och ute i värl
den.
Vi fråga oss: Ha drömmarna om

det nya slagit in? Våra, eller våra\
fäders ljusa drömmar om framti
den? Ja och nej, kan vi svara! Vi
drömde säkert inte om att få upp
leva två världskrig och allt elän
de som detta medfört för männi
skorna. - Och ändock ha vi i vårt
land haft nåden att stå vid sidan.
- Men vi ha också upplevt en
förbättrad levnadsstandard som
ingen heller vågade drömma om!
Tekniska förbättringar! Höjd so
cialvård! Det har blivit större ut
jämning och den enskilde kan le
va ett rikare materiellt och and
ligt liv. Den högre produktionen
är förutsättningen för ett rikare
liv. Men vi måste ha ändå något
mer! Vi måste ha gemenskap!
"Vad hjälper det en människa om
hon vinner hela världen men för
lorar sin själ." Det är ett arv från
pionjärerna som vi ha att förval
ta. Ett stort arv. Männen och
kvinnorna som föregingo oss vo
ro uppoffrande. De togo inte, de
gåvo! Vi ha faror i egocentricite
ten, hänsynslösheten.

Det organiserade samhället, där
orden "produktion" och "konsum
tion", "koncentration" och "effek
tivitet" alltmer dominera medför
att vi måste lära oss en annan livs
rytm än tidigare. Springet, jäktet
och surret fram och tillbaks med
för inte effektivitet. Avkopplingen

' skall återföra oss till jämnvikt och
balans. Det hetsiga tempot inom
arbetslivet och nöjesindustrien
framskapar en ny människotyp. Vi
måste "omskolas", som det nume
ra heter. Detta tar tid och kom
mer säkert att medföra stora pro
blem, som vi redan ha känning av.
Inför det nya halvseklet se vi
tillbaka men vi måste framförallt
orientera oss i dagens och tidens
största frågor. - Och med tillför
sikt möta morgondagen ...
Må vi under år 1950 och fort

farande vara besjälade av våra
föregångares tro, hänförelse och
uppoffrande arbete! I denna för
hoppning hälsa vi år 1950 !

Gunnar Andersson.
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Samhällsmedvetande
Vårt samhälle, nu på 3400 SJa

lar, om några år en storkommun,
som närmar sig 5000-talet, har ge
nom inflyttning under sista de
cenniet fått ett nettotillskott av
omkring ··100 individer årligen.
Frånsett de tretton främmande na
tionaliteterna från grannländerna
och Europa i övrigt, ha snart sagt
alla landskap i Sverige och i syn
nerhet de norrländska givit Gus
tavsberg en ny struktur, ett Sveri
ge i miniatyr, där alla som arbeta
och bo i regel bli skrivna och få
rättigheter och skyldigheter som
gustavsbergare. Ser man framåt i
tiden kan man om 10 år förutspå
en befolkningsmängd på över 5000
innevånare, där särskilt ungdo
marnas antal och åldrarna över
medelåldern ökat mycket kraftigt.
De bästa arbetsårens folk bli emel
lertid fåtaliga till antalet. Inför
dylika och liknande exempel ur
framtidsprognosen kan det vara
skäl att ta sig en tankeställare.
Hur !!!§.ta vi utvecklingen i
Gustavsberg? Äro vi redo att
framsynt-bemästra de svårigheter
som kunna komma och att intres
serat ta itu med att gemensamt
lösa problemen?
På det sociala och samhälleliga

området ha vi upplevt en mycket.
kraftig expansion, i spåren efter
industrins nydaning och utveck
ling. Samhällets utgifter på social
vårdens område ha fördubblats på
tio år - för pensionering, folk
tandvård, barnbidrag, sjukförsäk
ring o.s.v. - och ännu återstå yt
terligare reformer av stor omfatt
ning, som i allra högsta grad kom
ma att beröra alla samhällsmed
lemmar. Vi veta också att det fö
retag, där de flesta gustavsberga
re äro medarbetare, årligen anslår
betydande belopp för sociala ända
mål, hälso- och sjukvård, pensio
ner, gemensamhetslokaler och fri-

tidsverksamhet. Alla äro överens
om att tillgodoseendet av nämnda
sociala åtgärder äro allmänna be
hov av första ordningen. Deras
tillblivelse är ett resultat av våra
egna uppoffringar och ansträng
ningar, accepterade av den en
skilde, till stor del att betalas skat
tevägen, enligt landets och sam
hällets demokratiska ordning.
I en nyligen utgiven utredning

framhåller Kommitten för social
upplysning att "för skapandet och
på längre sikt upprätthållandet av
en social välfärdsstat krävs att
kunskapen om vad som är rättig
heter och skyldigheter är gemene
mans egendom men också stödet
av ett aktivt medborgarintresse,
som är grundat på verklig känne
dom om samhällets sociala funk
tioner och dess aktuella problem".
Det gäller hela landet och det gäl
ler Gustavsberg. Inom fabriken
arbeta vi med företagsnämnd,
samarbetskommitteer, informa
tion i olika former, personalmed
delande, fabriksradio, fabriksvis
ningar och med utställningar,
film och reklam för att sprida
kännedom om företaget inåt och
utåt, varvid givetvis också sam
hället får sin del. Men man kan
inte sätta likhetstecken, möjligen
plustecken mellan fabriken och
samhället! Liknande informatio
ner, om det gemensamma samhäl
let, en orientering om de kommu
nala organen, om skolan, om bygg
nadsprogrammet, vattenförsörj
ningen - för att ta några strödda
exempel - borde planläggas och
göras tillgänglig för allt större
grupper av samhällets innevånare.
De lokala problemen, samhällets
resurser och utvecklingsmöjlighe
ter äro sannerligen så pass intres
santa och inspirerande spörsmål
att de äro värda bättre informa
tion och upplysning.
För några år sedan försökte vi i

en liten förening göra €11 kurs,
som vi kallade "Kors och tvärs
i Gustavsberg". Vi hunno med att
besöka museet, Skevik, kyrkan,
daghemmet och ett bostadsområ
de innan kursen avsomnade av
brist på· intresse. Med ett bredare
organisationsunderlag tror jag att
en dylik kursplan skulle kunna
samla många deltagare och väcka
nytt intresse och vidga horisonten
för dem som här bo och verka. Ett
kommunalfullmäktigesammanträ
de i Kommunalhuset med gustavs
bergare i gemen som vittnen, en
orientering om skolan i skolan, en

visning av fabriken med en popu
lär redogörelse för dess tillverk
ning, försäljning och ekonomi, ett
föredrag med bilder och skisser
över planerna för samhällets fram
tida utbyggnadsprogram, en dis
kussion i en aktuell fråga, en kul
turafton på Folkan - se där någ
ra perspektiv, som skymta fram
och som borde vara ägnade att
medverka till att allmänt lysa upp
den väg vi vandra.

Gustavsbergaren har väl i nå
gon mån varit ett. organ för sam
hällsupplysning under de sju år
den funnits till. Plats bör emeller
tid lämnas för ytterligare redogö
relser för socialpolitiken, social
vårdens praktiska bidragsformer,
hälsovård och hygien, arbetsmark
nadsproblem, uppfostran och un
dervisning och allmän medborgar
kunskap. Det behöver inte bli nå
gon torr och tråkig läsning eller
ensidighurra-vad-vi-är-bra-journa
listik, om våra förtroendemän på
olika områden tar lärdom av de
moderna pedagogiska och psyko
logiska metoder, som t. ex. nytt
jas inom affärsvärlden. Inom dis
kussionscirkeln Forum har man
som bekant dessutom för avsikt
att bjuda in olika organisationer
till debatt, då lokala spörsmål äro
på tapeten, och en dylik kontakt
kan säkerligen bidraga till en vid
gad orientering kring samhällets
spörsmål.

Denna artikel var avsedd att bli
ett debattinlägg, men har i själva
verket blivit ett arbetsprogram för
skapandet av ett större samhälls
intresse. Vi nå det inte genom nå
gon plötslig omvälvning enligt dik
tatoriska principer av den ena el
ler andra riktningen. Det samhäl
le, vi skola sträva mot, måste kom
ma fram som en följd av fri upp
lysning på lång sikt. I det förut
citerade betänkandet om social
upplysning framhållas fyra huvud
uppgifter för denna verksamhet.
För det första gäller det förstås
att ge råd om .befintliga stödåt
gärder och för det andra att ge
effektivare introduktion av
de sociala reformerna. Men
därtill kommer en vidgad upp
lysning om medborgarens indi
viduella ansvar i det sociala fram
stegsarbetet och slutligen höjning
av den sociala allmänbildningen. ·
Vi måste med andra ord tilläg

na oss ett verkligt samhällsmedve
tande.

Gösta Dahlberg.
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När seklet var ungt
.. Eftersom vi nu ära på väg iti i ett nytt
halvsekel kan det vara av intresse att
ur minnet återkalla några glimtar:från
50 år tillbaka i tiden. Vi öppna våra spal
ter för korta beriittetser från · äen. tid
då seklet var ungt. Vi börja här nedan
med trenne bidrag och motse tacksamt
ytterligare från minnesgoda gustavsber
gare.

Den 18 juli 1899 in-(
gick varm och het. So~
len gassade och det var
en fröjd att leva. Men

mot middagstiden började mörka tunga
moln stiga upp i norr· och snart hördes
avlägset åskdunder. Åskmolnen kom
dock ej upp över. Gustavsberg utan
drog bort, men över Aspvik drog oväd-

) . . . . .

ret fram och blixten slog ned i skogen
och antände den.

Snart kom bud från Aspvik med begä
ran om hjälp. Från fabriken sändes en
del arbetare dit för. att släcka och
hindra elden att sprida sig till Gus
tavsbergs område. Som alltid vid skogs
eldar blev det ett styvt arbete, som tog
musten ur många, men framemot mid
natt var elden begränsad och en del
fick gå hem för att njuta en välbehöv
lig vila.

Men en olycka kommer sällan ensam.
Man hade knappt hunnit lägga sig förr
än fabrikens klocka började ringa ihål
lande och det var tydligt att det var ett
nytt brandalarm. De som vaknat skyn
dade ned till fabriken o.ch fick då se att
det var ångbåten V:an som brann. Det
var bara att ställa sig vid de stora
handsprutorna och arbeta - motor
sprutan fanns ej på den tiden.
Snart stod det dock klart att båten

inte gick att rädda och då det började
brinna i kajen fick några man gå i
roddbåtar och bogsera ut båten på vi
ken, där allt som kunde brinna ombord
brann ned, så att till slut endast skro
vet och järnskelettet var kvar.

De som var med, berätta att det på:
sätt och vis var en vacker syn att se den
brinnande båten på viken · i den lugna
sommarnatten.

Den vackra båten blev förstörd, men
byggdes sedan om och uppsteg som en
fågel· Fenix ur askan mycket vack'rare:

G. S.

Och här berättar en veteran om·
en skridskofärd 1905.

· Söi;i,dagen den · 5 februari 1905,. vid
åttatiden på morgonen sammanträffade
fyra pojkar i åldern 23, 19, 17 och 13

år, för att starta en utflykt till Saltsjö
. baden; som hade en viss dragningskraft.
Där kunde man -f'å se backå:kning på
skidor, konståkning på skridskor, is

. jaktsegling m.in. Men vår färd blev
längre än så. Utrustningen bestod av
skridskor, modell "amerikanare", med

. ' .
·mycket vaggmedeböjd åkskena och lösa
remmar, i rockfickorna remmar och snö
ren i reserv och några smörgåsar. Det

. ta hände nämligen före termosflaskor
nas och ryggsäckarnas tid. Då vi kom
mit ut på Baggensfjärden, funno vi isen
knagglig men för övrigt ganska bra och
då det bara var några grader kallt gick
det undan så att vi snart voro vid
Skogsö. Där tog vi av oss våra "skril
lor" och gick över backarna ~~tbi den
gamla f.d. krogen "Ekorren", fortsatte
sedan på skridskorna upp genom Län
nerstasunden, följande Oustavsberg IV:s
öppna ränna och kom så småningom
skakande till gamla Skurubron, där vi
satte oss på räcket och tärde våra smör
gåsar. Vi kom underfund med att vi valt
en mycket arbetsam väg för att nå vårt
nya önskemål - att se skymten av
Stockholm. Isen hade genom 4:ans
gång brutits i bitar som sedan skvalpats
över med vatten och frusit ihop till en
tämligen ojämn löparbana. Dessutom
hade båten gjort tillägg vid en del bryg
gor som vi fick klättra över, men fram
skulle vi och då vi vid Kungshamn fick
se Stockholm i soldis fingo vi nya kraf
ter. Från Kungshamn följde vi de höga
stränderna förbi Nyckelviken - Augus
tendal - Svindersvik fram till Lugnet
vid Hammarby sjö, som vid denna tid
var en ganska stor insjö. Vi var nu i
Stockholm och det var ju något av en
upplevelse. Men det fanns trötthet och
darrighet i benen och vi voro hungriga.
Vår gemensamma kassa skulle räcka
antingen till ett stort mål mat eller resa
med båten hem kl. 5.15. Efter allvarliga
prövningar om någon möjligen hade nå
gon släkting i stan, som vi kunde "hälsa
på", stannade vi för mat, sedan 23:åring
en, som exercerat i Stockholm, erinrade
sig ett billigt och bra matställe. Han
hade tydligen ej besökt så många mat
ställen under sin värnpliktstid, men med
honom som färdledare trädde vi upp på
Bondegatan, följde den till Götgatan,
vidare till Slusseri och hamnade på Väs
terlånggatan och det efterlängtade mat
stället. Under den långa vandringen ha
de vi gruffat på färdledaren, som då
bara ökade steglängden · för att ·· slippa
höra oss. Maten var god och riklig, och ·
framförallt billig.· Så när vi voro mätta
blevo vi också-snälla mot varandra. Nu
började vandringen til1baka. På . Ham-

marby sjö stannade vi en kort stund
och hörde på sextetten på skridskoba
nan. Här träffade vi en f. d. gustavs
bergspojke, som nu var militär. Han
föreslo~ oss en betydligt närmare och
bekvämare väg hem, nämligen över Nac
kanäs - Järlasjön - Duvnäs
Skogsö. Den vägen kände vi Inte till
förut. Isen var mycket bä~tre än båt
tradens. Vi kom åter till Kvarnen vid
sextiden, trötta men nöjda och med
många lärdomar och minne~.
Företar ungdomarna nuförtiden någ

ra liknande utfärder på skridskor eller
skidor? Eller nöjer de sig med att titta
på bandy?

"Sjuttonåringen".

Så vänder vi oss till en av våra äldre
medarbetare, J. S. Englund, och ber att
få höra något om det mera framträdan
de föreningslivet vid sekelskiftet.

"Det fanns två Templarloger i Gustavs
berg. Templet Sirius hade lokal på
värdshuset och Templet Oskar, i Hyd
dan. Båda hade Blåsorkestrar. Och verk
samheten var synnerligen livaktig. Li
kaså på det religiösa området. Baptis
terna på Värdshuset och Friförsamling
en i Hyddan, där Skräddaremästare
Holmberg var föreståndare. Efter Ny
årshelgen började de årliga Böneveckor
na med möten varje kväll, och besöks
frekvensen kunde ingen klaga på. Både
på det religiösa och det nykterhetsvän
liga området var nog medlemsantalet
större än i våra dagar. Ständigt fulla
hus. Hur stort det religiösa intresset
var, kan jag inte yttra mig om, men
jag misstänker, att åtminstone ungdo
men kom därför att där var varmt, och
bättre än att driva efter vägar~: Och
alltid kunde kanske någon maning, falla
i god jord. Och i vilket fall som helst:
Kvällen kunde kanske ha använts på ett
sämre sätt."

Ta't lugnt!
Jag har flyttat till

Lugnet
men har bil.

Kommer snabbt vid el. repara
tioner, radiojusteringar o.d.

Försäljer elektriska
apparaturer av alla slag.

Rune Boox
Tel. G. 325
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Veteranfesten på Skevik
Flammande facklor lyste upp

Skeviks friluftsgård, när 42 in
bjudna gustavsbergare den 15
december vandrade upp till
storstugan för att uppta en ny
kull veteraner i det gamla gar
det. Lucia bjöd på en värman
de glögg, två fotografer illumi
nerade evenemanget med täta
blixtar; handslag och skålar
växlades och Skeviks spelmän

stämde upp en sprittande marsch.
Vid bordet preciderade ingeniör Hjalmar Olson

och på motsvarande sida charmanta fru Maj som
värdinna "i kretsen för den nya veterankullen, bestå
ende av Sigfrid Englund, Erik Gustav Svensson, Erik
Jonasson, Oskar Wadström, Sven Jonasson,. Selma
Lowndes, Adolf Pettersson, Frans Aug. Karlsson,
Karl Pettersson, Anton Kock och Johan Hellqvist.
Till kretsen hörde också Julia Ekström, som var för
hindrad att närvara på grund av sjukdom.
Bland vittnena märktes förut-

varande veteraner med Knut son gjorde succes med visan om
Andersson anställd 1885 och Bagarns träsk, andra enstaka so
Augusta Fröberg, anställd 1880, loframträdanden ej att förglöm
i spetsen. Förutom fabriksled- ma.
ningen hade representanter kom
mit från tjänstemännen, arbetsle
darna, fackföreningen, kommunen
och pressen, nämligen MT och
Gustavsbergaren.
Det var god och glad stämning

redan från början av festmål
tiden. Wadström bjöd chevale
riskt Maj Olson armen, Hjalmar
Olson gjorde likaledes för Augusta
Fröberg och så bänkade man sig
vid långbordet med de tända lju
sen, den rykande potatisen och allt
det lockande småvarma. Till den
delikata. rensteken levererades mu
sik från· gamla tider och vid gla
cen och madeiran var allsången
och de goda gamla historierna i
full gång. Teglunds luta kom till
flitig användning och Sven Jonas-

Talen voro varma, korta och ka
raktäristiska. Chefen prisade ve
teranerna för långvarig och tro
gen tjänst och lyckönskade företa
get till att vara gynnat av -den
utomordentliga yrkesskicklighet,
som de närvarande hedersgäster
na representerade med sina 1500
år vid fabriken. Dessa män och
kvinnor av den gamla skolan äro
bärare av den känsla för kvalitet
i arbetsprodukten som är en· av
porslinsindustrins huvudföresätt
ningar. Till de nya veteranerna
överlämnade ing. Olson en gratifi
kation. Fru Olson kom så med· en
överraskning i form av en jätte
stor korg, ur vilken hon till samt
liga veteraner kunde förära en 'ex
tratilldelning kaffe, vackert insla
get i granna julpaket. Det var fes
tens clou, som gav ren julstäm
ning. Vi kom överens om att den
anonyme givaren inte kunde vara
någon annan än jultomten.

Oskar Wadström framförde tac
ket för maten, K. V. Svensson ta
lade några allvarsord på känt ma
ner, Johan Hellqvist tolkade de
nya veteranernas tacksamhet och
gjorde erinringar om gamla tider.
Axel öhlund uttryckte till slut
fackfolkets uppskattning för håg
komsten av trotjänarna och be
kräftade viljan till samförstånd
och samverkan.
Efter ett fyrfaldigt leve för

Gustavsberg bröt man upp och
gjorde sig redo för hemfärd.. Bus
sen tog nu en avstickare till Häst
skovägen, där Vita Hästen och
"Fölungen", konditoricafeet och
studielokalerna förhandsinvigdes
vid en midnattsbesiktning av pors
linets veteraner. Vilka om några
kunna bekräfta att det skett en ut
veckling av stora mått i gamla
Gustavsberg.

G-g.
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"Vid Bagarns träsk" Månsken
Under veteranfesten på Skevik den

15 dec. sjöng Sven Jonasson en visa
som livligt slog an. Den sjöngs på sin
tid till melodin "När månen vandrar"
till följande text:

I Vita huset vid Bagarns träsk
där våra kläder ska tvättas,
där må ni tro kan man utan fjäsk
få höra mycket berättas
om "snälla" grannar och vackert väder
allt medan fruarna klappar kläder
vid Bagarns träsk : , :

Om ved och bunkar dom håller gräl
så hela tvättstugan gungar
om stygga mänskor som går och stjäl
och grannens elaka ungar,
om "Bolagsboden" och om fabriken
och över nästan är sträng kritiken
vid Bagams träsk : , :

Ty hur dom pratar och håller på
får nästan· sitta emellan
om någon pratar dom väl också
men · det är faseligt sällan
ty lätt det går att sin nästa klandra
men väldigt svårt tala gott om andra
vid Bagarns träsk : , :

En flicka råkat att otur ha
i sina kärleksaffärer
och själv hon märker en vacker da'
att rakt åt skogen det bärer
men mycken tid har hon då försetat
ty denna saken dom länge vetat
vid Bagarns träsk : , :

Ty en· har hört hon ska gifta sej
när hon ej längre kan vänta
"A, allri' kunde jag tänka mej
ett sån't spektakel te jänta!"
"Men som man bäddar, så ·får man ligga
dom skulle varit så lagom pigga
vid Bagarns träsk : , :

Ja, allt som händer uti vår ort
man får i tvättstugan veta
där pratas om både smått och stort
dom kan på platsen uppleta
och sedan får det en väldig spridning
ty Gustavsberg har sin egen tidning
vid Bagarns träsk : , :

Men, om vi riktigt oss tänker för
vi alla är likadana,
vi pratar om vad vår nästa gör
av gammal inrotad vana
och pratar smörja till sena kvällen
det gör dom säkert på flera ställen
än Bagarns träsk : , :

När ett måmslcens silver strömmar
över hjärtats bikt och drömmar,
är mig som ett vindspel röres
över spröda strängars gull.
över vattnen bärs min tr åruui
genom silverbrygg-ans spånad,
medan trolska flöden faller
över jordens glömda mull.

över silverspangens ringar
går ett sus ·av ängelns vingar,
nattens ängel, hjärtats aning
går i slocknat stjärnespår.
Andra nattens stjärnor blossa,
när pa brudebädd av mossa
skogslinnean lagt sitt huvud.
Drömmens silverklocka slår,

Alla. dagens vildstormsbyar,
kvällningsbleka silverskyar,
famnas i den svala natten,
barn av samma frändeblod.
När ett månskenssilver strömmar
över aningar och drömmar,
vill jag natten övervaka
invid drömmens silverflod.

Vad som ej slog ut sin krona
här skall diktens flöden sona,
när jag äger teg och tomtmark
vid mitt drömlands silversjö.
Där skall formas, vad jag tänkte,
när ett vågsvalls pärlskum stänkte
upp ett diadem av silver
kring min bleka manskensmö.

J. A. LöFDAL.

Vi har vänt oss till vår gamle med
arbetare Oscar Söderberg för att få hö
ra mera om visan och händelserna kring
Bagarns _träsk. Och Söderberg berät
tar: "Under förra världskriget rådde
brist på nästan allt och i synnerhet på
matvaror. På Klubben roade vi oss
emellertid på alla vis, med dans, sång,
musik och teater. Men de subskriberade
festerna med mat och dryckjom blev allt
sällsyntare. Men Kluibbstyrelsen var in
te rådvill. Det fanns paltbröd en tid
och bagarmästare Lindström fick släppa
till paltbrödet medan vi andra på ett
eller annat vis skaffade oss en fläsk
bit. Det var fest och stämning från
första stund. Det var då som vår egen
skald, Henning Danielsson, gjorde visan
om Bagarns träsk. Danie1sson, numera
bosatt i Sthlrri, besjöng städse Gustavs
berg, dess folk och natur. Den här vi
san sjöngs även då - för 35 år sedan
- av Sven Jonasson medan Oskar Se
verin kompade till piano. Och så åt vi
paltbröd och fläsk, dansade och sjöng.
"Målar-Pelle" tog "de äldre", som han
sa, i en långdans. Där var "byggarn"
Danielsson, Erik Persson, Oskar Olsson
m.. fl. De yngre charmörerna, t. ex.
Herman Rolf och Per Lundin, med byxor
vida nertill, ångade fram över golvet
med sina flickor och med en fart, som
bara väggar· och stolars, kunde hindra.
Under pausen sjöng man med i "Vita
huset vid Bagarns träsk". "Sjung visan",
säger Oscar Söderberg "och tänk på oss
från den tiden, när · ni dansar i upp
värmd, rotunda, svänger er på upplyst
fin isparkett eller sitter och ser den
senaste ljud- och färgfflmen. Allt inom
den gamla Klubbparken, men i ett nytt
Gustavsberg. Sjung och var glad! Det
har Ni orsak till!"

Engelsk läsövning
Ur "Australian Standards Quarterly"

hämta vi följande 10 råd, som våra
cirkelmedlemmar i engelska kan ha nyt
ta av att översätta och delge intresse
rade föreningsmedlemmar inför årsmö
tena.

1. Don't come to meetings.

2. If you do come, come late.

3. If the weather doesn't suit you,
don't think of coming.

4. If you do attend a meeting, find
fault with the work of the officers
and other members.

5. Refuse nomination to a committee;
it is easier to criticise than do
thirigs.

6. Nevertheless, complain of your
nomination to the comittee is not
asked for, and if then co-opted,
see No. 1 above.

7. If asked by the chairman to give
your opinion, tell him you have
nothing to say; arter the meeting
tell everyone how things ought to
be done.

8. Do nothing more than is absolutely
necassary, but when other mem
bers get to work and unselfishly
use their time and ability to help
matters along, howl that the com
mittee is dominated by a clique.

9. Don't read documents distributed
to you, then when you can't keep
up with meeting, complain that you
are not being kept informed.

10. Never consider a compromise;
what you want must always be
the best.
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Vintersport

Sol och söndag över Ekvallen har vår fotograf lyckats fånga i ett. förnämligt panorama, kantat av
korvkö vid Petterssons holk och stampublik med bolispelarnas skyddspatron i spetsen.

Ekvallen och skridskosporten har haft
en god säsong, berättar Rune Lööf, när
vi söker upp honom för en intervju. "Is
galan den 18 januari samlade omkring
800 åskådare, men så bjöds också på ett
fint konståkningsprogram ay Stockholms
Allmänna Skridskoklubb. Särskilt häs
ten Vanjas bravader väckte förtjusning.
Den 16 februari visades hastighetsåk
ning av en del elitåkare från Söder
malms IK och bandy mellan I. K. Götas
damlag och "veteraner" från Gustavs
berg. Det blev 4-4. "Kos-Evert." och
"Lonto" glänste som i gamla dar och
lär vara pigga på att slipa rören för me
ra matcher. Trots konkurrens med Le
vi Petrus & C:o i radio hade 400 perso
ner sökt sig till Ekvallen."

"Pokalserien blev inte precis som vi
väntat, efter en ganska stark insats från
A-laget", fortsätter Lööf. "Vi hade otur
i den spännande matchen på Hammarby
mot Olympia och åkte dit med 4-2.
Även i DM fick vi stryka på foten mot
Mälarhöjden. I halvtid var ställningen
0-0. Efter justeringar och utvisning
måste vi i sista minuten kapitulera med
våra 9 man och resultatet 2-1.

Vi ha en teoretisk chans att komma
upp i Division II, där man har plats för
flera lag. Det blir i så fall ett kval i
dubbel bemärkelse! - Även reservla
get ligger bra till i Pokalseriens reserv
turnering, nämligen tvåa. Juniorerna
har vunnit sin grupp, men blev i slut
spelet om DM utslagna av AIK. Här
ha vi emellertid åren på oss - äldste
man i kedjan är 15 år!

Svarta Hästen gör entre.

Ishockeyn har haft det litet knaggligt
med att få banor för matcherna. A-laget
här kämpar i Stockholmsseriens klass
III och smågrabbarna i juniorse
rien." Vi konstaterar en verklig bredd
på skridskosporten i Gustavsberg och
vänder oss nu med en bugning och gra
tulation till vår ledare för skidsporten
och segraren i Korpen, Arvid Olsen.

Olsen berättar att skidsektionen haft
en ganska ljum säsong tack vare snö
bristen. "Efter två träningstävlingar på
milen i ösbyskogarna ställde vi upp med
6 man i DM 15 km, som gick i Gustavs
berg den 29 jan. Jag var ganska nöjd
med min placering som nionde man. DM
30 km. i österåker var besvärlig, med
blötsnö och svart spår. Min placering
blev 11 :e man och Einar Tegesjö kom
som nr. 17. I Korpen slog det bra och
trots tungt före lyckades jag bärga för
staplaceringen med en knapp minut fö
re Furöstam vid Spårvägen. Och nu ger
vi oss i väg till Borlänge och Koopera
tiva RM med nära dussinet åkare. Vi
hoppas givetvis vår vana trogen att få
hämta tillbaks lagpriset, som vi själva
tillverkat." Lycka till! Pk;
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Räven raskar över isen
har jag sjungit på barnfesternas
mångfald på det nya året. Men så
är jag också rostig i röret. Inte
blir det bättre av den råa luft som
vintertid hör till Gustavsbergs
avigsidor. Skidorna hänger orör
da i källartaket, ty den söndag då
det var snöföre, skulle jag på jul
gransplundring och sjunga Räven
raskar över isen.

Isgala i olika former
har vi i alla fall upplevt på Ek
vallen. Även där föreföll mig luf
ten litet rå, medan en och annan
räv raskade över isen. En bandy
klubba i motståndarens skridskor
då och då, glåpord och snöbollar
från "supporters" över gustavs
bergarnas motståndare - det är
som sagt litet rå luft ibland.

Ett .flabb åt skridskogästen,
som på den knottriga isen råkade
snubbla vid Isgalans uppvisning i
konståkning, förhöjde inte den
tomma stämningen på den livligt
besökta isgalan. Publiken verkade
blaserad och ointresserad och pra
tade · och nojsade under uppträ
dandet. Jag har varit med bland

20.000 människor på Stadion, som
med hängiven tystnad följt lik
nande uppvisningar. Och applå
derna kom där de skulle. Man ha
de å andra sidan förstås bättre
högtalare men ändå! Kanske gus
tavsbergarna håller på att bli litet
bortskämda eller kräsna?

Medan vi isar och risar
kan man med tillfredsställelse no
tera LO :s kampanj mot pokerspe
let. Det florerar än i dag, lance
rat av mer eller mindre inbitna
individer. Kunde man sedan också
sätta stopp för byteshandeln kaf
fe-brännvin, skulle säkert inte så
många unga pojkar få så hopplösa
vanor vid löndagar och lördagar.
Medan de skumma rävarna raskar
över isen.:

Fint och fridfullt
är det däremot på Vita Hästen.
Nästan för fridfullt och fint för
att passa in i ramen. I vardagslag
känner sig nog en jobbare litet
bortkommen av de finklädda sto
larna och omöjligheten av att få
en halv kaffe. - Färgharmonien
mellan väggar, möbler och gardi
ner blir säkert tjusig - när man
väl .fått fram den. Många frågar
efter radio, andra är rädda att den
helt skall ta bort friden. Men man
kan ju gå en medelväg och ranso
nera välljudet. Bara det inte blir
en radiogrammofon, där "buggar
na" skockas för att "spisa" helt
andra plattor än Räven raskar
över isen.

LEKAREN.

Glödlampor
säljes nu till lägre priser än före
kriget.

Varför?
Därför att kooperationen genom

Luma
kontrollerar priserna.

Tvättpulver
har sjunkit i pris.

Varför?
Därför att kooperationen genom

Persil
kontrollerar priserna ~

Den effektivaste priskontrollen utövar konsumenterna själva med av
dem ägda företag.

Visste Ni att ...

Konsum/Kooperativa

ca 905.000 svenska hushåll är medlem
mar i konsumtionsföreningar;
konsumentkooperationen i vårt land

har 7.492 försäljningsställen;
deras omsättning 1948 gick upp till

1.428.500.000 kr.;
nu är 35.000 personer anställda i för

eningarna och n:ära 13.000 personer i
KF;
husmodersgymnastiken är ett koope

rativt initiativ (1948 samlade den drygt
35.000 husmödrar på 425 olika platser);

det finns 482 kooperativa kvinnogil
len med nära 20.000 medlemmar i vårt
land;
det genom KF:s förlagsverksamhet

förmedlades 682.136 böcker år 1948;
Luma är en av de fem fabriker i he-

1,a världen, som framställer alla sorters
lampor;
konsumentkooperationen introducera

de självbetjäningsbutiken i Sverige, var
av det nu finns ett lfemtiotal;
av KF:s cirkelkaffe år 1948 försåldes

19.473.620 förpackningar;
KF under 1948 till föreningarna sål

de 55.134.000 kg. socker och 3.102.000
kg. sirap;
vid KF:s huvudkontor finns en sär

skild postavdelning som ombesörjer
postkommunikationen i KF-huset. Där
finns 29 anställda, dagligen ankommer
c:a 2.000 och avgår c:a 3.000 försän
delser. Portokostnader per år c:a
260.000 kronor;
KF:s huvudkontor är Telegrafverkets

största abonnent i fråga om rikssam
tal: 10 telefonister, ca 500 telefonappa
rater, 50 linjer för in- och utgående lo
kalsamtal, 31 linjer för rikssamtal, c :a
700 rikssamtal per dag. Telefonväxelns
kapacitet motsvarar samtalstrafiken i
en medelstor svensk stad av Linköpings
storlek;
Brevskolan mottar för varje år unge

fär lika många kursanmälningar som
antalet nyinskrivna folkskoleelever i
Sverige - 90.000;
kunde man trava alla ex. av ett 32-

sidigt Vi-nummer på varann, skulle det
bli en stapel på nära 1.000 meter, d. v. s.
9 gånger så hög som Stockholms stads
hus;
KF:s skola Vår gård hittills haft flera

kursledare än hela befolkningen i Söder
tälje - 24.000;
Internationella kooperativa alliansen

är världens största utomstatliga ekono
miska organisation med 105 miljoner
medlemmar i ett 40-tal länder;
den första kända konsumtionsföre

ningen i Sverige bildades i örsundsbro
1850.
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_ Dokument från den gamla goda tiden

Tyfoidfeber Gustavsberg
Att doktor Norbergs rapport till läns

styrelsen ej blev uppskattad i Gustavs
berg framgår av en skrivelse av följan
de lydelse:

Till Disponenten vid Gustafsberg
H. Herr Löjtnant W. Odelberg.
Med anledning af en artickel i Stock

holms Dagblad för den 7 :de dennes
grundad på en rapport ingifven af Lä
karen vid Gustafsberg G. Norberg till
Landskansliet i Stockholms Län få un
dertecknade vid Gustafs~erg förklara det
vi efter våra begrepp. anse nämde rap
porc fullkomligt sanningslös vad beträf
far snygr,heten omkring och uti rum
men i våra bostäder. Vi betvifla högligen
att någon gjordt så mycket för sina ar
betare som ni Herr Löjtnant ock därför
anse vi denna rapport tillkommen af ill
vilja och skadebegär emot er då denne
Herr Norberg vågar att på sådant sätt
anfalla er Herr Disponenten, huru dan
skall han då vara emot oss som han an
ser stå på en så låg ståndpunkt gent
emot sig som meneka utan hans stora
werldsryckte som Läkare likväl är vår
mening om denna man helt annorlunda
ifrån första dagen han kom hit var hans
förtroende slut hos oss ty hans intresse
för den sjuke var då som.nu lika med O.
Om man kommer opp till denne herre
på en söndag man m·å -vara alldrig så
sjuk så blifver man ej motto.qen. utan på
ett ganska förolämpande sätt utvisad
detta är för oss hårt och ytterst sårande
då vi alla indirekt genom vårt arbete bi
drager till hans lifsuppehelle. Med ett
ord mannen är för oss olämplig som Lä
kare annat var det under· den store me
niskovännen DoktorBrandbergs tid hans
dörr stod alltid oppen för den lidande
han monde vara fattig eller rik man
kan gråta då man tänker på jemförelsen
derför anholla vi ödmjukast Herr Dispo
nent att ni godhetsfullt aflägsnar Herr
Doktor Norberg från Gustafsberg och
vi äro förvissade att den sjuka luft som
för närvarande är vid bruket upphör
med hans förflyttning till annan ort.
Gustafsberg den 11 oktober 1879.
(Underskrift av 162 namn)

.
I

Under rubriken Från Stockholms
län finnes i Stockholms Dagblad för
den 7 oktober 1879 en rapport införd
från läkaren G. Norberg i Gustavs
berg av följande lydelse:
"Tyfoidfeber har enligt inkommen

rapport från vederbörande distrikts
läkare utbrutit bland arbetarbefolk
ningen vid Gustavsbergs porslinsfa
brik. Efter det enetaka fall af sjuk
domen förekommit under augusti må
nad har den nu så tilltagit, att för
närvarande 17 personer ligga sjuka
och åtskilliga andra förete symptom,
hvilka tyda på enahanda sjukdom.
Nämnde läkare anser, au farsoten
här sannolikt skall finna en bördig
jordmån, då man, förutom den om
ständigh_eten, att en del arbetarbostä
der äro något öfverbefolkade, tager i
beaktande den osnygghet, som man
under många år tillåtit förefinnas
omkring bonigarna. Marken har iföljd
deraf blifvit genomträngd med en
mängd i förruttnelse stadda ämnen,
som sakna tillräckligt avlopp, och
brunnarnas förorenande är häraf en

1 nödvändig följd."

Wermdö kommunalnämnd höll den 13
okt. sammanträde i Värmdö och ovan
relaterade fråga upptogs till överlägg
ning. Närvarande voro enligt protokol
let: Ordförande J. A. Sanden, kyrkoher
den S. J. Kallberg, verkmästaren C. J.
Forsberg, bagaren J. A. Lindström,
hvarjemte, som det heter, tillstädeskom
mo Disponenten vid -Fabriken Löjtnan
ten W. Odelberg och Distriktsläkaren
Doct. G. Norberg. - Här följer protokol
let:

1879

§ 1.
Kommunalnämndens, som tillika är

samhällets sundhetsnämnd, sammanträ
de föranleddes af en af Doktor G. Nor
berg med anmälan att tyfoidfeber utbru
tit 'bland fabrikens befolkning inlämnad
skrifvelse, deri anföres: "Till att före
komma sjukdomens utbredning böra
bland annat de stora massor af afskrä
den, som under åratal hopats kring bo
städerna vid fabriken så fort ske kan
aflägsnas, hvarjemte lättare aflopp för
den flytande orenligheten bör beredas

genom anbringande af tjenliga aflopps
diken", äfvensom på fabriksstyrelsens
begäran tillfölje af nämnde Doktor Nor
berg till Kungl. Maj:ts Be.fallningshaf
vande aflemnad rapport, i hvilken på
pekas: "att farsoten skall finna en bör
dig jordmån vid Gustafsberg är mycket
sannolikt, då man tager i betraktande
den stora orenlighet, som der är rådan
de, afskräden af. alla slag hafva under
1'.långa år hopats kring boningarne, hva
dan marken är genomträngd med i för
ruttnelse stadda ämnen; dertill saknas
på många ställen tillräckligt aflopp tör
orenligheten: brunnarnes förorenande
äro .häraf en nödvändig följd. En del
bostäder äro äfven något öfverbefolka
de. Jag har påpekat dessa omständighe
ter för vederbörande och åtgärder hafva
redan börjat vidtagas att söka bortföra
orenligheten".

Genom kungörelse, som förliden går
dag upplästes i församlingens kyrka ha
de nämndens ledamöter blifvit kallade
till detta sammanträde.

.P. S.
Vid samtal med personer som komma

ihåg Doktor Norberg berättade de att
de ej ha något minne av att han mot
svarade den beskrivning han får i skri
velsen till Disponenten. I regel brukade
arbetarna bli uppkallade till kontoret,
när det förekom något i tidningarna,
som ej var fördelaktigt för Gustavs
berg. Så skedde också , säkerhgen vid
detta tillfälle. Den omtalade insjön var

"Bagarna träsk" och brunnen, som blev
igenfylld låg nedanför Ble-ket. Lergro
pen var på den plats där Telegr-afverket
nu bygger. De nya bostäderna, som näm
nas, voro de på Grindstugatan eller Stor-

. gatan, som den hette förr. Dessa upp
fördes som bekant på 70-talet och voro
ett verkligt prima tillskott i bostads
beståndet efter den tidens mått. Doktor
Norberg slutade några år efter dessa
händelser. H. Lvndholin,

§ 2.

Disponenten vid fabriken begärde först
få meddela att ingen behörig anmälan
om de af Doktor G. -Norberg anmärkta
förhållanden till honom eller de vid fa
briken ,boende ledamöterna af nämnden
ingått och att han funnit sig desto i:nera
deraf sårad som hvad allmänt kunnigt
är att under de sednare åren inga upp
offringar sparats för att bereda fabri
kens befolkning sunda och beqväma bo
städer äfvensom att alla möjliga åtgär
der vidtagits för att förebygga samlan
de af afskräden och öfriga för sund
heten menliga affall kring husen och an
höll han att nämnden ville företaga en
noggrann besigtning för att derom öf
vertyga sig.
Doktor G. Norberg förklarade sig vil

lig åtfölja nämnden för att bestyrka de
uppgifter han afgifvit. Han påpekade
först en vid en insjö, som är belägen
nära bostäderna och genom en rännil
invid S-altsjön förenad, uppförd vall eller
utfyllning, deri vid gräfning påträffa
des jemte porslins-affall och jord illaluk-.
tande nu med aska och andra rena på
fyllda ämnen, ärvensom en vid nämnde
insjö befintlig brunn, hvilken han upp
gaf ej innehålla· rent vatten tillfölje af
att den ej vore på tillräckligt afstånd
från svinhus och en der ofvanför varan
de lergrop; samt att en brunn, anlagd
vig ett nyligen uppfördt större bostads
hus, i - hvilken vattnet ej vore rent till
följe af ej tillräckligt arloppsdike. Rö-
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Socialvårdsexpeditionen
Kommunalkontoret

Telefon 308.
Expeditionstid:

Onsdagar och fredagar
11-13, 16-18.
Ärenden rörande

Mödrahjälp - Barnbidrag
Fria resor för barn och mödrar

Husmodersstipendier
Hemhjälp

Bosättningslån
övrig socialhjälp

Kristldsnämndens expedition
är från och med 1 mars över
flyttad till kommunalhuset.

Expeditionstider:
Onsdagar och fredagar

11-13, 16-18.

Födda:
Den 10 dec. Leif Douglas, s. t. fabr.

arb. Douglas Knut Evald Westerberg och
h.h. Inga Maria f. Nilsson, Hästskov. 10.
Den 7 dec. Erik Rune s. t. transp.-arb.

Karl 'I'orvald Hamberg och h:h. Inez Eli-
sabet f. Jägbeck. ,; .
Den 14 dec. Per-Olof s. t. grov.-arb.

Emil Gunnar Blom och h.h. Brita Vik
toria f. Enlund, Mörtnäs 1 :454.

rande den anmärkta öfverbefolkningen
hänvisade han nämnden att taga i be
sigtning tvenne rum, af hvilka det ena
beboddes af en familj bestående af man
och hustru med ·7 barn af hvilka flera
dock voro små, det andra af en enka
med 5 minderåriga barn.

§ 3.
öfriga anmärkta omständigheter fann

nämnden icke förtjena afseende.

§ 4.
Derefter tog nämnden i öfvervägan

arbetarnes hem och funno allt i det ut
märktaste skick rörande såväl bostäder
nas underhåll som renlighet och utrym
me. Alla funno sig belåtna och uttalade
öppet sin tacksamhet för den omvård
nad de af fabrikegarna genom den rik
liga tillgången af sunda och bekväma
rum åtnjuta.

§ 5.
Derefter tog nämnden i öfvervägan

de de ofvan anmärkta för-hållanden och
funno desamma icke påkalla någon an
nan åtgärd än att nämnden tillrådde fa
briksegarna igenfylla den brunn, som
är belägen vid insjön och såvidt möjligt
är hafva tillsyn öfver att några afskrä
den af husmödrarne icke utkastades på
ofvannämnde vall.

§ 6.
Rörande de anordningar fabriksstyrel

sen vidtagit för upprätthållandet af ren
lighet och ordning i bostäderna gjorde
näm~den sig underrättad om att för
hvarje bostadshus vore utsedd sedan
längre tid tillbaka ordningsmän hvilka
hade att noga tillse att gifna föreskrif-

CD

ter, som tätt och ofta upprepats, om
snygghet och renlighet noggrant iaktta
gas. Vidare att såväl sopor som excre
menter ändamålsenligt förvarades och
behandlades med dertill tjenliga ämnen
såsom aska gips och kalk hvarigenom
all lukt från dem borttogos och enligt
företedd dagsverksjournal utvisades att
alla dessa ämnen i behörig tid bortför
des.
För att bestyrka uppgiften om de sto

ra uppoffringar som gjorts på sednare
tider för anskaffande af goda arbetare
bostäder fästes nämndens uppmärksam
het på att sedan år 1870 här uppförts
26 boningshus, hvilka alla voro på det
ändamålsenligaste sätt inrättade och ge
nom anbringande af planteringar kring
desamma befunnos i det prydligaste
skick hvarför ock en arbetare vid be
söket hos honom onmnämnde att arbe
tarne täiflade med hvarandra i att hålla
bostädernas omgifningar i bästa skick.
Omnämnde hus innehålla boningar med
ett två och flera rum för omkring 200
anbetarfamiljer. Med undantag af om
nämnde brunn befanns dricksvattnet i
samtliga brunnarne godt och använd
bart.

§ 7.
Som Krono-Länsmannen Ceder-berg

ock Callenius ehuru ombed<le att öfver
vara detta sammanträde tillfölje af ut
satta vägsyner ej kunde komma till
städes beslöts att infordra den sedna
res, som flera år varit vid fabriken bo
ende, yttrande för att bifogas detta pro
tokoll.

S. J. Kallberg
C. J. Forsberg

Som ofvan
J. A. Sanden

J. A. Lindström

Den 16 dec. Jaan Vilhelm s. t. fabr.
arb, Paul Vilhelm Norho och h.h. Karin
Helene f. Leinola, Mariaplan 10.
Den 14 jan. Vanja Margreta d. t. smi

desarb. Karl Roland Andersson och h.h.
Kerstin Margareta f. Andersson, Mört
näs 1: 11.
Den 15 jan. Anna Elisabet d. t. vete

rinär Per Anders Ragnar Kinnemark
och h.h. Karin Eivor f. Eriksson, ösby
1: 1.
Den 24 jan. Inga Lill d. t. finmek.

Svend Georg Jörgensen och h.h. Siv
Gunhild f. Johansson, Lilla Kovik 1: 1.
Den 26 jan. Britt-Marie Desire d. t.

hand.-bitr. Carl Erik Nornblom och h.h.
Maj-Britt Ingeborg f. Kemi, Villag 5.
Den 31 jan. Eva Christina d. t. rörarb.

Fritz Evert Nordström och h.h. Lilly f.
Svensk, Mariaplan 5.
Den 31 jan. Naimy Christina d. t, kom

munalkamrer Gunnar Sigvard Olofsson
och h.h. Nanny Majken f. Emanuelsson,
Kommunalväg. 4.

V i g d a:
Den 18 dec. Verkstadsarb. Nils Billy

Sandin, Grindstugärde E, 31 och Sonja
Elisabet Linnea Wiberg, Kullen 4.
Den 26 dec. Chaufför Christer Sture

Gotthard Norlin, Köja 9: 6, Bjärtrå förs.
Vnrl. 1. och Ruth Gullan Nordin, Häst
skoväg. 2.
Den 8 jan. Kont. Knut Gerhard Alfons

Oskarsson, Strandvik och Betty Doreen
Game f. Jagger, Hästskov. 12.
Den 21 jan. Chaufför Bertil Gunnar

Malm, Ingarö tvärg, och Margit Herta
Viktoria Åkerblom, Villag. 5.
Den 21 jan. Bilmek. Sven Arne Karls

son, Kullen 3 och Maj-Britt Persson,
Grindstugärde G. 41.
Den 11 febr. Brandman Torbjörn Mar

tin Nyström, Algatan 1 och Doris Inge
gerd Andersson, G:la väg. 1.

Döda:
Den 5 jan. Hand.-förest. Joel Petters

son, Konsum, 62 år.
Den 15 jan. Fru Sara Concordia

Bäckström, f. Trygg h :u t. f. nattvakten
Erik Daniel Bäckström, Skeviksgat. 5,
75 år.
Den 29 jan. F. d. flintbrännaren Vil

helm Gottfrid Bovin, Hästhagen 2, 76
år.

Folkmängden 31/12 1949.
Födda: 64 barn. 33 gossar, 31

flickor.
Döda: 30 personer. 15 män, 15

kvinnor.
Inflyttade: 468 personer: 251

män, 217 kvinnor.
Utflyttade: 274 personer: 143

män, 131 kvinnor.
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Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Med AFA som värd samlades arbets
ledarna till invigningsdiskussion på den
nya studielokalen (Fölungen, Hästskon,
Stallet eller vad ni vill) den 18 januari.
Trots isgala på Ekvallen var anslutning
en fulltalig. Efter kaffe, levererat från
Vita Hästen, drog Harald Andersson
upp diskussionen kring en del arbets
platsproblem. Han stannade särskilt vid
frågan om orsakerna till fel i produk
terna. Stundom uppträder svåra fel, som
man inte kan förklara, då någon bevislig
förändring ej skett inom tillverknings
processen. Felet kan lika hastigt för
svinna. Inledaren efterlyste en grundlig
vetenskaplig undersökning av förebyg
gande art. Hr Andersson erinrade också
om de mera individuella arbetsmetoder,
som förr varit brukliga. Arbetarna ha
de mycket att pyssla med, hämtning av
material, skötsel av verktyg etc., tids
ödande saker men som också innebar
att han kände sig självständig och mera
ansvarig för de produkter han skapa
de: Kvantiteten var låg men kvaliten
var hög. Vi får lov att ta vara på alla
produktionsbefrämjande faktorer. Om
man tillverkar rätt tillverkar man ock
så billigt, hävdade inledaren. Ett livligt
samtal följde, varvid vi noterade inte
mindre än 25 inlägg. Några talare sat
te människan rättmätigt i förgrunden.
Personalkonsulenten erinrade om klas
siska exempel på felleveranser i USA
som ytterst visade sig vara ekonomisk
depression hos arbetarna. Man måste
i sina funderingar även ha med den in
verkan mänskliga missanpassningar kan
ha på produkten. Hr Wiberg undrade
om inte den gamla tidens individuella
ansvar och intresse för arbetet kunde
nyplanteras. - Fabrikationsfelens rent
tekniska orsaker fick en ganska allsidig
belysning genom inlägg av hrr Teglund
och Möller och hr Nordgren konstatera
de att inom den keramiska processens
mystiska förlopp allehanda oväntade
överraskningar kan uppträda och där
en vetenskaplig undersökning kräver
flera år. Hr Axel Nilsson hävdade att
ett utvidgat samarbete bör åstadkom-

ökning: 228 personer: 126 män,
102 kvinnor.
Folkmängden: 3.472 personer:

1.733 män och 1.739 kvinnor.
Församlingens äldste, f. porsl.

arb. Johan Alfred Lundholm, Ål
derdomshemmet, 94 år gammal.

mas, för att lösa uppgifter och problem
i en lustbetonad anda av intresse för
saken och problemet. Andra talare kräv
de en vidgad information i vidare kret
sar för alla funktionärer och medarbe
tare. Några nya medarbetare konsta
terade en synnerligen god anda mel
lan ledning, arbetsbefäl och arbetare vid
Gustavsberg, (vilket vi icke kan neka
oss att anteckna till protokollet.) Till
slut uppskisserade hr Teglund ett ar
betsprogram för kommande diskussions
kvällar i AFA:s regi. Informations- och
debattämnena skulle omfatta tillverk
ningsprogrammet, teknisk upplysning,
ekonomi, försäljning och kontakt och
samverkan på arbetsplatsen.

Kooperativa RM på skidor gick i Bor
länge den 19 febr. Ouatavsbergurna ha
de "9 man och en flicka" med. Gustavs
bergs lagsegerhegemoni bröts av Mo
rakarlarna, som med elegans segrade i
huvudklassens Iagtävling', På andra
plats kom Konsum Alfa, Gävle och på
tredje Gustavsberg, med Valifrid Berg
lund, Arvid Olsen, som bröt en skida,
och Birger Andersson. I damklassen
kom Greta Bergkvist femma. Ernst
Bäckström kom in som trea i "yngre
oldboys" och Sven Lindberg fyra bland
de äldre. På måndagen hade gustavs
bergarna nöjet att få bese Domnarvets
Jernverk ett specialtillstånd, som
kunnat ordnas tack vare våra inköp av
badkarsplåt?

Företagsnämnden hade sitt första
sammanträde för året den 20 februari.
Telegram avsändes till Dr Altman, som
på grund av längre tids sjukdom varit
förhindrad att deltaga i nämndens ar
bete. Ing. Olson redogjorde för mark
nadsläget, rapporter lämnades från de
olika fabrikernas samarbetskommltteer,
från skyddskommitten och förslagskom
mitten. Nämnden beslöt att inbjuda till
filmföreställningar, varvid bl. a. skall
visas några nya filmer från Industrins
upplysningstjänst. Medlemskap i den er
kända sjukkassan, förfarandet vid
olycksfallsanmälan, modell för lämplig
arbetsskjorta och förslagaverksamhetens
publicering m.m. ventilerades. Utförliga
re referat kommer i' iiästa nummer.

Margaret Borgman, personalkonsulent
och kollega i den stora tidningen Star
and Tribune i Minneapolis, gästade oss
den 21-22 febr. och studerade grundligt
våra fabriker och bostäder. Hon skall
dels skriva för sin tidning - som har
1.500 anställda - dels göra en doktors
avhandling om "human relafions", Miss
Borgman har också lovat att skriva någ
ra rader till Gustavsbergaren om sina
intryck.

Karl Oskar Severin avtackades dagen
före julafton vid ett litet kaffebord i
HPF:s lunchrum. Efter 62 års tjänst
har Severin beslutat att njuta ålderns
höst med pension. Några representan
ter för fabriksledningen, förmännen och
arbetskamraterna betygade sin aktning
för den avgående medarbetaren. Blom
sterkorgar och hedersgåvor överlämna
des till hr Severin, som i ett litet svars
tal hyllade gamla och nya Gustavsberg
som porslinets högborg.

Transport- och expeditionspersonal
samlades torsdagen den 12 jan. på
Värdshuset för att ta del av bilexper
tens, verkmästare H. Hansson.Sbhlrn, hos
A.B. Ernst Nilsson erfarenheter i fråga
om skötsel av bilar. Efter ett instruk
trvt föredrag med ljusbilder upptogs
vid kaffebordet en givande diskussion,
varvid verkm. Hansson sakkunnigt be
svarade alla frågor som riktades till
honom av ett flertal deltagare. Allt
vittnande om att intresset var stort
och det uttalades även önskemål om att
dylfka instruktions- och diskussionskväl
lar skulle anordnas även i fortsättning
en.

Sjukrummet har nu tagits i bruk och
är inrymt i HPF:s bottenvåning. Före
ståndarinna är syster Margit, som med
delar följande:
Akuta fall och olycksfall mottagas när

som helst, men förbered om möjligt pr
telefon, nr. 215.
För s. k. återbesök är tid fastställd.

När ej annat överenskommits äro mot
tagningstiderna: för HPF kl. 8-8.30,
för TPF kl. 9-9.30, för BKF kl. 10-
10.30, för övriga kl. 11-11.30.
Komplettering av avdelningarnas för

bandslådor kan göras varje måndag och
torsdag kl. 13.15.

Solariet är färdigställt och har sam
ma ingång som sjukrummet. Det består
av en kvartslampa och ultraviolett och
infraröd strålning i samma proportion
som naturligt solljus.
Solariet hå'lles öppet kl. 16.45, för

manliga måndagar och onsdagar, för
kvinnliga tisdagar och torsdagar. För
att undvika brännskador m.m. böra in
struktionerna för användning av lampan
noggrant iakttagas. G. Dbg.
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Storkommunen Gustavsberg

Den första kommunalstämman i
storkommunew Gustavsbe,r:g.

I förgrunden: Protokollet justeras.

Som alla välorienterade Gustavs
bergare känna till skola kommu
nerna Gustavsberg och Ingarö den
1 januari 1952 sammanslås till en
kommun, benämnd Gustavsberg.
Denna. sammanslagning, som
stötts och blötts av olika instanser
sedan ett flertal år tillbaka, är en
av de många kommunsamman
slagningar, som skola göra våra
landskommuner mera ekonomiskt
bärkraftiga och bättre lämpade
att handhava alla de socialvår
dande uppgifter, som ålagts och
som i fortsättningen komma att
åläggas kommunerna. För vår del
kommer väl inte sammanslagning
en att betyda någon större om
välvning, eftersom Gustavsbergs
kommun har c:a 3.500 invånare
och Ingarö endast c:a 600. Men
även om befolkningsantalet inom
den gamla Gustavsbergskommu
nen är övervägande, får naturligt
vis stor hänsyn tagas till Ingarö
delens mera egenartade förhållan
den såsom vidsträckt glest befol
kat område.
För att redan på ett tidigt sta

dium få till stånd ett samarbete
mellan de båda kommunerna till
sattes i början av år 1949 en sam
arbetsnämnd. I denna nämnd skul
le alla frågor, som på ett eller an
nat sätt hade att göra med den
kommande storkommunens för
valtning, kunna dryftas.
Under sin verksamhet har nämn

den redan hunnit behandla en del
frågor om skolväsendet, åldrings
vården, brandskyddet och liknan
de frågor.
Den 23 januari 1950 kommer i

framtiden att stå som en märkes
dag för Gustavsbergs kommun.
Denna dag sammanträdde nämli
gen den första kommunalstämman
i den kommande storkommunen.
På förslag av den tidigare nämnda
samarbetsnämnden valde stäm
man bl. a. ledamöter, ordförande
och vice ordförande i en kommu
nalnämnd, som tills vidare skall
verka inom storkommunen. Ordfö
rande blev Harry Pettersson i Gus
tavsberg med Melker Dahlöf i Ing
arö som vice ordförande.
Erfarenheterna från hittillsva

rande samarbete mellan kommu
nalnämnden i Gustavsberg och
Ingarö ge tydligt vid handen att
några motsättningar knappast
komma att råda mellan kommu
nerna, varför man kan hoppas att
sammanslagningen endast kommer
att medföra fördelar och nya ut
vecklingsniöjligheter.

*
I december månad förra året på

börjades ett arbete, som inom
kort kommer att ge vårt gamla
Kvarnberg ett alldeles nytt utse
ende. A.B. Berg & Hus har påbör
jat sprängningsarbeten för skol
bygget up'pe på berget, samtidigt
som man nere vid Bagarvägen
spränger en tunnel in i berget för
att åstadkomma en värmecentral.
Där nere bygges också samtidigt
ett större skyddsrum, som kan ta
emot folk från det kommande cen
trumområdets olika samlingsloka
ler. Det fanns också ett förslag att
brandstationen skulle inhysas i
berget. Dessa planer komma emel-

lertid troligen icke att förverkli
gas.
Från och med den 1 januari 1950

har en betydelsefull förändring
beträffande socialvården företa
gits inom kommunens förvaltning.
Alla expeditionsärenden, som tidi
gare handlagts av ordförandena i
de olika socialvårdsorganen, t. ex.
mödrahjälp, fria resor, husmors
semester, barnavårdsmannaskap,
fattigvård, nykterhetsvård, vissa
pensionsärenden, hemhjälp och bo
sättningslån ha centraliserats un
der kommunalkontoret, På kom
munalkontoret har nämligen en
särskild expedition inrättats, för
socalvårdsärenden, där kommu
nalnämnden i enlighet med kom-
munalfullmäktiges beslut tillsatt
en assistent, herr Yngve Nyström,
som i första hand skall svara för
dessa ärenden. I fortsättningen får
alltså allmänheten vända sig till
socialvårdsexpeditionen på kom
munalkontoret, då den har några
ansökningar att göra eller några
problem att komma med inom det
ta område.

Även kristidsnämndens åliggan
den ha överförts till kommunal
kontoret, sedan Kristidsförbundet
för Gustavsberg-Ingarö-Nämndö
upplösts från och med den 1 ja
nuari. Efter den 1 mars bör man
därför vända sig till kommunal
kontoret, när det gäller frågor av
denna art.
Beträffande vattnet från Ingarö

finns intet nytt att förtälja även
om önskemål om bättre vatten till
och med förekommit i dagspres
sen. Det är ju möjligt att frågan
kan ordnas så småningom, men i
så fall måste väl detta ske i intim
samverkan mellan Gustavsbergs
fabriker, som är vattendistributör,
och kommunen, som tagit initia
tivet i denna fråga.
Annars är det sista på den kom-

munala fronten att Gustavsberg
inköpt ett större eller rättare sagt
flera stycken mindre icke samman
hängande markområden i Mörtnäs
av tomtexploatören Hellman. Kö
pet kostade kommunen samman
lagt 16.000 :- kronor och kan bli
av rätt stor betydelse i framtiden
vid en eventuell omplanering av
området. I köpet ingick den all
männa badplatsen vid Grisslinge.
Det bör alltså finnas möjligheter
för kommunen att genom samgå
ende med t. ex. fastighetsägare
föreningen därute få till stånd ett
efter kommunens förhållanden
ganska flott bad.
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GAMLA ARBETSLAG XVIII

Torsdagen den 5 januari avled
affärschefen i Gustavsbergs Kon
sumtionsförening, Joel Pettersson,
i en ålder av nyss fyllda 62 år.
Hans hälsotillstånd hade en· längre
tid ej varit tillfredsställande, så
att förhandlingar hade inlettsoch
överenskommelse träffats om pen
sionering från den 1 mars. Men
det blev icke så, han föll på sin
post efter endast en och en halv
dags sjukdom.
Jordfästningen ägde rum lörda

gen den 14 januari i Hoppets ka
pell, Skogskyrkogården, och för
rättades av komminister Fnidblom
i Högalid, under stor tillslutning
av anförvanter och vänner. Under
den stämningsfulla högtiden ut
fördes sång av Folke Wedar.
Från Gustavsbergs Konsum

tionsfören-ing, där den bortgångne
varit verksam under 27 år, och
från föreningens personalkår
framfördes hyllning genom J. A.
Hellqvist, Harry Pettersson och
Alfred Olsson. Direktör Albin Jo
hansson, som jämte dir. Hj. De
gerstedt representerade Kooperati
va Förbundet, uttalade ett varmt
tack för långvarigt, plikttroget ar
bete. För Kooperativa Förbundets
2: a distrikt talade distriktsstyrel
sens förre ordf. C. J. Backström,
och Föreståndareförbundet re
presenterades av affärscheferna
Jean Holmberg och G. Klaar. Vi
dare talade inköpschefen E. Bo
delsson för AB. Gustavsbergs Fa
briker, och från Handelsarbetare
förbundet framfördes hälsning ge
nom Assar Carlsson, som tackade
för gott samarbete. Den synnerli
gen vackra blomsterhyllningen var
också ett tydligt bevis om vän
skap, och uppskattning av den
bortgångnes gärning. Till Blom
sterfonden och andra institutioner
hade gåvor överlämnats.
Tack för gott arbete!

Arbetslag i Rägodsugnen 1913: Frän v.: L. V. Larsson (Tierpslasse), Gustav Svens
son, A. V. Jansson (Lilla Janne), Adrian Olsson, Ragnar Svensson, Bror Färnberg,
Viktor Millberg, Elis Bröderman, Hjalmar Gustavsson, Fredrik Jansson, C. F. Nor
berg, Karl Sjölander, Emanuel Pettersson, Johan Emil Larsson, J. Elov Lindal,
Emil Gottfrid Larsson, Anders Nordström, C. A. Forsberg och Gunnar Soldan.

Folkbiblioteket
Bland nyinkomna böcker märkes föl

jande:
Ahlberg: Din roll som människa.
(Ahlbom ) : Sportens lilla jätte.
Almquist: Fliokan frän farmen.
Ayme: Syndapengar.
Baden-Powell: Vargungeboken.
Berg: AHa tiders Bjönkeborg.
Bolstad: Den röda nejlikan.
Broby-Johansson: Vardagskonst
världskonst.

Ohristensen: Brinnande augusti.
Curtis: Nattens skog.
Dahlström: Transport och lagring.
Evensmo: Gränsland.
Fogelström: Att en gäng vakna.
Frösell: Med solen i norr.
Geer: Hetsjakt över haven.
Gerland: Näverpasset.
Green: Frän Gröna Vallen till Wembley.
Gullers-Asklund: Bakom fasaden.
Gullers-Trenter: Italien.
Hedenius: Tro och vetande.
Holmsen: Vit vilde.
Jannes: österland.
Johnson: Drömmar om sol och eld.
Karantzakis: Spela för mig Zorbas.
Kämpe: Främlingarna på Skevik.
Krag-Spink: England bygger upp.
La Bern: Det. hände lördag söndag.
Lang: Mördaren ljuger inte ensam.
Larsson: Bygg instrumentet själv.

(Liffner-Lundkvist): Nya berättare.
Levi: Kristus stannade i Eboli.
Lidman: Resan till damen.
Lindh: Möten mellan öst och väst.
Lindström: Sagor på vers och prosa.
Lindvall: Var finns dr Gill.
Lo-Johansson: Traktorn.

Vagabondliv.
(Lundberg): Vi berättar.
Linder: Fyra decennier av 19:de år-
hundradet.

Mac Innes: Vänner och älskande.
Mann: Undersåten.
Maugham: Catalina.
Nilsson-Piraten: Bokhandlaren som slu-
tade bada.

Nilsson-Tanner: Du ropade mitt namn.
Nynatten: Den förlorade sonen.
Påhlrnan : En framgångsrik kamp.
Rörling: Sång till psalmodikon.
Scheutz: Gösta går i land.
Scheynius: Resa i samverkans Sverige.
Scott: Bågskytten Quentin D,urward.
Schiöler: Skeppet orkanen. r
Senigsnow: Jordens rikedomar.
Sundström: Fattig ära. '
Sjölin: Med förenade krafter.
Skouen: Gatan är vår värld.
Trenter: Som man ropar.
Wulfif: Vägen till livet.
Zetterholm-Akerhielm: Världslitteratu-
ren

Zetterström: Mörk tid.
Skrattets tidsålder.

Svensk Uppslagsbok, del. . 12, 13.
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Vita Hästen Skolan Nyårsafton

Vita Hästen, kafeet vid Häst-skovägen,
invigdes den 14 december i närvaro av
samhällets snickare, elektriker och
andra hantverkare vid byggnadsavdel
ningen. Byggmästare Skoglund med fru
hade arrangerat det hela och kunde
bjuda på utmärkt gott kaffe, Lucia, sång
och musik, film och två välsjungande och
muntra gluntar. Gustavsbergarens med
arbetare hade nöjet att närvara och
blev angenämt överraskad av den sti
liga lokalen och det förstklassiga pro
gram, som man underhöll gästerna med.
Att vid några fler tillfällen under året
få avnjuta ett sådant soareprogram i
Gustavsberg är en nåd att stilla bedja
om.
Kafeet öppnades den 22 december och

de första gästerna ha kommit med på
vår bild nedan. Till utrymmena hör ett
förstklassigt kök med erforderlig ut
rustning och ett mindre, helt elektrifie
rat finbageri. Själva konditorilokalen
har insidan klädd i mörk valnöt, en Se
samvägg bildar ett avskilt mindre säll
skapsrum, armaturen och det under
hållsfria golvet i plastplattor komplet
terar det hela på ett förnämligt sätt.
Väggar, gardiner och möbler kommer
att färgsättas så att det hela skall bli
så harmoniskt som möjligt.

Skolan å Kvarnberget växer fram sak
ta och säkert. Sprängningen är färdig
och formsättningen påbörjad. Konturer
na av skolgården börja skönjas och en
vacker väg spåras upp till pla
tån från Mariagatan. I bergets innan
dömen dundrar det av sprängskott för
panncentralen, som också beräknas kun
na betjäna en framtida bebyggelse å
Centrum.

Gustavsbergsgillet
har inlett och dansat ut Julen med att
stå för lekarna vid Lucia och Tjugon
dag Knut på Tomteboda, där de blinda
barnen hade hjärtans roligt och räknar
gustavsbergarnas besök som en årlig
tradition. Gil,Iet, som åter börja vakna
till liv, har nu påbörjat kurs i:gammal
dans och folkdans på torsdagskvällarna
på dansrotundan i Folkparken. •

Hej Tomtegubbarl

Resultat av Jiilpristävlingen.
Söder:berg, öhlund, Lindholm, R. Lööf,
Stig Lindberg, F. Möller, Barkeby, Dahl
berg, A. Björkman, T. Rolf, Kåge och

Göransson.
Uppgiften att tyda fysionomierna på

tomtegubbarna var tydligen svår. En
dast ett fåtal svar har inkommit. Ett
stort intresse har dock funnits, men man
har fastnat på en och annan gubbe. Så
lunda lär Kåges profil ha varit svår,
men den verkliga entusiasten visste på
råd, då han .anade sammanhanget. Han
utrustade sig med en Gustavsbergare
och gick offret in på livet, som vår teck
nare också rätt väl har återgivit. Vin
nare av tävlingen blev Erik Karlsson,
Grisslinge, som får en slant genom vår
kassör. Nästa pristävlan blir i samman
hang med Gustav:sbergarens Vårvand
ring,. som för närvarande håller på att
planläggas av Gånge-Rolf. Red.

Med blåsorkestern i spetsen drog ett
lysande tåg av unga och gamla genom
samhället på årets sista dag.. Det var
en grann syn, då fackeltåget svängde
ner förbi Bleket mot Folkparken, där
marschallerna lyste upp vägen mot fest
platsen. Gunnar Andersson höll ett kärn
friskt tal kring sekelskiftet - som in
om parentes lär infalla först nästa ny
årsafton - och gav en återblick på
de gångna 50 åren och fönhoppningar
inför de följande. Ett ståtligt fyrverke
ri avbrändes, avslutat med ett lysande
och sprakande GOTT NYTT AR. På
Folkparkens nya dansrotunda, den in
byggda dansbanan, spelades sedan upp
till dans. Den väldiga lokomobilen spru
tade med jämna mellanrum in varmluft
och orsakade kö vid läskedrycksstån
det, medan kylan gnistrade kring knu
tarna, På Folkan gavs Nyårsrevy för
fullsatta hus. Den återupptagna tradi
tionen med ett gemensamt nyårsfirande
i fackeltåg och nyårsönskan hälsades
med gillande av gustavsbergarna, som
mött upp i stora skaror. Fabriken, kom
munen och Folkparken delade kostna
derna för dessa arrangemang, som man
önskar få fortleva. - övergången till
det nya året firades dessutom med ny
årsvakor i kyrkan och i friförsamling0

arnas kapell samt i hemmen i frid och
fröjd, ty "Vi blev ett radiofolk".

Och så ringde kyrkklockorna in det
27:e året i solcirkeln, år 1950.
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Skid-f)M 15 km.
Söndagen den 29 jan. fick GIF för

troendet att arrangera Sthlms DM på 15
km. Samtidfgt gick en dam- och ung
domstävling på 10 km.
Banläggaren Manfred Lindstedt kunde

bjuda på en härlig skidterräng, fint fö
re och utmärkta banor.
Tävlingsledaren Gunnar Björk hade

åstadkommit perfekta arrangemang, om
klädningsrum med varmt ooh kallt vat
ten, fotbadkar, tvättställ och duschar.
Hilding Ohlson överraskade med ett

ståtligt prisbord med prydnads- och hus
hållsporslin, som blev mycket uppskat
tat av de tävlande.
DM-mästare: Bertil Sundberg, Hellas,
Juniormästare: Rune Lindblad, Dala

föreningen.
Damsegrare: Ulla Jansson, Enskede.

Rolf.

Julfemman,
gustavsbergarnas julslant till de gamla
i Gustavsberg, kom upp till över 2,000
kr. Konserten i kyrkan med kollekt gav
485 kr., Luciaaskarna på fabriken in
nehöll 215 kr, Röda Korset lämnade 150
kr., Lottakåren 200 kr., Idrottsförening
en och Scenstudion 512 kr. och Gustavs
bergs Fabriker 500 kr.

Kabaret har. givits på Folkan under
januari, förvånansvärt nog med Scen
studion som medarrangör. Ref. hade den
smärtsamma plikten närvara och kunde
inte åstadkomma något förlösande
skratt åt ,basarvaruspektaklet, med un
dantag för ett spexigt uppträdande av
ovanstående+tre damer. En indisk tem
peldans var en god enstaka prestation.
I övrigt bör man dra en tystnadens slö
ja över våra nöjespatrullers billiga smak
och andefattiga källor.

Scenstudions hemlighet
avslöjad

Regissör Eugen de Lambert-Sarrazin.

Regissör Eugen de Lambert-Sar
razin berättar i en specialintervju
för Gustavsbergaren om det "hem
ligstämplade" arbetet i Gustavs
bergs Scenstudio.

Att Gustavsbergs Scenstudio ända se
dan i höstas har omgett sitt anbete med
den största mystik och hemlighetsfull
het är ju allmänt känt. Likaså att det
ta väckt den största nyfikenhet ooh und
ran, och att både försåtligt lagda och
burdust direkta frågor alltid mötts med
"kalla handen" av Scenstudiorls med
lemmar.
För i synnerhet en tidning ska ju

dock intet vara främmande - och intet
heller hemligt, och därför beslöt vi att
göra en "kupp" för att få klarhet i
saken - vi gick direkt till Scenstudions
konstnärlige ledare, regissör Eugen de
Lambert-Sarrazin, och frågade honom
rakt på sak, vad det var Scenstudion ar
betade med.

"Ja, ni kommer faktiskt i det psyko
logiska ögonblicket", skrattade regissö
ren, "skulle ni kommit för en vecka se
dan, hade ni inte fått reda på någon
ting. Det var nämligen på min inrådan
som Scenstudions arbete den här gång
en 'mörklades', vi ville nämligen vara
någorlunda säkra på vårt resultat och
likaså ville vi skapa en intresse-sfär om
kring pjäsen och det budskap, som vi an
ser att den har."
- Det låter ju intressant, tyckte· vi,

men skulle vi inte kunna få reda Pil- vad
det är för program ni arbetat med?
"Jo, nu är vi faktiskt mogna för att

låta förlåten rämna och avslöja vår
hemlighet - Scenstudion har sedan i
höstas arbetat med den berömde norske
författaren Axel Kielland's välkända
pjäs "Om ett folk vill leva", som hade
en omdebatterad premiär på Nya Tea
tern i Stockholm den 1 september 1943."
- Det är ju ett verkligt förnämligt

program, som ni nu tagit upp, men,
undrade vi, är det verkligt aktuellt?
"Utan någon som helst tvekan", sva

rade regissören, "hela vår föreställning
har vi nämligen baserat på devisen "På
det vi ej må glömma". Vi vill att pjäsen
ska bli en maning till alla, som ser den,
a!t inte glömma det som varit, utan låta
krigets och framförallt diktaturens -
i vilken form den än uppträder - fasor
kvarstå levande och starkt' även sedan
krigets åskor tystnat och stöveltrampen
upphört. Först om vi gör det, tror vi
att vi har någon chans att undgå nya
våldsdåd. Vi människor har ju så lätt
för att glömma, och därför tror jag att
en föreställning som den Scenstu
dion arbetar med nu, har en större upp
gift än att bara vara ett scenframträ
dande, den får ett allmängiltigt budskap
om fred och frihet, byggd på kännedom
om vad krig och förtryck gör med män
niskor och länder."
- Då vill ni alltså med den här före

ställningen slå ett slag för en bestående
fred?
"Åtminstone vill -vi påminna om vad

ofred betyder, och sedan låta vår publik
dra sina egna slutsatser. När dessutom
stoffet fått en så oerhört stark drama
tisk utformning, som här,· finns det ju
ingen anledning att inte låta den nå ut
till flera människor - vilket vi hoppas
sker när ridån går upp för premiären
den 16 mars", slutade regissören.

S01n sagt var . . .
Ur "Flykten från ensamheten"

av ALF AHLBERG.
Sid. 82.
Kverulanten är det slags människa

som aldrig är belåten om hon icke får
lov att vara missbelåten med något.

Sid. 146.
Massmänniskan lever utan samman

hang och kontinuitet. Hon går upp i
ögonblicket och drives hit och dit av
momenta impulser. Hennes själsliv är
sönderhackat som första sidan i en
kvällstidning.

Sid. 183.
Det är bra att kunna färdas hundra

mil i stället för blott en mil i timmen
- om man färdas i rätt riktning - mot
ly_ckligare och bättre förhållanden. Men
går resan· till helvetet iir den långsam
mare takten avgjort att föredraga.



Herr Axel Björkman

Mariagatan 6
G u s t a v s b e r g

badkar
modell

Nä1· Kung Mlnos drottning 'önskade sig ett nytt badkar

till Knossospalatset IJå Kreta,
valde hon ovanstående utförande i terracotta,

· Hon hade nämligen inget annat val anno 1950 f. I{,

Detvar ett stort och ändamålsenligt kar. Men det var tungt.
Och tunga och otympliga förblev badkaren i ,1 000 år.

Det är fö1·st nu som det blivit mö,jligt
att med flygålclerns tekniska resurser framställa ett lätt,

smidigt och elegant utformat badkar
anpassat efter v å 1· a behov anno 1950 e. K.

Gustavsbergs helpressade och porslinsemaljerade badkar
erbjuder förclelar som aldrig förut erhållits i ett badkar.

Framställt ur ett enda
stycke 2 mm svenskt stål.

~-·-=- All onödig vikt eliminerad
- väger endc:ist 42 kg.

Rymligt och bekvämt -
full rörelsefrihet för
armarna.

Vertikala gavlar och bred
botten - halkningsrisken
borttagen.

Utformat enligt byggnads-
modulen - storlek
1600 X 700 mm.

Erhålles med eller utan
front i fem färger och vitt.

Installerat med front -
billigare än andra kar.

\
Alla emaljytor syrafasta
- angripes icke av skur-
pulver, snabbverkande
rengöringsmedel eller
medicinska badlösningar.

- en industrl i folkhälsans tjänst

Pris 50 öre



Nr 2. Arg. 8 1950.



2 GUSTAV'SBERGAREN APRIL 1950

ARG. 8 APRIL 1950 Nr 2

Utgivning,sort och adress:
Gustavsberg

Redaktionskommitte:
Gunnar Andersson Gösta Dahlberg
(ansvarig utgivare) (redaktör)
Harald Lindholm Georg Lundgren

Axel öhlund

Fotos: Hilding Ohlson.

Postgiro: 27 51 73

Prenumerationspris:
Helår: 2:50. Lösnummer 50 öre.
Till utlandet per helår 3: 90.

Annonspris: 20 öre pr mm.

E.Olofssons Boktr. AB. Sthlm 1950

INNEHÅLL:
Sid.

Börja på nytt! . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Forum: Är kyrkan vaken inför ti

dens krav? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
När seklet var ungt: Bilder från
forna dagar . . . . . . . . . . . . . 5

Andante i presshall . . . . . 6
Unga örnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Saltst-änk från Farstaviken . . . . . . 8
Publiken vill ha det så! . . . . . . . . 9
Skolbygget på Kvarnberget 11
Bröder, minns ni? . . . . . . . . . . . . 12
Nytt folk - nya uppdrag . . . . . . 13
Från Pastorsämbetet . . . . . . . . . . 14
Vänlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Påskresa 16
Månadens intervju 16
Glimtar från Gustavsbergs fabri-
ker 17

Företagsnämnden . . . . . . . . . . . . . 18
Gustavsberg, företag och samhälle 18
Konsumspalten . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Gustavsbergsnytt 22

Ett brev, 6 - Tennis, 7 - Fritt Fo
rum, 8 - I Förbifarten, 10 - Tyra
Lundgren, 11 - Missionsförsamling
en, 14, - Frukostrast förr och nu,
15 - En man ur jobbet, 19 - Fyra
terränglopp, 20 - Pristävlan, 21 -
Glad i dag, 21 - "Om ett folk vill
leva", 22 - ,Spänstavslutning, 23 -
m. m.

Omslagsbilden: Våris på Farstaviken. j)

Börja på nytt!

Börja på nytt! Det är dagens
lösen.

Vintern följes nu åter av vår.
Se hur det knoppas i diken och

rösen,
Lyssna till vårsång, då lärkan

slår.
Allt i naturen vaknar och födes,
Livas av sol till färg och form.
Trots att av mörker och frost det

förödes,
Spirar det upp från kyla och

storm.

En fjäril med gula vingar fladd
rar över gräsmattan, där snödrop
par och crocus redan länge före
bådat våren. Nu är den här på all
var! Naturen spelar på nytt upp
sin melodi om livet. Till och med
på den gamla stubben uppe på ber
get skjuter det fram små späda
skott. I alen mitt emot mitt fön
ster har trädkryparen sitt bo fär
digt. Träget och behändigt har hå
let i stammen försetts med små
kvistar och murats igen till lagom
storlek och till skydd för väntade
nya liv. Mot den ljusblå himlen
slår lärkan sin stämmas drill i vå
rens och förnyelsens symfoni.
Inom solvarvet befinna vi oss

åter i en nydaningsperiod. I li
vets rytmiska vågrörelse få vi ny
impuls till ökat livsmod och själv
förtroende, för att med nya kraf
ter gå vidare. De stenlagda före
satsernas väg från almanackans
årsskifte ha vi som väl är glömt.
Nu visar oss naturen själv att
skapelsens och dagens lösen är att
börja på nytt.
Ur vinterns bistra sköte födes

den ljuvliga våren. Efter nattens
dunkel kommer den ljusa gryning-

en. Där förstämning och missmod
rådde spira förtröstan och hopp.
Motgången visar sig också ha nå
got positivt inom sig och måste
nu lämna sin medverkan. Neder
laget förvandlas- till seger!
Våren säger oss tydligt, att vi

inte behöva rädas för morgonda
gen. Våren bjuder oss i stället att
handla och visar hur den bundna
kraften frigöres till blomning och
mognad. Det sker ingen plötslig
omvandling. Vi komma inte till
några färdigdukade bord. Lång
samt sjuder saven upp genom gre
narna. Med lust och vilja måste vi
också göra vårt för att bygga upp
oss själva och utveckla vårt liv.
Där finnas rika möjligheter till
att nå nya horisonter.

Om världen slås i spillror, om
kylan isar mot värmen, så spirar
livet ändå åter upp ur ruinerna
och isen. Och det söker sig fram
med sång från den friska skapel
sens källa, som vi ana i de första
blåsipporna och fåglarnas glada
vårkvitter.
I vårtid ha vi en välbehövlig

åskådningsundervisning då allt i
naturen pånyttfödes och utvecklas
ur det som syntes förgängligt. Det
är ett bevis för det meningsfyllda
i tillvaron, för verksamhetslusten
och skaparandan i sig själv. Det
är väl denna inneboende inspira
tion och känsla, som får oss att
verka även om mörka moln för
dunkla himlen eller svårigheter
uppstå på vår vandring. Vi tro på
solglimtarna därbakom. Vårens
friska fläktar, blommornas fäg
ring och den värmande solen stär
ka oss till kropp och själ. Lika
fullt måste vår andliga hälsa byg
gas upp av livets motsvarigheter i
friska impulser, sunda ideal och
vänlig gemenskap. Och om mycket
helt nyss föreföll hopplöst, lönar
det sig dock att ta nya tag.
Tynger Dig missmod, tvivel och

bävan
Skåda då framåt med stärkande

hopp.
Levande kraft skall leda Din strä

van,
Följa till livsmod och glädje Ditt

lopp.
Visshet om kommande skörd skall

Dig stärka,
Alltid har ljusnande morgondag

grytt,
Spridande solljus och lust till att

verka.
Skapelsens lösen är: Börja på

nytt!
Gösta Dahlberg.
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Är kyrkan vaken
inför tidens krav?

Anförande vid Stiftsmötet i Stockholm
25/3 1950.

Den som är lekman och icke aktivt
deltager i kyrkans direkta arbete får
lätt den uppfattningen, att kyrkan ic
ke håller jämna steg med den nuva
rande samhällsutvecklingen. Det är
då frestande att ställa en fråga un
gefär så:

"Har kyrkan möjlighet att i sin nu
varande organisationsform följa med
samhällsutvecklingen ?"

Man frågar: vad är det som hänt i
samhällsutvecklingen och varför und
rar kyrkan om den är vaken för ti
dens krav? Säkerligen känner kyr
kans folk oro inför samhällsutveck
lingen ur kyrklig synpunkt. Denna
oro kanhända varslar om att tiden är
inne för en förnyelse.
I en· gången tid har vår svenska

kyrka genom sin ställning som en
maktfaktor i Staten helt naturligt
haft ett starkt inflytande på folket.
Ty genom lagar och förordningar ha
medborgarne varit bundna till kyrk
liga ritualer från vaggan till graven.
Det ingick så att säga i deras skyldig
heter att fullgöra de krav som kyr
kan hade rätt att ställa på dem. Kan
hända utvecklades då under kyrkans
hägn i många fall en viss fromhet -
man levde enligt läran.
Jag minns från min egen barndom,

hur man höll sabbaten i helgd-under
gudstjänsten fick man inte vara ute
och leka utan hålla sig inne i stillhet
och lyssna till när farfar läste någ
ra betraktelser eller något ur Arndts
bönbok. För min del ser jag tillbaka
till detta fr.omhetsliv med vördnad,
det existerade en viss andlig förnöj
samhet, där funnos inga trivsel- eller
spekulationsteorier i trosfrågor, utan
man trodde att detta livet endast var
en förberedelse för det eviga livet där
människoanden skulle förenas med
Gud.

Går då vår nuvarande samhällsut
veckling i sådan riktning att kyrkans
inflytande ·på samhällslivet minskas?
På denna fråga kan man svara bå

de ja och nej. Jag skall här med någ
ra ord beröra Kristus och· Kristi liv,

ty det är ju Kristi evangelium kyrkan
fått till uppgift att förkunna.

Kristus föddes i ett land där det
redan fanns en urgammal kyrka upp
bygd på fädrens tro. Han var ett
barn av det folk som genom förbun
den, budorden, gudstjänsten och löf
tena kallades för Guds egendomsfolk.
Han blev genom omskärelsen uppta
gen i kyrkans gemenskap och efter
några veckor framburen i templet till
ett erkännande av att han tillhörde
Herren.
I motsats till många som genom

dopet bli upptagna i den kristna kyr
kans gemenskap, visade Kristus re
dan i tidiga ungdomsår en innerlig
kärlek till Guds hus - därom vittna
berättelsen om Jesus vid tolv års ål
der i templet. Han var säkerligen en
trogen besökare i synagogan i Naza
ret, man kan föreställa sig honom
som en intresserad åhörare när de
äldste läste ur de gamla skrifterna.

Och när han sedan lämnade Naza
ret för att börja sitt offentliga verk,
var han säkerligen en regelbunden
besökare av synagogan. Han predi
kade också bland annat i Templets
pelargångar. Uppfostrad som han var
i fromhet, kände han säkerligen, som
det står i en av Davids psalmer, "Hu
ru ljuvliga äro icke Dina boningar
Herre Zebaot, min själ längtar och
t;ängtar efter Herrens gårdar. En dag
i Dina gårdar är bättre än eljest tu
sen."
Fastän den kyrka Kristus själv

tillhörde var av ett gudomligt ur
sprung, och Kristus erkände henne
såsom ett Herrens hus, var denna
kyrka på Kristi tid full av missbruk.
Man hade under årens lopp så hop
blandat det mänskliga och gudomli
ga i gudstjänstlivet att det var svårt
att veta vad som var av Gud.

Religionen i den kyrka, som Kris
tus själv tillhörde, hade blivit en änd
lös serie av olika gudstjänstformer,
där religionsutövandet blivit en börda
för folket som var omöjlig att bära.
Icke ens de som voro religionens tjä
nare voro i stånd att fullgöra alla de
bud, som de föreskrivit. Hela guds
dyrkan hade sjunkit ned till en ri
tualformalism.
Någon har sagt om denna tid, att

folket hade lärt sig "att såsom det
fromma livets blomma, dyrka det
värdsliga sinnets och fåfängans
ogräs." Kristus blev som reformator
nödsakad att bortrycka detta hyckle
riets mantel, som på hans tid prägla
de det religiösa livet.
Folket trodde naturligtvis att för

kunnaren av Herrens ord, själv gjor
de det som föreskrevs för andra. Det-

ta var på Jesu tid icke fallet, vi kän
na detta från skriften och från hans
egna ord. Ty vad de skriftlärde pre
dikade att andra skulle göra _för att
vara Gud till behag, ansågo de sig
själva icke alltid behöva följa. Kris
tus som såg allt detta, började att
angripa detta förhållande. Han för
sökte också att genom sin tolkning av
profetiorna och genom liknelser till
rättalägga vad han ansåg felaktigt
hos de skriftlärdas förkunnelser.
Detta blev också hans livsuppgift.

Kristus hade säkerligen vid många
tillfällen sett, huru man behandlade
Jerusalems tempel, och när han i he
lig nitälskan drev ut månglarna från
templet ådrog han sig överstepräster:
nas förtret. Matteus 21: 12-15. På
samma sätt väckte han det fariseiska
partiets ovilja mot sig, genom att vi
sa det löjliga i deras långa och an
språksfulla böner, hur dessa fariseer
drog uppmärksamhet till.sig exempel
vis vid allmosegivandet. Vi känna det
ta från liknelsen om änkans skärv.
Kristus framställde ordets förkunna
re i liknelser vid blinda ledare av
blinda, som vitmenade grifter, vilka
utanpå syntes rena, men innantill vo
ro fulla av de dödas ben. Det säger
sig själv, att sådana ord måste väc
ka förargelse hos de skriftlärda och
fariseerna, som icke voro vana vid
att någon av folket kritiserade deras
verksamhet i så hårda ordalag. I en
gammal svensk läsarsång, som jag
minns från min ungdom, har sånga
ren försökt att i ord tolka hur dessa
skriftlärda talade om Kristus sins
emellan. Det heter: "Och synderskan
som vi ville stena, den tog han up
penbart i försvar, och templet lovade
han att bygga ånyo upp inom tren
ne dar. Tänk vilken hädelse män av
Juda att han säger sig vara Krist.
Nej, korsfäst honom ju förr dess hell
re, eljest störtar han oss förvisst." Vi
vet ju också från Bibelns ord hur
slutet blev för Kristus ,hur han med
sitt liv fick sona, vad han "brutit".
Ty han dömdes ju som en folkupp
viglare.

Även i det nya testamentets kyrka,
som är uppbyggd för att föra Kristi
lära ut till jordens folk, har det fun
nits män som genom sitt livsverk in
om kyrkan fått namnet reformator.
Vår kristna kyrka hade vid Dr. Mar
tin Luthers framträdande kommit i
ett tillstånd som icke stod i harmoni
med Kristi förkunnelse. Det var en
för Kyrkan mörk tid. Mänskliga till
lägg och påfund hade helt och hållet
undanskymt Guds eget verk. Religio
nen hade blivit förvandlad, från en
förmedlare av Guds ord och en för-
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kunnare av Kristi evangelium, till en
institution full med ceremonier och ri
tualer. Den förnyelse i Kyrkan som
blev följden av den Lutherska refor
mationen är det som gjort det möj
ligt för oss att kunna diskutera Kyr
kans arbetsformer.
Kristus drog icke upp detaljerna

för organisationen av den nytesta
mentliga kyrkan, men han lade den
grundval på vilken den bygger -
- en grundval som ingen annan hade
kunnat lägga.
Hån överlämnade åt denna kyrka

att fortsätta verket som han hade på
börjat; att. gå ut till alla folk ·i hela
världen och predika evangelium.
För att kunna utföra denna Kristi

befallning, fordras inte endast nitäl
skande tjänare i kyrkans tjänst, som
äro vigda till sin uppgift, det behövs
män med en helgad självständighet i
tjänsten för Kristus, ty han lämnade
åt den mänskliga · tanken att söka
komma fram till hur hans verk bäst
skulle kunna utföras. Kyrkans tjäna
re äro än idag sysselsatta med att
tänka ut hur detta på bästa sätt skall
kunna ske.

Men man frågar sig också, om or
saken till att icke människorna i stör
re skaror än nu söka sig till kyrkor
na för att där hämta den andliga nä
ring för själen, som de så väl behöva
för att bättre kunna bära de mödor
vardagslivet ger.

Svaret på denna fråga är måhända
omöjligt att utforma - men en blick
på tidens ansikte och på det religiösa
livet i vårt samhälle giver delvis ett
svar - - - Man frågar sig: Vart
skall jag gå ? Till vilken förkunnare ?
Vem fattar Kristus på rätt sätt?
En grupp förkunnare lägger huvud

vikten vid dopet - en annan vid för
soningsläran - en annan vid ande
dopet - återigen en vid sabbatsda
gens ordningsföljd. Har vår tid icke
en viss likhet med Jesu tid fast kan
ske under andra former. Den bristan
de samhörigheten mellan olika för
kunnare av Kristi evangelium har
många gånger blivit en stötesten för
människorna och blir kanske en or
sak till att ett närmande till Kristus
uteblir. Se vi på samhällsutveckling
en i vårt svenska samhälle måste vi
konstatera ett stort framåtskridande
när det gäller levnadsstandarden och
en utveckling till personlig frihet och
befrielse från åsiktstvång. Vi ha vår
evangeliska svenska statskyrka, men
de olika uppfattningarna om bästa
sättet att föra Kristi evangelium till
människorna har gjort, att vi idag
ha denna mångfald av olika trosupp
fattningar, som bildat egna grupper

Fredagen den 10 mars avled Dr.
Eugen Altman, teknisk ledare vid AB.
Gustavsbergs Fabriker. Det var en
skiftesrik levnadsbana, som därmed
ändades.
Dr Altman var född i Moskwa 1881.

Efter studier i Berlin utexaminera
des han vid dess tekniska högskola
som diplomingeniör i elektroteknik
1906. Efter några år som konstruk
tör vid AEG studerade han vid Darm
stadts tekniska högskola och blev
Dr-ingeniör i maskinteknik 1909.
Från maj 1909 till september var han
konstruktör och ledare för högspän
ningslaboratoriet hos firma Ph Ro
senthal i Selb. Åren 1913-1917 var
Dr Altman anställd hos Societe Fi
nanciere de Transport et d'Enterpri
ses Industrielles i Bryssel, varvid han
även var chef för Konstantinopels
elektricitetsverk.

Efter det första världskrigets slut
kom han åter till Rosenthal. Sedan
Rosenthals fabriker träffat en över
enskommelse med den italienska So
cietå Ceramica Italiana di Laveno för
tillverkning av högspänningsisolato
rer, utnämndes Dr Altman till tek
nisk ledare för denna fabrik och år
1931 till generaldirektör över hela fö
retaget med 2000 arbetare för hus
hållsporslins-, sanitetsporslins- och
isolatortillverkning.

Det fascistiska dekretet av 1938
tvingade honom att lämna Italien och
i april 1939 finna vi Dr Altman i Gus
tavsberg. Här har Dr Altman ned
lagt ett utomordentligt gott arbete
och hans kunskaper, långa praktik
och erfarenhet inom den keramiska
industrin har haft en framgångsrik
inverkan vid rationaliseringen av fa
brikerna och planläggandet av de nya
tillverkningar, som upptagits vid
Gustavsberg under de senaste åren.
Han hade också ett varmt intresse

för människorna och samhället och
var alltid positivt inställd för nya och
friska initiativ inom Gustavsberg. Dr
Altman var en stor språkbegåvning,
som förstod många av Europas språk
och talade, förutom svenska, ryska,
tyska, engelska, franska och italien
ska. För företaget var detta en stor
hjälp för att nå närmare kontakter·
med de tretton nationers folk, som
här funno fristad och arbete.
Dr Altman hade en ansvarsfull och

påfrestande arbetsuppgift i Gustavs
berg. Trots sin stora arbetsbörda var
han vänsäll och rättrådig och kunde
dela med sig ur en rik fond av lev
nadsvishet.
Vi lysa frid över hans minne!

eller trossamfund inom vårt samhälle.
På frågan om kyrkan är vaken för

tidens krav, vill jag svara:
1) Jag tror att vår kyrka är vaken

inför tidens krav.
2) Jag tror att kyrkan har nitäl

skande tjänare, som följa maxi
men "Att den som vill vara
störst han vare allas tjänare".

3) Kan kyrkan också samverka till
ett närmande mellan de olika re
ligionsutövarna inom samma
tro, så att all split försvinner, då
komma människorna att söka sig
till kyrkan.

4) Det industrialiserade nöjeslivet,
som endast "giver stenar i stäl
let för bröd", kan aldrig skapa
tillfredsställelse för en människo
ande.

5) Kunna kyrkans män genom hel
gade liv tjäna Gud i församling-

en, få vi säkrast uppleva en för
nyelse av den kristna församling
en.

6) Ansvaret vilar tungt på kyrkans
tjänare av i dag - de få inte
vara vitmenade väggar, de måste
vara fyllda av Kristi liv.

7) Inom industrilivet går en ny giv
av demokrati - d.v.s. man skall
samlas kring produktionsappara
ten med gemensamma intressen.
Industrilivet skall framåt - lö
nen blir ökad trivsel - bättre
standard - större tygghet. -
Motsättningarna skola bort.

Om en sådan förnyelse kunde kom
ma inom det kyrkliga livets olika
trossamfund - då är jag övertygad
om att Kristi kyrka skall kunna för
bliva till välsignelse och till ett and
ligt hem för människorna.

Artur Teglund.
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När seklet var ungt

En bild från det stora gäddfisket i ,,Bagarns å" Påsken 1901.
När isen började smälta på våren blev strömmarna för svåra
och fisken sökte sig upp mot Bagarns, Rutens och Snickarns
träsk för att leka. Gäddorna kom i patrull på 3-4 stycken.
Innanför kyrkbron blev det stockning i trafiken. Då passade
grabbarna på att slå en och annan av gäddorna över ryggen
med en käpp och traskade sedan ut i vattnet och bärgade sin
fångst. Bland de skyldiga på bilden finns Nils och Gerhard Säf
ström, Herbert Fredblad, Axel Kartsson och Gustav östman.
Grabbarna gjorde sig ,,goda" förtjänster, ty det närliggande
värdshuset ,som då var både krog och matservering, tog gärna
mot fångsten och betalade 35 öre paret. Fabriksledningen in-

grep emellertid och tjuvfisket blev belagt med böter, varnin
gar och flyttningshot. Till och med avskedande lär ha före
kommit. Det hjälpte, men i många år var det alltjämt ett folk
nöje att titta på gäddinvasionen vid Bagarns å. Och det hände
nog ändå att en och annan fisk hamnade i stekpannan. Vid
sommartid blev det ett nytt skådespel, sedan fisken hade lekt.
Det berättas att mörten formligen forsade ned i silverkaska
der från de härliga träsken ut till livet och Farstaviken.
- Längst upp till höger å bilden syns den gamla kvarnen,
där bönderna från Värmdö och Ingarö malde sin säd, och
,,Stjärnan", där Lutteman och senare Stjärna, välkända för
män residerade.

Gångna tiders fartyg
En vädjan från Sjöhistoriska Museet

Från Oskar Andersson har vi fått låna vidstående
foto jämte ett brev från Statens Sjöhistoriska Mu
seum. Intendenten Sam Svensson tackar för lån av
det sällsynta fotot av briggen Myrtle. Hon var byggd
i Preussen 1855 och var på 70-talet, då bilden troli
gen togs, hemmahörande i Lynn, Norfolk, England.
Här lossar hon porslinslera vid kajen i Gustavsberg.

Museet föreslår att man skall gå husesyn i Gus
tavsberg hos de äldre familjerna, där det troligen
finns mycket av värde att leta upp. Det är oerhört
värdefullt för museet att få låna gamla foton för
att bevara bilder av gångna tiders fartyg. Vi låter
uppslaget gå vidare till läsekretsen.
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Andante i presshall

Musikdir. G. Svensson.

Söndagen den 5 mars vandrade
en jämn ström av trogna gustavs
bergare - de tappra 300 man ser
när något av värde är i görningen
- in i doften av olja och ugns
värme i BKF:s "domkyrka" och
tog plats framför Clearingpressar
na. Mot en fond av tre stora sven
ska flaggor tronade Gustavsbergs
orkesterförening på ett uppbyggt
podium, för dop efter idoga öv
ningar under vintersäsongen. I en
stämning av hoppfull vårdagjäm
ning vågade Gustavsbergs samla
de musiker sig på att ge en första
offentlig konsert.
Bland orkestermedlemmarna

igenkände vi lärare, dansmusiker,
medlemmar i blåsorkestern och
många ansikten från fabriken. Det
var tyst och andäktigt i den väldi
ga hallen, när musikdirektör G.
Svensson höjde taktpinnen för
Glucks ouvertyr. För en lekman,
som bara hört symfoniorkester i
radio och någon gång i Konserthu
set, föreföll framförandet perfekt.
Men det är tydligt att Gustavsber
garen måste införliva en musik
kritiker i sin medarbetarstab, då
vi nu kunna ståta med egen orkes
terförening.
I Haydns symfoni nr 6 föreföll

mig andantet så smekande lugnt
och njutbart att jag fick en för
nimmelse av att till och med tak
fläkten höll inne med sitt rasslan
de. Peterson-Berger följde med
sommarlätta kompositioner, som
måste fröjda envar som har öron
att höra med - och ögonen sågo

med välbehag de glada stråkarnas
dans i violinstämmorna. -
Magister Berg presenterade or

kestern som ett led i strävandet
att göra musiken delaktig för fol
ket och i första hand gustavsber
garna, . ett experiment, vilket för
att kunna leva och verka fordrar
sympatier och intresserat stöd.
Han inbjöd nya musiker att ställa
sig till orkestern för att fylla ut
luckorna i en del stämmor. - Och
så vällde Straussvalsen Rosor från
Södern ut över presshallen. To
nerna dröjde liksom kvar mellan
de mäktiga väggarna, för vårt öra
utan akustisk störning. Vi tolka
de det i stället som ett uttryck för
musikens: vilja till fortsatt liv. -
Orkesterns framträdande· möttes
från början av varm sympati, och
varje nummer belönades med kraf
tiga applåder. -
Vid en efterföljande kopp kaffe

på Värdshuset kommenterade or
kestermedlemmarna sin konsert
och tackade sin dirigent, som kvit
terade med att ge dem alla och en
var gott betyg. Han funderade
emellertid över var man skall fin
na förstärkning - och mecenater.
Vi fingo höra att en nödvändig
oboe kostade 1200 kr. För att or
kestern skall anses vara välbesatt
behövs både musiker och instru
ment. - Som första gratulant pas
sade Gustavsbergaren på att från
redaktionen överlämna ett fång
dagsfärska tulpaner till den intres
serade ledaren och dirigenten. Som
en uppskattning för "experimen
tet" som de facto blev Gustavs
bergs orkesterförening.

Lekaren.

Ett brev

pris
medvetet
fol'k
går till
konsum
kooperativa

Till Gustavsbergaren!
Det intryck som jag och några kam

rater fick av besöket vid Gustavsbergs
fabrik var enbart gott.
Vi blev mottagna av Oskar Söderberg

och Hilding Olsson som sedan lotsade
oss in i fabriken, där fru Ström övertog
ciceronskapet.
Ja såsom infödd Gustavsbergare, var

jag nog den som bäst såg vilken för
ändring fabriken hade genomgått. Jag
tänker bara på den tiden för 15 år sedan
när jag arbetade där, vilken skillnad,
vilka lokaler, mörka och eländiga, och
vilken hets. Det som förvånar mig mest
är hur dessa, mina gamla arbetskamra
ter orkar hålla på ännu, med samma ar
bete.
Nu verkade allt ljust och trevligt,

även den gamla Gustavsbergsandan bör
jar visst att försvinna, och ersättas med
en mer kamratlig och fri inställning.
Och sedan alla dessa förbättringar som
gjorts för att arbetarna skall trivas!
Lunchrummet t. ex. var verkligen bra,

med dess barservering. Men det som
kanske mest tilltalade mig var omkläd
ningsrum, med tvätt och duschrum.
Tänk om någonting sådant hade före
kommit förr i tiden. Nej då fick man
gå. till Kattholmen en gång i veckan, stå
i kö och trängas för att få ett handfat
att tvätta sig i och sedan duscha, för
att gå hem och vänta till nästa fredag.
Men vi skall ej tala om gamla tider, vi
skall se framåt på ljusare tider, med
mer förbättringar så att folk kan tri
vas i sitt arbete,

Hälsningar
Signe Nilsson.

För mycket blommor lilla frun! Låt
oss i stället hylla Er själv för prestatio
nen: tre trevliga trillingbarn, som Hil
ding passade på att få med i förbifar-
ten. Red.



APRIL 1950 GUSTAVSBERGAREN 7

Unga Ornar
- Vad är egentligen Unga örnar?

Är det inte en politisk scoutorganisa
tion?
Frågor av ungefär det slaget mö

ta ofta örnledaren vid kontakter med
företrädare för andra organisationer
eller med allmänheten, och de vittna
påfallande om hur svårt det är att
utrota gamla vanföreställningar.
Unga örnar och politiken - den
frågan är lätt besvarad. Det var So
cialdemokratiska ungdomsförbundet,
som 1920 satte i gårig örnverksamhe
ten, något annat samband mellan
Unga örnar och politiken har det
aldrig funnits. Rörelsens partipoli
tiska neutralitet deklarerades klart
redan från början; den nära anknyt
ningen till arbetarrörelsen består,
men någon partipolitisk skolning av
medlemmarna har aldrig varit ifrå
gasatt. I det fallet ansluter sig Unga
örnar helt till de principer, som varit
ledande för arbetet inom ABF, som
Unga örnar tillhör sedan början på
30-talet och som också genom en in
spektor övervakar ·örnverksamheten.
Unga örnar är heller ingen scout

organisation, den beteckningen får
stå för de egentliga scoutorganisatio
nernas räkning. Unga örnar accep
terar inte scoutrörelsens principer
med flickor och pojkar i särskilda or
ganisationer, med löften vilkas inne
börd de unga knappast kunna fatta
och med provtagning för specialmär
ken, vilka mera äro ägnade att upp
amma en konkurrensmentalitet än
skapa de samarbetsmänniskor, som
vårt demokratiska samhälle allra
bäst behöver.
Därmed har också något av det vä

sentligaste i Unga örnars uppgift an
tytts. När SSU startade Unga örnar
skedde det inte i· första hand för att
få en rekrytskola utan därför att det
tidigare inte fanns någon klart sam
hällsinriktad barnorganisation i det
här landet. Den sociala omvälvning,
som skett de senaste årtiondena, är i
stor utsträckning de folkliga rörel
sernas förtjänst, men var sägs detta
klart ut? Knappast i skolan och inte
heller i några av de andra ungdoms
sammanslutningarna. Att ge de yng
sta kunskaper om pionjärernas för
pliktande insatser är en av Unga ör
nars uppgifter - att skapa ansvars
medvetna ungdomar, som en gång
äro beredda att ta ansvaret i de äld
res organisationer och i samhällsli
vet, en annan.
Det är klart att det inte får bli nå

got tungt teoretiserande inom en
barnorganisation som Unga· örnar,

På ett örnläger samsas flickor och poj
kar om arbetsuppgifterna, och pojkar
na få lära sig att hugga i med sådant,
som annars vanligen betraktas som
flicksysslor - i det här fallet tydligen

inte utan en viss förtjusning.

Möten och sammankomster få göras
enkla, föreningateknik och samhälls
kunskap leker man in. När 9.500 ör
nar eller 62 procent av medlemmarna
förra säsongen samlades i nära 700
studiecirklar, var det de praktiskt be
tonade ämnena, som dominerade. Det
väsentliga är här emellertid, att man
lär sig samverka under former, som
äro vedertagna inom folkrörelserna i
övrigt.
Unga örnars samhällsinriktning

får också uttryck på de stora som
marlägren. Där bygga örnarna sina
miniatyrsamhällen, de välja sin egen
lägerriksdag och lära sig på det sät
tet mera om det folkliga självstyrets
principer än under timmar på skol
bänken. Och samtidigt komma de ut
i naturen, få leva ett härligt frilufts
liv och se andra landsdelar, ja, kan
ske rentav andra länder. För det nor
diska samarbetet betyder säkert ett
läger som fjolårets nordiska vid Gjö
vik med över 6.000 deltagare mera än
många officiella statsmannamöten.
Unga örnar har blivit en stor or

ganisation de senaste åren. Med
lemsantalet är i dag över 17.000 i
drygt 200 avdelningar. Det betyder
en ökning med över 10.000 medlem
mar på sex år. Unga örnar kan
snart vara den största barnorganisa
tionen i det här landet, framhöll för
re förbundsordföranden, rektor Sven
Arne Stahre, vid representantskaps
mötet nyligen. Att utvecklingen gått

Tennis
Det börjar röra sig på tenni:sfronten.

Vår bäste spelare Inge Holmertz har
tyvärr lämnat oss, men de närmsta tron
arvingarna ha redan börjat vässa kni
varna eller rättare stränga om racket
erna. Ska vi tippa unge Ingmar Gö
ransson? Hur som helst blir vårt ka
nonlag försvagat, och det blir väl svårt
att göra om 1949 års bravad, att slå
Fläktfabriken på bortaplan. Holmertz
får vi se åtminstone en gång då vi mö
ter honom i Billmans lag- i en klubb
match, där vardera parten ställer upp
med 5-7 man i -5 singel- ·och 2 dubbel
matcher, ,Således samma program som
mot Fläktfabriken.
På årsmötet blev det om inte revolu

tion så en radikal förändring av spel
schemat. En serietävlan där alla möter
alla i varje klass beslöts, vilket inne
bär att handicaptävlan slopas och kan
ske även mästerskapet, vilket verkligen
vore synd. Det finnes emellertid ett om.
Om det blev flera än 300 matcher i se
rien så kan den inte genomföras och vi
måste återgå till den gamla ordningen.
Det blir 3 klasser för herrarna A. B. och
C. och som vi hoppas, en stark dam
klass åtminstone till antalet. Anmälan
till serien utgår den 18/4. Det blir ej
mycken tid till träning då serien tar .
nästan all tid på banan.
Till sist några ord till intresserade.

Man hör ibland yttrande som detta:
"Jag skulle gärna vilja börja, men kan
inte med att stå på den fina banan och
missa bollarna i folks åsyn." Släpp
dessa hämningar och sätt i gång. Redan
efter ett par. timmars spel går det be
tydligt bättre och då ångrar man att
man ej anmälde sig till Seriens nybör
jarklass samtidigt som man betalade
medlemsavgiften. Den måste man näm
ligen betala innan man börjar spela på
banan. För att få spela på Strandviks
planen måste man också vara medlem
såvida man ej är under 12 år.
Välkommen till den röda banan, den

ser ut att bli fin i år. MrW.

så snabbt under senare år kan i hög
grad tillskrivas det ökade stödet från
folkrörelserna, samlade i stödorgani
sationen Unga örnars Vänner. Det
är de socialdemokratiska partiorgani
sationerna, hela fackföreningsrörel
sen och kooperationen för att ta de
mest betydande grupperna, som stå
bakom örnrörelsen, och lokalt kan
man finna både kommuner och in
dustriföretag bland understödjarna.
Det innebär ett erkännande så gott
som något av att Unga örnar nu är
en faktor, som man på allvar räknar
med i fostringsarbetet.

Rune Blomkvist.
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Ingen tidning
kan ha en reporter för varje hän
delse i samhället. Ingen redaktör
kan göra reportage om allt som
händer. Han måste ha stadiga in
formationskällor och medarbetare.
Så också för Gustavsbergaren.
Alla vill att den skall komma ut.
Man vill höra något från fabriken,
om samhället, från föreningarna.
Man väntar kulturartiklar, aktuell
debatt och nyheter. - En dags
tidning får material med post, te
lefon, telegraf, teleprinter och ra
dio. Gustavsbergarens redaktör
tittar varje dag förgäves i sin
brevlåda efter bidrag från arbets
ledaren, kommunalmannen, för
eningssekreteraren eller den in
tresserade läsaren och samhälls
medlemmen.

Man får inte
stå handfallen, ty tidningen skall
ut med sitt vårnummer och en del
annonser har redan kommit. Re
daktören får faktiskt ta och sätta
sig - på dem som bör medarbeta.
Efter diverse övertalningar nap
par alltid någon vänlig själ på
kroken. I regel blir det utmärkta
bidrag. För att klara de jämna fyr
talen sidor får red. ta fantasin till
hjälp, snappa upp ideer och upp
slag och göra något av dem under
skilda signaturer. Att ha näsa för
vad som intresserar är värdefullt
för en liten tidnings redaktör och
tydligen ett villkor för en reporter
i en dagstidning. Annars kan det
gå ungefär som det berättats mig
om en ung journalist, som blev ut
sänd till en stor brandplats. Fram
kommen blev han rådvill och tele
graferade till sin tidning: "Eldsvå
dan rasar ännu. Vad ska jag gö
ra?" Svaret kom omgående: "Sök
upp det ställe där branden rasar
som värst och hoppa in!"

Snabbare förmedling
av ortsnyheterna erbjuder oss nu
en varannandagskollega. Om vi
prenumererar. Den utkommer i en
stad 3 mil på andra sidan Stock
holm. Tidningen har tydligen ock
så duktiga kunskapare från Gus
tavsberg. Om dom i sin tur skrev
lika flitigt för Gustavsbergaren

kunde vi också bjuda snabbare
ortsnyheter. Men klockan 6 varje
morgon har vi en stockholmstid
ning i brevlådan. Häromdagen, då
första murstenen till vår skola la
des, visade sig emellertid en efter
middagstidning snabbast. Samma
dag hade man bild och referat in
ne om evenemanget, Så jag tror
inte att vi småtidningar kan kon
kurrera.

En· borgerlig ·
storstadstidning har lancerat "du
andan" som utmärkande för mön
stersamhället på Värnidön. Näm
ligen i en artikelserie om småstä
der kring Stockholm. Allting var
så välordnat att socialreportern
fann det hopplöst att upptäcka nå
got missnöje. Phm, så: greven. Det
var i alla fall ett gott betyg åt ett
kooperativt-demokratiskt samhäl
le. Som tacksamt kvitterades av
Nordens Karlsson. - Men finns
det då ingen, som utan att kveru
lera kan hjälpa den hopplöse re
portern? Fritt Forum står öppet
för inlägg!

Apropå titlar
så lade vi förresten bort dem för
länge sedan och beslöt kalla var
andra DU senast för fem år se
dan. Efter en appell i Gustavsber
garens julsaltstänk. Långt senare
kom KF:s styrelse med rekommen
dationen att i stället för "ingen
iör" och "doktorinna" använda
"herr" och "fru". Först nu kanske
tidernas ni-, vi- och dupropaganda
slagit igenom till förmån för det
sista alternativet. I en annan per
sonaltidning, "Kontakten", citeras
emellertid en dansks syn på sam
ma spörsmål. Som också är väl
värt att noga övervägas som det
viktigaste alternativet: "Det snak
kes så meget om at vi skal afskaf
fe tiltaleformen 'De' til fordel for
'du'. Var det ret betaenkt ikke me
re rimeligt afskaffe den meget
misbrugte omtaleformen 'jeg' ?"
Trevlig Valborgsmässa!

LEKAREN

e'fRITT e'foRUM
Man får till sin förskräckelse iaktta

hur barnen i allt större utsträckning bli
skadade vid trafikolyckor. När man
slår opp en tidning eller lyssnar på ra
dion, avlöser den ena rapporten den
andra angående mindre eller större
barn som skadats eller ännu värre dö
dats i trafiken. För Gustavsbergs del
har Länsstyrelsen genom framställning
från kommunalfullmäktige beslutat, att
farten genom samhället numera skall
begränsas till 40 km. Debta är enbart
glädjande ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Stora Stockholms- eller Värmdövägen
är och blir till sommaren så belastad
med trafik, att vuxna människor knap
past kan passera. Man blir därför verk
ligt orolig, när föräldrarna tillåta sina
barn leka och hålla till på stora lands
vägen. Härom dagen var minst ett dus
sin barn och lekte på landsvägen mel
lan Kommunalkontoret och busshållplat
sen vid Hästhagen. Förare av motor
fordon ha ett verkligt stort ansvar i den
alltmer hetsiga trafiken och de flesta
ha inte mera brått än de kunna köra
lugnt och försiktigt. - Men cyklister
och ,gående ha också ansvar! Vi måste
i första hand skydda barnen i trafiken.
Det bästa sättet är rutt hålla barnen från
de värsta trafikfällorna!

Trafikintresserad.

Om Ni tillåter så skulle jag vilja ge
nom Eder tidning "Gustavsbergaren" be
att få efterlysa den s. k. "Trafikkom
mitten" i Gustavsberg, för att förmå
denna göra en "stöt" mot· Bussbola:get
för dess höga biljettpriser mellan Gus
tavsberg-Stockholm, de högsta inom
hela landet. Gröneborgaren.

På sin tid fanns på kyrktornsspetsen
en tupp, som ,gjorde kyrkan ännu triv
sammare. Varthän flög den och varför?

En kyckling.

Crescent
Cyklar

Husqvarna med Novaväxel

Delar och tillbehör

OSCAR ANDERSSON
Grindstugatan 8
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Eugen de Lambert-Sarrazin.

Publiken vill ha det så I
Få satser ha väl använts fliti

gare av våra svenska teateramatö
rer, som försvar för dåliga och
okonstnärliga föreställningar, än
satsen "publiken vill ha det så".
Personligen har jag använt den

i över tio år - som utgångspunkt
för olika angrepp mot den under
haltiga amatörteatern. Jag har
nämnt den i hundratals kurser och
föredrag, skrivit den i otaliga ar
tiklar, haft den med bl. a. i min
korrespondenskurs på Brevskolan,
som ledare i tidningen Amatörtea
terns första nya nummer 1945 etc.
Trots allt detta, och trots allt

arbete som gjorts av alla som ver
ka för en höjd amatörteater, får
man fortfarande höra denna sats
utslungas som ett försvar för otill
fredsställande scenframträdanden.

Orsaken till att den kom i mina
tankar just nu, sedan jag av Gus-

En arrangerad ·bild med typiska ama
törteaterfel - hur många och vilka äro
felen? Försök själv innan ni läser sva
ret.

i F>J 91 u~ arpujur ewr
· ..:iuo.rJ uaddo .. .rgJ :ienms 1

..ue+TIIS« 1 .IV+S - '8U.Ie'.l+QJ paur {;,)J .IV+S
qoo ueJ-Inqnd w ue22Ä.:r .:repu~A '2u1unvtJ:
2!IVP .raq uuq 'ueJ-Inqnd uv.:rJ efun }{'8.I
us Vd .IV+S 'tlpVq 'Ue}{!{qnd lS'EW.I~U +!.I'tlA
UOtJ: enn}{S .IO+S 'tl}{!I +J.I'tlA UOtJ: UlO UeA~
- wouoq A'tl pWÄ}{S .:rv:is ue.:refI'llA'tl}{ u~
arptnur .I~ WOS U'tl}{;J!{JI :.re2gq IlH +e.I'tld
-punq pfgq :irnJ ';fa1urrn:issddo.IJJ: uw~fo
'f'tlA'tl}{ :idd~U}{O ''tl}{;JU 1 ptraq ':iueqpe.:rq
.:rv:is ue}{fod !rof}{ +.IOJ-I .IRJ ' .. 'llfl!I uairuq
ua .. uros .:re2u~q uapunq ari.roq 'ue2'8w
paur .rn:ind '1ggq epu'tl:infJ-IS+n +2HJ'tl.I}{ ua
vd uaptraq 'ueJ-Inqnd :is'tlw.:r~u :ieueq . vd
.. :isvr.. :ie~u}{ 'ueJ-Inqnd w ue22Ä.:r paur
S!A{ep .I'l,1+S U'tl}{;J!I..[ :.Ie+SU~A IlH +e.I'tld

tavsbergaren blivit ombedd att
skriva något om amatörteater, var
att ja], härom dagen fick höra den
och en del andra exempel, som jag
använt under många år, omnäm
nas i ett radioanförande.
Teateramatören ha alltså fort

farande inte slutat att söka för
svara sina "prestationer" med
samma gamla motiveringar - in
te ens här har man visat litet fan
tasi!
Det kan verka förvånande att

all utbildning, alla kurser inte
skulle ha lämnat större spår efter
sig, att den svenska amatörteatern
fortfarande skulle befinna sig på
en så låg nivå - men när man
börjar granska problemet mera in
gående förstår man hur det kan
komma sig.
Det är först och främst åtmin

stone tre olika orsaker, som ge
mensamt lägga grunden till det
nuvarande förhållandet.
Den första är att man fortfaran

de inte riktigt insett vilken oer
hört stor rörelse amatörteatern är,
rent kvantitativt sett. Det är tu
sen sinom tusen unga och gamla,
som varje år syssla med amatör
teater - men aldrig någonsin be
vistat en kurs, hört ett föredrag
eller överhuvud taget erhållit den
elementäraste kunskap om teater.
Det räcker helt enkelt inte att be
handla amatörteatern som ett litet
problembarn, den måste behand
las som ett stort!
Den andra orsaken är att ama

törteatern fortfarande anses ha
sin huvudsakliga uppgift såsom
programtjänst och ekonomisk
mjölkko för moderföreningen -
förövrigt en käpphäst som jag ri
dit på i många, många år.
Alltför många föreningar låta

sina amatörteatergrupper verka
som en direkt muntrationskälla på
annars tråkiga möten - och ska
amatörerna sätta upp en föreställ
ning, måste de alltid ta hänsyn till
vad föreningen tror att de ska
kunna tjäna mesta pengarna på!

Den tredje orsaken är frågan
om amatörteater kan vara konst,
och hör på sätt och vis ihop med
den andra, eftersom försvaret för
att man använder amatörteatern
på det sätt man gör, oftast är "Ja,
men för allt i världen, amatörtea
ter är ju inte någon konst, det är
bara en hobby".

En improvisationsövning på en av mina
kurser - från vilka samtliga bilder till
denna artikel för övrigt äro hämtade -
där en safari på väg genom djungeln

stöter på ett rytande lejon.

Det är naturligtvis fullkomligt
riktigt att amatörteater är en hob
by, en fritidssysselsättning, men
betyder det att den samtidigt inte
kan vara konst?

Själv besvarar jag den frågan
med ett absolut nej, eftersom jag
inte kan finna någon som helst or
sak till att inte en på fritid bedri
ven teaterverksamhet kan vara
konstnärlig.
Det är väl knappast någon som

utgår ifrån att den musik, som en
amatörorkester presterar efter
många och långa repetitioner, inte
är musik? Och ingen skulle heller
komma på den iden att säga att
det somt. ex. en kyrkokör preste
rar inte är sång. I bägge dessa fall
är det som· dessa amatörer preste
rar konstnärlig njutbar musik och
sång.

Att spela klassiskt är inte tråkigt
tvärtom, vilket Ditzingers Teateramatö
rer bevisa genom att repetera en scen
ur Shakespeares "Så tuktas en arg-

bigga".
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Gustavsbergare !
Vid RADIOREPARATIONER
sänd in apparaten på fm. och
ring oss så får Ni den tillbaka
samma dags em. Skriv Edert
namn på ett kort, men sätt vårt
ombud, HILDING OHLSON,
som avsändare på kartongen och
betala till honom.

Radioagenturen Sven Carlsson
Kocksgatan 24 Te. 42 97 97

Stockholm

I förbifarten

Oskar Johansson ..,.
Porslinsmakaren Oskar Vilhelm Jo

hansson fyller 50 år den 3 maj. - Vi
börja med att nämna den förnäma ti-

Men ingen kan med bästa vilja i
världen säga det om flertalet ama
törteaterföreställningar - det är
inte teater och det är inte konst.
Trots detta finns det så många

goda amatörteatergrupper, som
prestera fullgoda föreställningar
av fullt njutbar konstnärlig kvali
te, att vi utan tvekan måste säga
att amatörteater kan - när den
är som bäst - vara konst. Men vi
få inte nöja oss med detta konsta
terande, utan vi måste ta steget
fullt ut och säga, att en verklig
amatörteater inte bara kan utan
skall vara konst.

Äro vi överens om detta sista
konstaterande finns det bara ett
medel vi kunna· använda för att
höja vår amatörteater till det
konstnärliga plan där den hör
hemma, och det är att vi alla hjäl
pas åt att arbeta för den amatör
teater, som inte har till sin för
nämsta uppgift att vara program
och inkomstkälla för en förening,
utan som har till uppgift att ge
sina deltagare en vidgad förståelse
för teaterkonsten, lära den männi
skokunskap, öka deras självför
troende, träna dem i allt vad sce
nen 'kräver och till sist - som den
logiska.., avslutningen på en lång
arbetsperiod, ge dem tillfälle att
för en publik visa vad de lärt i
samvaron med litteraturens och
teaterkonstens mästare.

M~ det bli vår nya svenska ama
törteatergiv !
Acta est fabula ~ dixi !

Möbler till
Gustavsberg

med omnejd köra vi mycket of
ta, vilket visar att fler och fler
komma till oss vid köp av
bra möbler till låga priser.
Vi lev. fritt Gustavsberg

titta in till oss när Ni kommer
till stan.

Några prisexempel:
Sekretär fr. . . . . . . . . . . 155 :
Bord, höj- o. sänkbart 150 :
Skåp i mahogny . . . . . . 245 :
Bäddsoffor fr. . . . . . . . . 275 :
Sittsoffa fr. . . . . . . . . . . 200 :
Fåtölj m. hög rygg . . . . 110 :-

·Dyschateller fr... .- ... 245:
Sovrumsmöbler fr. . . . . 545 :
m.m. och allt för köket och
sportstugan.

EXTRA Trädgårdsmöbler i
olika modeller till lå
ga priser.

Vi ta priset att vara lägst med
· priset

A.B. Stalands Möbler
Folkungag. 48. Vid Medborgar

huset -
T_el. 42 31 91, 44 31 68

teln "Porslinsmakaren" men vid sidan
av sitt dagliga jobb har han flera fri
tidssysselsättningar, varav ordförande
skapet i Gustavsbergs barnavårdsnämnd
är det viktigaste. Som de flesta Gus
•tavsbergsgrabbar började han som
"springgrabb" på fabriken vid tretton
års ålder nådens år 1913. - Man kan
säga nådens år då det var året innan
första världskriget började. Det var en
liten putt som snodde och langade i
vinklar och torkrum.

Oskar har börjat från början i mas
saknådandets konst och han vart stor
godsrorrnare med tillbringare som spe
cialbtet, han är ju också den genuina
"Gustavsberg'stfllbringa.ren" då han är
född härstädes och arbetat vid porslins
fabriken i hela sitt liv. Tillsammans
~ed ~å många andra är han den verk
liga trotjänaren, och när vi hylla Oskar
så hylla vi samtidigt alla de andra "poj
karna" och "flickorna" som deltagit i
dagens hetta och möda vid fabriks- och
samhällsarbetet. Vi kan inte skriva om
alla trots att vi gärna skulle önska det
ta. - För dagen får Oskar tjänstgöra
som representant för alla de övriga ...
Vi nämnde fritidssysselsättningen.

Detta behöver inte betyda att Oskar
snickrar och målar eller sparkar fotboll
på fritiden. - Jag tror han är en dålig
snickare . . . och fotbollspelare, trots att
han var med och bjöd till i gamla
Bleksäng. Han sprang fort men snava
de för det mesta när han skulle sparka
till bollen. Nej, Oskar är allvarligt lagd!
- Men han är ingen tråkmåns. Han
vill se på när det är match men han
står inte gärna kvar till det är slut. I
kommunalfullmäktige har han suttit i
flera perioder som representant för ar
betarpartiet. Man kan säga att han re
presenterar de kristna socialdemokrater
na i fullmäktige. I fullmäktigegruppen
var han sekreterare i många år och
ävenså ledamot i folkskolestyrelsen, som
han numera lämnat. I fattigvårdssty
relsen och barnavårdsnämnden har han
under många år varit en fliitig deltaga
re. Barnavårdsordförandeuppdraget skö
ter han med den äran och lär sig varje
detalj. I baptistförsamlingen, söndags
skolan och ungdomsverksamheten har
han tagit flitig deL Han är en trogen
tjänare i vingården och på högtidsdagen
blir han säkert ihågkommen . från när
och fjärran. Liksom de flesta andra
Gustavsbergare har han släktingar och
vänner också i Amerika. Vår tidning
hälsar jubilaren på högtidsdagen.

r.
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Skolbygget
på Kvarnberget

Uppförandet av Kvarnbergsskolan har nu fortskridit så långt, att
skolstyrelsens ordf. Georg Lundgren kunnat inpassa den första tegelstenen
i detta efterlängtade och under lång tid planlagda byggnadsverk. Den 15
dec. 1949 -togs första spadtagen och den 22 aug. 1950 räknar man med
att ha klassrum färdiga.
Den avdelning som nu är under uppförande, omfattar 12 klassrum,

naturkunnighetsrum, skolbibliotek, lärarrum, expedition, toaletter och
avdelning för skolläkaren. Klassrumslängan avdelas genom två trapphus.
Byggnadsmaterialet är rött fasadtegel utvändigt och ljust i korridorerna.
I nästa etapp, som byggnadskommitten hoppas få uppföra under hösten

1950, ingå slöjdsalar, skolkök, bespisningslokaler och .gymnastikhus.
Statsbidrag med 490.000 kr har beviljats till hela bygget som beräknats
kosta 1,'28 milj. Den del som nu är under uppförande är beräknad till
780.000.
Arbetet utföres av AB Gustavsbergs Fabriker på löpande räkning till

självkostnadspris och under ledning av byggmästaren Anton Skoglund.
För ritningar och kontroH svara arkitekten 0. Thunström, ingenjörerna
L. Vilen och G. Tideström och installatören A. Steen. Byggnadskommittens
ordf. är överläraren Vilh. Gezelius.
Följande entreprenörer äro antagna: sprängningsarbeten.: Berg & Hus,

värme: och sanitet: AB ~alor & Sjögren, el. installation: Fackföreningarnas
byggnadsproduktion.

□odoooomoo□oooooo□oo□ □ -□□□□□□□□□□□oo□Eio□□□□□ 0 15Eloo
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□=□□□□

Årstidens Blommor
Plantor och växter

för trädgården

Farsta Trädgård
Tel.: Gustavsberg 126

Årtule cykelspekulanter!
Vid behov av en ny cykel,

gör ett besök hos undertecknad.
Och Ni ångrar Eder icke! Ty

Nymans cyklar,
Hermes, Crescent
och Nordstjärnan
ära berömda för styrka och

elegans.
De säljas av

Gunnar Floren
Grindstugärdet 16

Tel. 218 Gustavsberg

Ny relief av Tyr:a Lundgren
En stengodsrelief för utsmyckning av Nämforsens kraftverksstation har ut

förts av konstnären fru Tyra Lundgren och med teknisk hjälp av Gustavsberg.

Konstverket, som är 7,5 X4,8 m, avtäcktes vid en högtidlighet på Vattenfalls

styrelsens gård den 4 april i närvaro av kronprinsen och prinsessan Sibylla.

Reliefen skildrar flottarnas arbete, forsen, sägnerna kring densamma, jakten och

fisket. Den är utförd i 176 delar i färg. I dagarna transporteras den upp till

bestämmelseorten under tillsyn av gustavsbergaren Fredrik Lundquist, som är

Tyra Lundgrens högra hand vid dessa monumentala arbeten.
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Bröder, minns ni?
Det lider mot våren! - Ja, den är

redan här. Ett flyttfågelpar har suttit
och gungat i buskarna utanför fönstret.
Det är en så förunderligt stark luft när
man kommer ut och drar ett djupt ande
tag. - Det är stark luft och isynnerhet
här i Gustavsberg är luften starkare än
på många andra håll i vårt land. - Den
långa våren... Vi bor nära havet, vi
bor i Stockholms skärgård och ändå
kanske vi inte upplevat skärgården och
än mindre havet. Ett tioårsminne rinner
i tankarna.
Ar 1940 kunde man verkligen tala om

det kalla kriget i alla avseenden. Ter
mometern steg gärna inte. över tjugo
grader utan sjönk under trettio. Kylan
varade, som de flesta minns, inte bara
i dagar och veckor, den varade måna
der. Till den ovanligt kalla vintern kom
också det förskräckliga kriget, det för
sta vinterkriget i det andra världskri
get. -- Ack, om vi ändock fick skriva
och säga det sista kriget.
Längst ute i skären på de yttersta

kobbarna i östersjön fick bland många
andra även gustavsbergspojkar, eller
rättare sagt gubbar, vakta och hålla
utkik. Vi voro ett tjugotal mannar
av vilka de flesta kände varandra ti
digare, när vi träffades i Vaxholm. -
Det var hög luft och där vilade inga led
samheter. Efter någon dag skildes våra
vägar och vi fick fördela oss på några
man i varje grupp för att senare söka
upp våra förläggningar. Dessa voro,
som tidigare sagts, belägna så långt ut
man kunde komma. Först båtresor i
timtal och senare marscher på isarna
ända ut till havs. - Då fick man se
och uppleva skärgårdens avstånd, isole
ring, hemskheten när snöstormarna ven
och vaktstugan brakade i fogarna för_
att vilket ögonblick som helst brytas
sönder och samman. - Man fick också
uppleva hur elementen lade sig till vila.

· En månskensnatt eller en och annan

Bröder; minns ni de glada wnga åren,
när som livet var vackert som våren,
när vi trodde att sanning var rätt och

lag,
när vårt hopp och vår ungdom var oss

nog.
Det vi tänkte den tiden har svunnit
och den erfarenhet som vi vunnit
lärt oss kläda oss i järn och stål,
när som mänskors fred och vänskap dog.

Men hör på när vi nu sjunga
som den tid vi vara unga.
Än finns kraft i arm
och med rösten varm
samma sång vi sjunga liksom då,
att finns världen till,
och du endaet vill,
skall vi segra med vår sång.
Käre vän i landstormsleder!
För ditt land och för din heder
är din: plikt att gå, ·:
att för Sverige stå -
för vårt fosterland och våra kära.

solskensdag var underbar i sin storslag
na skönhet. De få mannarna på skäret
blev som en familj. Arbetsuppgifterna
fördelades. - Måltiderna voro höjd
punkterna. Den som gick på vakt skulle
lösas av. Alla tillgängliga böcker och
gamla tidningar lästes. Ja, de sönder
lästes faktiskt. Ett eller annat flygplan
slängde ner tidningar på söndagarna.
Om de voro fast buntade gick det bra
men ofta slets de sönder av luftdraget.
Det var Svenska Dagbladet, Stockholms
Tidningen och Dagens Nyheter. Detta
var utmärkt men hade regeringsorganet
varit med nån gång, hade det varit än
då bättre. Kocken i vår grupp, han är
f. n. murare på skolan på Kvarnberget,
lovade förresten att bjuda hem oss öv
riga på en skiva när vi muckat, men
ännu har ingen inbjudning kommit,
trots tioårsjubileet. Kocken deltog inte i
vakttjänst. Han jagade och sedan laga
de han mat - bra mat förresten. En
var mas och hette Anders, en var halv
mas och kallades Acke, han var befäl-

havare för gruppen. - Sträng men rätt
vis. En hette H. och skötte ransone
ringarna. - Så var det Hogge och sist
signaturen, som ävenså var ställföreträ
dande befälhavare och chefens närmaste
man. Chefen och sign. hade särskilt rum
med kakelugn och golvdrag, manskapet
hade öppen spis och hade inte kläderna
av sig på sex veckor. Vid högtidliga
tillfällen hade vi kontakter med när
maste förläggning, som låg på en mils
avstånd. Där var en Kalle Ström som
skötte vakttjänsten, han avlöstes av en
känd byggmästare som f. n. regerar på
Kvarnberget. Hogge som tidigare seglat
till Aland, tyckte sig vara kännare av
skärgården varför han föreslog sign. att
vi skulle hälsa på Kalle Ström. - Vi
gav oss ut på isarna på vandring. Dels
gick det upp s. k. råkar och ännu värre
- dimman kom. Man sköt från Kalles
förläggning men det hörde vi inte, men
när Kalles visselpipa skar genom luf
ten kunde vi orientera oss. Det var min
kompass, sa Hogge, som räddade oss ...
Vännen Harald var en verkligt styv
skytt. Han är ju också medlem av Gus
tavsbergs skytteförening. Han sköt fak
tiskt på en utter. Men uttern dog inte
av några skott trots att viltjägare som
kocken, Hogge och Anders anmälde sig.
Befälet höll sig på avstånd när manska
pet roade sig. Med telefonens hjälp höll
vi kontakt med yttervärlden. Vi talade
med vännerna Kalle P. och Lill Erik,
de voro alldeles översig givna på sitt
skär, åtminstone Kalle P. Uno L. och
andra jeppar trivdes gott, men så voro
de också förlagda närmast fastlandet.
Man trodde tiden aldrig skulle ta slut
när man vandrade på skäret under
långa nätter ... Tusen och åter tusen
tal höllo under ofredsåren vakt vid vå
ra gränser. Tiden svinner hastigt och
tio år har redan svunnit sedan vi muc
kade år 1940. Man glömmer sorglighe
terna och bedrövelsen och endast de me
ra humoristiska minnena lever kvar.
Vi träffas hos kocken!

Gran.

Till Er tjänst står alltid

Gustavsbergs Bageri
med beställningar av Namndags- och Födelsedags

tårtor och finare Kaffebröd och Småbröd.

Gustavsbergs Bage1•i
Telefon 25 KLAS LARSSON Telefon 25

Gustavsbergare!
Behöver Ni en ny eller begagnad cykel?

Er gamla behöver kanske renoveras
eller sprutlackeras.

Vänd Er med förtroende till
BRöDERNA NORLINGS CYKELSERVICE
Tel 411. Adress "Gamla Hästhagen 1"
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Nytt folk - nya uppdrag

Syster Margit Lindskog anställdes vid
fabriken i december 1949 och förestår
nu det nya sjukrummet.

Syster Margi,t är östgöte. Efter stu
dier vid flickskola i Linköping utbildade
hon sig till sjuksköterska vid Sophia
hemmet i Stockholm.
Hon har huvudsakligen varit knuten

till kirurgiska avdelningen vid S :t Gö
rans sjukhus i Stockholm, där hon
tjänstgjort som översköterska. Under
krigsåren arbetade hon som inkallad
1 1/2 år å lasarettsfartyget Prins Carl.

Syster Margit har även erfarenhet
från sjukhusvården utomlands, då hon
vid tiden för krigsutbrottet var anställd
vid S:t Thomas Hospital i London. Vi
dare har hon efter krigsslutet tjänst
gjort ett år vid Cook County Hospital i
Chikago.
Vid sidan av sina sjukvårdande upp

gifter - hittills ha i medeltal 15 pa
tienter om dagen anlitat, sjukrummet -
har syster Margit att sköta handlägg
ning av olycksfallsanmälningar o. d.
och viss tillsyn av hygieniska anord
ningar.
Vi hälsa syster Margit välkommen

till hennes nya arbete.

Till ny affärschef och föreståndare
för Gustavsbergs konsumtlonsförentng
har utsetts herr Olof Gotthard Klaar.
Herr Klaar har en lång bana bakom

sig inom affärslivet och Kooperationen.
Han är född 1905 och har under 21 år
varit föreståndare för olika konsum
tionsföreningar. Han kommer närmast
från Haltstavik, där kunder, medlem
mar och personal med saknad såg ho
nom flytta.
Herr Klaar är ordförande i Stock

holm-Uppsalakretsen av föreståndare
och tjänstemannasektionen och ledamot
av distriktstyrelsen i K. Fs andra, di
strikt.
- Vi hälsa honom välkommen till

Oustavsberg och till stora' uppgifter
som vänta.

Det har tidigare meddelats i vår tid
ning att Gustavsbergs kommun inrättat
en socialvårdsbyrå å kommunalkonto
ret. Detta var högst angeläget med alla
uppgifter som numera påvila kommu
nerna i kommunalt-socialt avseende.
Till innehavaren av befattningen som

socialassistent har utsetts hr Yngve Ny
ström. Nyström är infödd Gustavsbergs
pojke och började som springpojke i
Konsum och kom sedermera till pors
linsfabriken. Stugan blev honom för
trång, han begav sig till huvudstaden
och jobbade på försäkringskontor. -
Han fick senare studiehåg och sökte sig
till Karlskoga praktiska och Viskada
lens folkhögskola och avverkade flera
korrespondenskurser och slutligen So
cialinstitutet i Stockholm, vid vars so
cialkommunala linjen han diplomerades
föregående år.
Han har tidigare arbetat på sjukkas

sans expedition i Gustavsberg och haft
praktiktjänstgöring på kommunalkonto
ren i Gustavsberg, Boo och Akersberga.
Nyström hälsas välkommen till fos

terjorden !

Till ordinarie överkonstapel inom Gus
tavsbergs och Ingarö polisdistrikt har
fr. o. m. den 1. 1. 1950 förordnats fjär
dingsman Gustaf-Adolf Adborn.
Hr Adborn är född stockholmare, i

Maria 1909. Mellan åren 1932 och 1936
har han tjänstgjort vid Karlskrona
stads poliskår. Genomgått Stadens po
lisskolas lägre kurs och överkonstapel
klassen 1936. Han har även tjänstgjort
vid ordonnanspolisen och kriminalpoli
sen som t. f. överkonstapel och har så
lunda en god praktik och erfarenhet ba
kom sig. I februari 1947 kom Adborn
till Gustavsberg, där han åtnjuter ett
gott förtroende. Vi önska honom god
fortsättning i hans nya uppdrag.

Konditor Gunnar Larsson. har
ryckt in på Vita Hästen. Han är skå
ning och har gått i lära i Danmark, vil
ket förklarar hans goda wienerbröd.
Efter ytterligare utbildning vid kondi
torier i Skåne kom Larsson 1933 till Os
kar Hanssons AB i Tomelilla, där han
stannade i 10 år, då han blev 1 :e kondi
tor vid Restaurangerna Aveny och
Kungsparken i Malmö. Även vid väl
kända Jörgenssons Conditori och Con
ditori Cecil har Larsson arbetat som
förste man tills han nu från AB Päls
sons bageri ställt sina tjänster till förfo
gande för gustavsbergarna. Det blir bull
fest, bullfest hela dan!
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CD

V i g d a:
Den 11 mars: Porsl.arb. Sven Arne

Björkman, Mariag. 6 och Gudrun Gert
rud Nyström, Skogsbo.
Den 24 mars: Porslinsarb. Elis An

dreas Lindström, Mariaplan 4 och Frida
Lebovits, Åkerlyckan.
Den 1 april: Metallarb. Sven Gustav

Olov Noren, Mariaplan 3 och Irene
Weisz, Mariaplan 3.
Den 1 april: Fabr.arb. Ture Arne

Gröning, Hästhagsv. 26 och Edit Lin
nea Alm, Hästhagsv. 2 b.
Den 1 april: Instrumentmak. Karl

Gösta Karlsson, Bohusgat. 27, Sthlm
och Frida Margy Håkansson, Skuggan.
Den 6 april: Verktygsarb. Erik Len

nart Hagelin, Hästskoväg. 8 och Astrid
Ingegärd Neuman, Grindstugat. 6.

Födda:
Den 8 febr. En son till transp.arb.

Stig Gunnar Bertil Nilsson och h.h.
Hjördis Svea Inga Sofia f. Olsson,
Hästskoväg. 2.
Den 13 febr. Gunilla Sofia Eleonor

d. t. porsl.arb. Gösta Olsson och h.h.
Sofia Botilda f. Forsberg, Tallåsen 19.
Den 16 febr. En dotter till Rörarb.

Karl Sigurd Milliander och h.h, Inga
Margareta f. Möller, Hästhagsterassen
1.
Den 27 febr. Erik Gustav: son t.

chaufför Gustav Erik Torsten Olsson
och h.h. Maj Elisabet Ingegerd f. Jo
hansson, Algatan 2.
Den 28 febr. En dotter till porslinsarb.

Bruno Cadario och h.h. Märta Helena
f. Vennberg, Hästhagsterassen 7.
Den 7 mars: Kerstin Gunilla: d. t.

dek.mål. Arvid Birger Gerhard Arvids
son och h.h. Maria Erika f. Snis, Gamle
Svartens väg 5.
Den 16 mars: Lena Kristina d. t..

hand.res. Sture Arvid Vilhelm Fredblad
och h.h. Anna-Lisa f. Johansson, Dal
vägen 2.
Den 24 mars: En son rt. grovarb. Arne

Henrik Edman och h.h, Barbro Kristina
f. Nyman, Mörtnäs 1 :458.

Missionsförsamlingens
verksamhet

Till alla medlemmar i Gustavsbergs
Sportfiskeklubb.
Inför den. stundande fiskesäsongen är

det styrelsen angeläget att påminna om
Först några uppgifter från årsmötet: ett par paragrafer i stadgarna, nämli
Medlemsantalet är 72, och de för in- gen deras §§ 5 och 6, enligt vilka

re och yttre missione_n insamlade med- medlem är skyldig att för styrelsen
len ha uppgått till cirka 10.000:- kr. I eller av årsmötet utsedd tillsyningsman
församlingens söndagsskola gå ett 80- omedelbart anmäla tjuvfiske ävensom
tal barn. överträdelser av klubbens bestämmelser

Ordinarie medlemmar av styrelsen
äro:
Emil Wahlin ordf., Samuel Svensson

vice ordf., Karl Gustavsson kassör, Ru
ben Edqvist sekr., Margit Andersson,
Signe Bäckström, Wilhelm Gezelius.
I oktober tillträdde Henry Burell, ti

digare ungdomssekreterare i Östergöt
land, platsen som församlingens pastor,
och på hans initiativ ha, förutom de
sedvanliga gudstjänsterna,: :·några nya
vägar prövats till kontakt med gustavs
bergarna.
Under torsdagskvällarna i januari

mars pågick en serie möten med före
drag om aktuella ämnen. Bland dem
kunna nämnas fil. lie. Åke Nilssons
översikt över Tro-och-vetande-debatten,
riksdagsman Axel Gustavssons lekman
natankar om den moderna litteraturen
och förf. Sven Lidmans påvisande av det
dilemma, i vilket sekulariserade själar
råkat, men också den väg, som finns
att komma därur. Idrottsledaren och
komministern Göran Roos talade om
kristendom och idrott.
Direktör Hugo Edstam, KF, visade på

de många beröringspunkterna mellan
kristendom och kooperation och fram
höll vikten av att den ursprungliga och
bärande andan inom dessa folkrörelser
hålles levande.

Om helbrägdagörelse genom tro tala
de pastor Arvid Bergsten, och han vitt
nade även om sina egna positiva erfa
renheter därav.
Professor Gustav Sundelin vid S,ta

tens jordbruksförsök berättade, hur han
från de frågor om människolivets ut
veckling, som han ,gjort sig som ärft
lighetsforskare, kommit fram till levan
de kristen tro.
En del kvällar ha gått i sångens och

musikens tecken med besök av bl. a.
sångerskan Ester Berggren.

Döda:
Den 5 mars: Jonsson f. 'Roos Anna

Matilda h:u t. ugnsarb. Gustav Hilding
Jonsson, Skeviksg. 1. 64 år.
Den 9 mars: Lundholrn, Johan Alfred

f. d. porsl.arb. Ålderdomshemmet. 94 år.
Den 10 mars: Dr. Ingenjören Eugenio

Gotthilf Altmann, Tvärvägen 21, 68 år.
Den 17 mars: Varvsägaren Karl Se

verin Karlsson, Räknäs. 73 år.

och
medlem, som handlar emot klubbens

intressen eller eljest visar sig vara ovär
dig medlemsskap i klubben, kan av sty
relsen omedelbart avstängas i avvaktan
på årsmötets beslut.

Glöm inte heller att visa hänsyn till
andra, när Du är ute på Din fisketur.
Tag med medlemskort och fiskelicens
och visa dem för personer, som vill kon
trollera, om Du har fiskerätt. Kontrol
lera själv andra fiskare, som Du inte
känner, så kanske vi få ordning och där
med också trivsel på våra vatten till
båtnad för oss alla.

Hemvärnet i Gustavsberg fyller som
bekant 10 år. Jubileet kommer att hög
tidlighållas med en festlighet på Sven
ska Flaggans Dag den 6 juni.

En ledigare mötesform har prövats på
tisdagskvällarna genom "norrländska
symöten". Inte bara många av Gustavs
bergs norrlänningar ha kommit och känt
sig hemma, utan tillslutningen har varit
god även av andra ,gustavsbergare, som
kanske ha lite svårare att lägga av stel
heten.
För barn och ungdom från 10 år och

uppåt har en verksamhet påbörjats, som
utvidgar de tidigare VF- och VP-kårer
nas arbete. Det är meningen att samling
skall ske omkring ungdomarnas sär
skilda intressen i grupper för hobby
verksamhet, friluftsliv, studier m.m.
En del av arbetet ser kanske ut att

vara ovanligt neutrabt för att bedrivas
i en frikyrklig församling. Men det är
nog så i Gustavsberg, där den materiella
nöden i glädjande stor utsträckning är
eliminerad, att själen i stället blir satt
på svältkost. Genom att flera av fa
miljemedlemmarna ha tillfälle att arbe
ta och höja sin levnadsstandard, sättes
kanske hemmet på hårda prov. Det tor
de då vara viktigt för hela samhällets
utveckling att ett visst .religiöst mini
mum vidmakthålles. Och för försam
lingen finnas då större möjligheter att
visa på ett rikare andligt livs glädje
och styrka.

R. E.
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Vänlighet
Jag läste en intervju med Karl

Gerhard i bladet för en tid sedan. De
frågade honom om skillnaden mellan
Stockholmaren och Göteborgaren och
han menade att folket var litet mera
tillgängligt, ja litet vänligare i Göte
borg. Karl Gerhard trodde det berod
de på att det var mindre hets och
inte så trångt överallt där. För att få
saken ytterligare belyst ringde jag
ned till vår göteborgskorrespondent.
"De va kla't", sade denna, "Karl

Gerhard har rätt och så är lian Göte
borgare och känner till saken". "Ja,
men han är inte så litet elak själv
ibland", svarade jag.
"Det beror på ärftlig belastning.

Han är född stockholmare och vi ha
bara adopterat honom", kom svaret.
"Nå skriv några rader om saken",

avslutade jag samtalet med. Red.

Från vår göteborgskorr.:
En dag då jag skyndade hem

under lunch fick jag se att en av
de större boklådorna hade realisa
tion. Vädrande chansen att få tag
på en bra reseskildring till hygg
ligt pris, girade jag hårt styrbord
åt det hållet. Strax föremig lovade
en herre, av typen framgångsrik
affärsman, upp. I fortsättningen
kallar jag honom f. a. Han såg ut
att ha bråttom, men höll trots det
upp dörren för mig. 1-0 till Götet
tänkte jag.
Vi styrde båda kurs på närmas

te bokhandelsmedhjälpare, i fort
sättningen kallad bhmhj. "Realise
rar ni deckare också?" frågade
f. a. "Ja", sade bhmhj, med en
otroligt likgiltig röst. "De ligger
där", varpå följde en gest med en
slapp vit hand, tydligen skapad för
ädlare ting än att paeka in böc
ker. Som väl var hade han inte det
rätta målet annars hade jag fått
draga av en poäng.

"Är det någon som är bra?"
fortsatte f. a. Men nu blev bhmhj
tydligen förnärmad. "Det vet jag
inte", sade han. "JAG läser aldrig
detektivromaner". F. a. fick en
stålhård glimt i ögonen och jag
tänkte, nu får bhmhj en avhyv
ling, som han nästan tiggt om:

Men så försvann det stålhårda
och det kom litet glitter i stället.
Ungefär som då en västanfläkt
drar över Älfsborgsfjorden. "Jag
skall ge er ett gott råd", sade f. a.
"Om ni skulle få en intellektuell
sysselsättning någon gång, så
skall ni finna att det är en ut
märkt avkoppling att läsa en dec-
kare." Carl Bööe.

Frukostrast förr och nu

När solen skiner
går det an utom

hus än i dag!

När det regnar, finns
"fågelkvitter" och
blommor i lunchrum
men. En kopp the
kostar fem öre.

Rolf hade det trångt
förr i tiden.

Jag blev tvungen att ringa Kalle i
Götet igen. "Tack skall du ha för hi
storien. Den var inte så tokig, men
hur gick det för . dig själv då? Fick
du tag på någon bok?"
Jodå, · en som hette "Som trader i

Sibirien" av Gustav Swenson, en
svenskamerikan. Den var alldeles ut-

märkt och jag skall sända upp den
som lån till dig.
Det var ju väldans vänligt..Och då

jag tänker på att Kalle inte får nå
gat honorar för sin historia, får vi
väl sätta 2 eller rent av 3-0 för Gö
tet. Vi få väl vara litet vänliga vi
också. Red.
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Påskresa Månadens interviu
Vi ska på Påskresa . . . Hela familjen

ska ut och lufta på sig ett slag. - Till
Värmeland Du sköna, Du härliga land.
Eller hur, Värmlands Anders? Hur har
Du med hästen? Vi startade på skär
torsdagen, nej inte till Blåkulla, till
Värmland var det.
Det är inte lätt med resor. Man måste

köpa biljetter i förköp. Jag infann mig
den trettionde mars vid Centralen. Kan
ja,g få en familjebiljett? Ja det går bra
i morgon, för då börjar vi att sälja.
- Tack så mycket. - Varsågod, ingen
orsak. - Vi fick resa in den trettioför
sta och köpa. Det gjorde vi, men fick
biljetter till fel tåg, annars var det rätt.
Avresedagen och väntan på bussen ...

Det var knappt att jag kunde komma
\från telefon, men det lyckades. Många
stodo och väntade med oss och Torsten
Jerka - hygglig grabb förresten. På
bussen kramar man ihop sig. - "Det
är fasligt vad gubbarna har mycket väs
kor med sig i dag". - "Undra på det,
dom reser till stan och så är det Påsk".
- "Vänta bara tills vi får Stockholms
systemet i Stenhuset", viskade jag till
en medpassagerare. "Ja", svarade den
ne, "det är synd att inte finkan ligger
kvar där också". "Varför det?" "Dom
hade inte så långt då" . . . Mylla kör
bussen. Elegant som vanligt och det
bästa av allt: Vi fick resa direkt från
kyrkan till sta'n, förbi alla Björknäs
och Nackabor, som bara springer ut till
vägen och får följa med utan' att passa
några avgångstider. - Snälla buss-bo
lag, låt oss få resa direkt tfll staden
utan att stanna vid varje hållplats på
andra sidan Skurubron? Ett gammalt
önskemål som alla Gustavsbergs-, Ing
arö- och Värmdöbor åstunda.
Man får lära sig vänta när man står

i kö på Centralen för att få sittplats,
fönsterplats, - Det är nästan som hos
doktorn eller i affärerna, man står och
står.
Nu går tåget och vi ha fönsterplats.

Jag skriver i mitt block till Gusitavs
bergaren. - Det går dåligt att skriva
och vagnen rycker och slänger. - Sund
byberg, Spånga, vi håller på att räkna
stationer som vi reser förbi. - En ost
smörgås, ett apelsin, en läskedryck, en
smörgås till. "Nästa Enköping", säger
konduktören. - Det här. går undan. -
Efiter smörgås och dricka blir man trött.
- Vi gör som Dahlberg, när han flög
till England - vi somnar . . . Vi vak
nar till hastigt och inleder ett samtal
med en medresenär: "Jag undrar när
vi är i Västerås?" "Västerås", säger
han, "det här tåget kommer inte till
Västerås, vi skall till Tillberga och till
Ludvika." "Javisst-ja". I Tillberga stod

Nappatag med 90-åringen K. V. Johns
son.

tåget en lång stund och vi 'fsokte förgä
ves det där huset där Ellen har bott. -
Där fanns intet hus med hesa Fredrik
på taket.
Vi far vidare genom Bergslagen, järn

bärarland. Hyttor, bruk, stora skogar,
sjöar och åar. - Det rinner just i min
net en fråga, som min son fick av sin
fröken för en tid sedan. "Kan du nämna
namnet på någon flod och någon å ?"
"Nilfloden och ösbyå", svarade han. Nil
floden står sig väl fortfarande, men med
ösbyå börjar det bld knalt . . . Köp
kvällstidningar! - Tidningsgrabbar är
med på tåget som vanligt. A.T. Panik
ombord när Bore I grundstötte. - Ny
heter, mest tråkigheter,
Man börjar bli bekant med sina med

resenärer. De voro så ,tillknäppta när vi
embarkerade tåget i Stockholm, men de
har tinat opp med solskenet, som under
resan kastat sina livgivande strålar över
landskapet. Eller kanske landskapen, för
nu ha vi passerat Uppland, Västman
land, en bit av Dalarna och nu är vi
Inne i Värmland. Det skymmer på och
skogarna verka allt mörkare och djupa
re. - Vi skymta vårt mål i Filipstad.
Ragnar går och väntar. Gäcken flyger
i oss. Om jag skulle fråga honom om
han väntar på tombräder? Alldeles som
i rågodsugnen för 20-25 år se'n. Men
nu är han folkskoleinspektör och har
annat att bestyra. "Nej men hej, tjä
nare, välkomna."
"Hur ärr det hemma?" "Fint, förstår

Du. Massor av hälsningar." Det blir
snack om nära och kära, släktingar,
vänner. och bekanta. Praktiska uppgif
ter och ideer ja, vi läste t. o. m. dikter
av Dan och Jändel och Karlfeldt, allde
les som förr ,i världen:

"Intet är som väntans tider,
Vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april."

gran.

En kväll fick jag ett mycket trevligt
uppdrag. Det gällde att intervjua min
granne, min f. d. arbetskamrat, gips
gjutaren Karl Viktor Johnsson som den
16 maj fyller 90 år.
J. är född vid Alstäket, stugan vid

Viks pensionat står ännu kvar fastän
ombyggd. J:s föräldrar voro smålän
ningar och gingo till fots den långa vä
,gen från Jönköping för att slå sig ner
vid Alstäket. J. gick i så kallad bytes
skola d.v.s. en termin vid Mörtnäs, en
vid Aspvik och en vid Vik. Där var
han bl. a. skolkamrat med Oskar Wad
ström d. ä. Vid 9 års ålder började J.
arbeta vid det numera nedlagda tegel
bruket vid Vik. Sedan arbetade han som
lantarbetare vid Vfä Stadsvall och Fa
gerdala. Där fick han köra till Stock
holm och sälja hö - en 4 mil lång sjö
färd på vintern och landväg på somma
ren.
Vid 16 års ålder körde han mjölken

till Gustavsbergs bageri, som då inne
hades av bagaren Lindströms far.
Den 3 nov. 1887 började han jobba på

Grisslingevägen till Gustavsberg. Där
var förtjänsten 60 öre om dagen.
Ar 1890 kom han till Gustavsbergs fa

briker. Första jobbet blev grunden till
första huset i Södra Kullen. Så blev
han då ,till slut gipsgjutare, ett jobb
som han hade i 45 år eller tills han fyll
de 80 år. Där utmärkte han sig genom
sin plikttrogenhet och noggrannhet,
egenskaper som kanske inte alltid äro
så vanliga nu för tiden.
Johnsson besitter en strålande vigör

trots sina 90 år. Han hugger veden
själv och vi gamla arbetskamrater bru
ka ta ett litet nappatag när vi träffas.
Man känner att än finns det lite kvar
av krafterna, som svingade släggan åt
skogvaktare Larsson på Grisslingevägen
eller som valsade med bonddrängarna
på krogen Dockskåpet under Stock
.holmskörningarna. Det är ofattbart att
man har framför sig en man som börja
de arbeta redan under Karl XV:s tid.
Vi talade om porslinet av i dag, och J.
påpekar att hänkeln sitter snett och att,
kopparna äro för tjocka. Han plockar
tillsammans med dottern Anna, som ny
ligen firat sin modiga 50-årsdag, fram
Gustavsbergskoppar från sitt föräldra
hem. "Det är porslin det här", suckar
J. och vi instämma.
Vi tala om beväringsminnen från

Vaxholms artillerikår där J. var "lum
parkompis" med Gunnar Anderssons far
Erland. När vi till sist skålar för de 90
åren säger Johnsson skämtsamt med
glimten i ögonvrån, "skål å gutår, se
upp därnere för det kommer fler". I
den lycksönskningsskålen instämmer he
la Gustavsberg. Rolf.
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~1••"' Glimtar från3 I Gustavsbergs
fabriker

Ingeniör Artur Teglund har fr. o. m.
april månad anförtrotts de arbetsuppgif
ter, som åvilade nyligen bortgångne Dr
E. Altman.

Till verkmästare har utnämnts Harald
Andersson, Edward Larsson, Edvin
Lowndes och Carl Wiberg.

Semestern vid fabrikerna förlägges
år till ttden 17 juli-29 juli.

Forslaqskomrnitten. har under 1 :a
kvartalet mottagit 21 förbättringsför
slag. Av dessa har 9 st. premierats med
belopp från 20:- kr till 250:- kr.

I Korpidrotten anmäles icke något
fotbollslag i serien i år, då fotbollen är
väl företrädd i Stockholmsserien. I lik
het med föregående år planeras dock
fotboll mellan avdelningarna för icke
aktiva och med lättare fotbeklädnad.
Fabrikens korpkommitte, Ella Sander,
Torsten Rolf och Gösta Dahlberg, tän
ker även ta initiativ för fri idrott, vand
ringar, varpa och annan folkidrott, där
alla kan dehtaga.

Fackföreningen har beslutat att i an
slutning till sin kollektiva olycksfallsför
säkring teckna tilläggsförsäkring utom
arbete och en ryggskadeförsäkring. För
månerna kommer att gälla dagsersätt
ningar från 5:- kr, dödsfalls- och in
validitetsförsäkring, fria läkarintyg,
tandskador, invaliditetshjälpmedel och
idrottsskador. Premien beräknas till kr.
2 :- pr månad. Förutsättning är en an
slutning till 90 proc, av medlemsantalet.

Om "Skönhet och arbete" kåserade
Stig Lindberg vid Arbetsledarnas sista
diskussionskväll för vårsäsongen. Efter
en hissnande kavalkad genom historien
bromsade konstnären slutligen upp in
för industrialismen och dess tendens till
stillöshet och efterapning. Lindberg ef
terlyste nuets livsstil, och någon tidlös
konst ville han inte acceptera. I de in
terna frågorna anlades rätt kritiska
synpunkter av talaren och uppfordrade
talare. Nya modeller inom porslinsser
viserna efterlystes, kvalitetssynpunkter
ventilerades och möjligheterna till yr
kesskicklighetens bevarande diskutera-

des. Den flitige opponenten Rune Sun
din lovade inleda septembermötets dis
kussionskväll kring försäljningssidan.

Dekoravdelningarna hade samkväm
på "Fölungen" den 17 april. Hil
ding Olsson visade vackra färgbil
der och tjänstgjorde med den äran som
lekledare och auktions.förrättare. Dess
utom bjöds på musik och sång och alla
tycks ha varit mycket nöjda med sam
varon.

KPA :s sommarprogram upptar

26-31 maj Vänskapsresa till Köpen
hamn. 65 :- + resa. Anm. före 10 maj.

17-29 juni Vänskapsresa till Stock
holm. 110:- + resa. Anm. före 1 juni.

2-8 juli Vänskapsmöte på Samvir
kesskoian utanför Oslo. iti:- + resa.
Anm. före 1 juni.

9-15 juli Vänskapsmöte på Krogerup
höjskole i Danmark. 10 :- + resa. Anm.
före 1 juni.

9-15 juli Bussresa i de norska fjäl
len. Start i Oslo. 200 :- + resa. Anm.
före 15 maj.

15-31 juli. Eventuellt besök
Schweiz. Meddelas senare.

23-29 juli Vänskapsmöte på Jakobs
bergs folkhögskola utanför Stockholm.
10:- + resa. Anm. före 1 juli.

20-26 aug. Vänskapsmöte på Jollas
Gård utanför Helsingtors, 10:- + resa.
Anm. före 1 aug.:
Upplysningar genom personalkonsu

lenten.

Vita Hästen har fått sin konditor och
bakverken ha omedelbart blivit popu
lära. Flera hundra wienerbröd om da'n
gå bl. a. åt på fabrikens lunchrum.
Smakfulla gardiner ha valts, sömmats
och satts upp av fru Maj Olson, som
också ordnat med persienner till fönst
ren, ävensom liknande arrangemang
för studielokalen i grannhuset.

Västeråsavdelningen har tagit del av
Gustavsbergaren på sitt senaste före
tagsnämndsmöte och uttalat sitt intres
se för kontakter. Vi tänker göra ett
reportage till ett kommande nummer.
Västeråsgustavsbergarna ha för övrigt 3
svenska mästare i bandy i sitt arbets
gäng, nämligen "Kraxen" Magnusson,
"Flaidern" Lundberg och Tage Sjö
strand.

Obligationsfi>rening,en, som 1947 in
köpte 2000 st. premieobligationer, har
nu betalt hälften av upplånade medel
och i vinster hittills tillförts 2,400:- kr.

Smidda värmepannor har upptagits i
tillverkningen på BKF. På TPF har
produktion av högspända isolatorer på
börjats.

En helt ny konstart har tagits upp
under ledning av Stig Lindberg med bi
stånd av konstnären Egon Möller-Niel
sen. Det gäller konst-dekorering me
delst emalj på plåt. Tack vare mate
rialets art och BKF-ugnarnas brän
ningsmöjligheter kunna effekter erhål
las som icke nås t. ex. vid oljemålning.

Vår egen ekonomi just nu heter en
korrespondenskurs, utarbetad av Brev
skolan och Ekonomisk Information. De
fem studiebreven utgöra den mest ak
tuella orientering som torde finnas att
tillgå i de ekonomiska frågorna just nu
och äro dessutom synnerligen lättill
gängliga. Det är av största intresse, att
så många som möjligt av dem som mö
ter problemen i sitt arbete och i sin kon
takt med andra människor få tillfälle
till en vederhäftig översikt över situa
tionen.
Kursen är avgif,tsfri för våra anställ

da. Anmälningar mottagas av personal
konsulenten. - Vi rekommendera
,gruppstudier i läsecirklar.

Skolbarn, amerikanska studenter, fö
retagsnämnder från Nynäshamn och
Tre Kronor, statspoliser och kommunal
män besökte oss i december. Ur första
kvartalets besöksflora plocka vi ur min
net fram arki,tekter, byggmästare, små
brukare och arbetsledare från skilda or
ter. Vidare märkes husmödrar och koo
peratörer från Landskrona, Vimmerby,
Stockholm och London och representant
från B.B.C., amerikansk konsul, en in
dokines och en tysk kooperatör. Bland
mera namnkunniga gäster notera vi
Italiens ledande man inom arkitektur
och konstindustri Gio Ponti, som bl. a.
ansåg att våra emaljplåtsmålningar
skulle passa på de italienska atlantång
arna. På vår bild nedan skriver signor
Pönti sitt namn i gästboken.

G. Dbg.
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Nämndens första sammanträde
för året hölls på Värdshuset den
20 februari. Herr Hj. Olson inled
de med en informationsöverblick
på marknadsläget. Han meddelade
bl. a. att efterfrågan liksom till
verkning ökat för hushållsporslin,
medan marknaden för sanitets
gods och badkar fortfarande var
något trögare beroende på rådan
de begränsningar inom byggnads
verksamheten. På exportmarkna
den har vi alltjämt att räkna med
en eftersläpning till följd av gäl
lande restriktioner på utrikeshan
delns område. - I en framtida bo
stadsproduktion, som väl i sinom
tid skall släppas loss, kunna vi
räkna med goda avsättningsmöj
ligheter, framhöll herr Olson. Det
är inte bara bostäder landet runt,
som ropa efter våra produkter, det
är också skolor, restauranger,
sjukhus och andra gemensamhets
anläggningar.
Herr Nässen tog upp spörsmålet

om nya tillverkningsobjekt, herr
Nilsson vidrörde sorteringsprinci
perna för hushållsgods och herr
Lööf önskade några framtidsprog
noser för marknaden på sanitets
porslin och badkar. Av det följan
de samtalet framgick att samtliga
fabriker arbeta med att vidga sin
volym med nya tillverkningar vid
Gustavsberg, t. ex. elporslin, hög
spänningsisolatorer och värme
pannor. Gustavsbergsporslin har
blivit normen för prima porslin
och på den vägen måste vi alltid
hävda oss, det må gälla hushålls
porslin, sanitetsporslin eller bad
kar.
Från samarbeiskommiiteerna

vid de olika fabrikerna rapporte
rades relativt livlig verksamhet.
Frånvaron, kvalitetsfrågor o. d.
har varit uppe till behandling. Det
meddelades här att HPF:s lunch
rum byggts ut och att överskottet
möjliggjort ordnandet av gemen
samt Luciafirande å HPF och re
serverandet av medel för en perso
nalsammankomst på Aspvik in
stundande sommar. Liknande rap
porter lämnades från de övriga fa
brikerna.

Skyddskommitten rapporterade
att sjukrum och solarium färdig-

Gustavsberg,
företag och samhälle

I Yrkesinspektionens i Il distriktet
verksamhetsberättelse för 1949 åter
finna vi följande uppsats, som väl
får anses vara objektivt neutral. Vi
göra i övrigt inga kommentarer, men
ha tillåtit oss att kursivera en me
ning i sista stycket. Det smakar bra
med ett så pass officiellt erkän
nande.

Red.

Vid företag som helt dominera sin ort
uppstå speciella problem, när det gäller
att avgöra vilka åtgärder som skola
vidtagas av företaget och vilka som sko
la vidtagas av kommunen. Detta gäller
speciellt de allmänt sociala, .åtgärderna
till förmån för de anställda, t. ex. bo
stadsbyggande. Ligger företaget dess
utom i närheten av en storstad, så som
fallet är med AB Gustavsbergs Fabri
ker uppstå nya problem, framför allt
frågan om hur man skall kunna behålla
sina anställda, när storstaden med dess
större möjligheter till friare yrkesval
och till utbildning och förströelse lockar.
Ledningen för AB Gustavsbergs Fa

briker har försökt och man torde kun
na säga även till stor del lyckats lösa
detta problem genom att skapa goda

ställts och inspekterats av skydds
ombuden. Handdukar enligt nya
Arbetarskyddslagens bestämmel
ser ha beställts. Ett förslag till ar
betsskjorta demonstrerades och
kritiserades. Vidare meddelades
att kommitten beslutat att i sär
skilda fall vid nödläge lämna möj
lighet till bidrag ur skyddskassan
även vid sjukdom. Vissa skydds
tekniska åtgärder vid fabriken
mot silikos ha filmats på begäran
av Statens Institut för Folkhäl
san.
Förslagsverksamheten rapporte

rade att förslagslådor av ny typ
jämte nya formulär färdigställts.
På det nya året ha tio förbätt
ringsförslag inkommit, varav tre
belönats, -fem remitterats till resp.
fabrikschefer för yttrande och två
visat sig outförbara. -
Några ytterligare mindre frågor

om sjuklön, anslag och filmvisning
hänsköts till vederbörligt forum
för prövning. - Till ledamöterna
utdelades till slut en skrift ur In
dustrins upplysningstjänsts serie
om "Sveriges porslins- och kera
mikindustri."

Sekr.

miljöförhållanden i arbete och under fri
tid. Porslinsfabriken grundades för mer
än 120 år sedan ute på det vackra
Värmdö i Sitockholms skärgård. Sam
hället, som nu har 3.300 invånare, domi
neras helt av fabriken.. Runt omkring
centrum, där fabriksområdet li/;ger
bredvid kyrkan, sträcka sig stora bo
stadsområden, som äro synnerligen väl
inpassade i den lummiga naturen. Re
dan från äldsta tider har företaget ord
nat bostäder för sina anställda. Det
finns ännu kvar en typisk bruksgata
med hus från 1870-talet, nu reparerade
och moderniserade.
Porslinsfabriken kom 1937 i K.F:s

ägo och sedan dess har utvecklingen
tack vare en klok och förutseende led
ning gått mycket raskt framåt. Nya
tillverkningsområden ha tagits upp. Fa
brikationen omfattar nu hushållspors
lin, tekniskt porslin, plastprodukter och
badkar. Personalstyrkan har icke ökats
i samma takt som produktionen; kapaci
tetsökningen har till stor del skett ge
nom rationalisering av driften. Fabriks
byggnaderna ha byggts om och nya ha
uppförts. Nu resa sig på området bak
om den gamla kontorsbyggnaden de yt
terst moderna fabrikerna för hushålls
porslin, sanitetsgods och - yngst i ra
den - badkarsfabriken, där med ameri
kansk fart emaljerade plåtbadkar kun
na spottas fram med en hastighet av ett
kar per minut, om arbetskraftstillgång
eller marknadens behov så tillåter.
I badkarsfabriken, som är färgkondi

tionerad, har en av våra mest kända
kyrkomålare, Gunnar Torhamn, varit
med om att bestämma färgerna. I den
stora presshallen äro väggarna ljust grö
na under det att de i plåtverkstaden
och emaljverket äro hållna i varm, ljust
rödbrun ton. Mot dessa stora, lugna ytor
harmoniera väl de mörkt blå bärande
pelarna. Balkarna i taket äro ljusblå för
att ge en vision av himlen. Pressarnas
stativ äro ljusgröna, rörliga delar sig
nalera varnande med gula och svarta
ränder på vanligt sätt och elektriska
installationer äro orangefärgade.

God allmänventilation och utexperi
menterade utsugningsanordningar för
damm och ånga (en del närmare be
skrivna på annat ställe) bidra till sä
lrerhet och sundhet i arbetet. Ljusa, luf
tiga, väl belysta arbetslokaler, där allt
har gjorts för att underlätta arbetet,
välinredda omklädningsrum och tvätt
rum (beskrivna i årsberättelsen' för år
1946) och en i övrigt god hygienisk
standard i fabriken bidra till trivsel och
trevnad i arbetet. Då därtill kommer
att man i hög grad förstått att i det
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Dessa affischer som nu finnas uppsatta på-fabrikens an
slagstavlor ha utarbetats och distribuerats av Eko

nomisk information - det gemensamma samarbetsorga
net mellan SAF, LO, TCO och staten.
Visserligen tala de för sig själva - och ett tydligt

språk till och med - men här nedan följer ändå några
förklarande och kompletterande ord.

En man ur jobbet
Frånvaron i arbetet hämmar fortfarande våra produk

tionsresurser. Ta inte ledigt utan giltig orsak.

Värre och värre för »Hopp-Jerka»
Genom sina ständiga platsbyten har »Hopp-Jerka» för

summat sin yrkesutbildning. Han får det nu värre och
värre.

Din ide
Fram för fler förbättringsförslag. Aktivt deltagande i

förslagsverksamheten betyder ökad produktion och ersätt
ning åt den uppfinningsrike.

•.;,

Olyckor hänga ofta ihop med ovana
50.000 man hållas årligen utanför produktionen till

följd av olycksfall i arbetet. Folkhushållet går härigenom
år efter år miste om 15 miljoner värdefulla dagsverken.
För den enskilde medför olycksfall personliga lidanden
och försakelser. Risken för olycksfall är åtskilliga gånger
större för nykomligen än för den vane arbetaren. Du som
är ung - byt inte arbetsplats i onödan. Du som är äldre
- hjälp Din yngre kamrat att undvika olycksfall.

personliga umgänget på arbetsplatsen ännu ej påbörjade etappen, Omfattar
och i företagsnämnd, förslagskommitte
och skyddskommitte skapa den av alla
eftersträvade "vi-andan" bland de an
ställda har man kommit mycket långt
på vägen till målet, att varje anställd
skall känna trivsel och arbetsglädje i
sitt arbete.
Ett betydande bostadsbygge har även

under de senaste 10 åren ägt rum i före
tagets regi. Praktiskt taget alla de 1400
anställda bo nu i moderna eller moderni
serade bostäder. De gamla brukslägen
heterna ha moderniserats och byggandet
av nya bostäder har skett i olika etap
per. Höjdhagsområdet bebyggdes under
kriget med 71? enplansvillor om 2 rum
och kök, matvrå och badrum. 1944 fär
digställdes ett antal radhus med sam
manlagt 51 lägenheter om 2 och 3 rum
och kök. I samband med uppförandet
av flerfamiljshus, liksom vid omändring
av gamla lägenheter, inrättades enkel
rum med kokvrå för ensamstående. Vid
Mariaplan ha dubbelhus och i Hästha
gen lamellhus och punkthus byggts.
Hästhagsområdet har central värmean
läggning och bastu och här har också
lämnats plats för klubblokaler och ett
konditoricare, en länge efterlängtad
samlingsplats för ungdomen, Den sista,

egnahemsbebyggelse. Företaget kom
mer då att med tomträtt upplåta viss
mark.
Hyran för en modern 2-rumslägenhet

är f. n. omkring 1500 kr, men då de som
arbeta i fabriken ha 20 öre per tim. i
hyreskompensation, om de bo i företa
gets fastigheter, sker en betydande re
duktion. För den ogifta personalen finns
förutom de redan nämnda enkelrummen
ett antal kollektivhus med sammanlagt
90 rum för en eller två personer. För
gemensam trevnad finns dagrum och
hobbylokaler. Varje kollektivhus före
stås av en familj som bor i huset.
I ett samhälle som Gustavsberg är det

mycket svårt att dra gränserna mellan
kommunen och företaget, det är på alla
områden ett intimt samarbete när det
gäller samhällsplanering och därmed
sammanhängande frågor. Företaget
äger all mark och bygger alla bostä
der. Till de förvärvsarbetande mödrar
nas hjälp finns ett daghem med filial
för sammanlagt 40 barn. Företaget och
kommunen dela kostnaderna lika för
driften. Landstingets läkare, tandkliriik
och förlossningshem äro förlagda till
Gustavsberg, där fabriken ställt lokalen
till förfogande.

Fritidsverksamhet, klubbar, studie
cirklar och samkväm av olika slag skö
tas helt av de många organisationerna
i samhället men få understöd av fabri
ken. Företaget har uppfört idrottsplat
ser och även ställt fritidsgården Aspvik
till samhällets förfogande. Intill fabri
ken ligger Värdshuset, där de som inte
gå hem under middagsrasten kunna äta
sin middag. På kvällarna användas lo
kalerna för sammanträden av olika
slag. Lokalbehovet för klubbar och
mindre sammankomster har numera
blivit väl tillgodosett även genom klubb
lokaler i Hästhagen och det nämnda
konditoricafeet, men det råder fortfaran
de brist på större samlingslokaler.
Företagets populära personaltidning,

Gustavsbergaren är samtidigt lokalor
gan för samhället och bidrar på sitt sätt
att knyta bandet fastare mellan sam
hälle och företag.
Det är utmärkande för Gustavsberg

detta nära samarbete mellan företaget
och kommunen, man finner det överallt.
Företaget ville göra arbetsplatsen och
samhället till ett ställe där nian trivs
och har därför under uppbyggnadsperio
den icke tvekat att ta på sig uppgifter
som kommunen kanske under andra för
hållanden själv fått stå för.
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Fyra terränglopp

Vår storlöpare Valfrid Berglund har i
år visat en pålitlig form. Han säsong
debuterade med att vinna i Eslöv, sön
dagen därpå den 2 april vann han över
lägset Linnea-terrängen och Annandag
påsk den anrika Sundbybergs terräng
före storhejaren Bertil Albertsson, Upp
sala IF. Den 16 april vann han också
Enskedeterrängen.
Berglund som i år avstått att tävla

på skidor, verkar bättre en någonsin
och kan vi få i ordning löparbanorna,
så kanske han även gör ett allvarligt
försök på bana.
Han ,går nu närmast in för långa SM

terrängen.

BJÖRNEKULLA

1/1 burk

hushållsmarmelad: 1/2 burk

iordgubb .,,-:95
krusbär -:95
hallon -:95
aprikos -:95

la

- • "-• -oltJ,lllft

~PPEL
~/1()8
"°"'-fillnu,dud"

1: 35

-:75

fruktkonserver:

iordgubbar 1/2 brk 2: 25

hallon 1/2 brk 2: -

plommon 1/1 brk 3: 10

plommon 1/2 brk 1: 65
.. 1/1 brk 3: 15paron.. 1/2 brk 2: 25paron

Rolf.

Specialaffär för

MODERNA HERRKLÄDER

HERREKIPERING.

Alberts
Herrkläder

Folkungagatan 96. Tel. 40 9417
Hornsgatan 26 Tel. 40 33 78

Stockhobn.

glasburk
pappburk

lingonsylt:
1/1 burk
1/2 burk

biörnekulla saft:
apelsin 1/2 fl 1: 40 I;~

1: 15
blandsaft 1/2 fl 1: 40

1: 10
citron 1/2 fl 1: 40

körsbär 1/2 fl 1: 40

1: 90 iordgubb 1/2 fl 2: 10

1: 10 hallon 1/2 fl 2: 10

konsum
Gustavsberg
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~alkn
Pristävlan om gatunamn

Gustavsbergs konsumtionsför
enings fullmäktige voro samlade
till årsmöte den 14 april på Värds
huset. Styrelsens ordförande, herr
Harry Pettersson, hälsade väl
kommen. Herr Axel Björkman
valdes att leda förhandlingarna.
Styrelsens ordförande lämnade en

_ redogörelse över 1949 års verk
samhetsberättelse, varefter en liv
lig debatt följde. Styrelsens och
revisorernas berättelser godkän
des, bokslutet fastställdes och an
svarsfrihet beviljades. överskot
tets fördelning fastställdes i enlig
het med styrelsens förslag som
var: kr. 15.000 till reservfonden,
5 proc. ränta å insatser kr. 9.425
och 4 proc. återbäring å gjorda
köp kr 116.789, summa kr 141.214.
De i tur avgående styrelseledamö
terna omvaldes. Styrelsen består
av hrr Harry Pettersson, Erik
Nilsson, Erik Karlsson, Verner
Lindberg och Helge Söderström.
Till revisorer omvaldes hrr Johan
Hellqvist och Anton Andersson.
Ombud till ABF valdes. Att repre
sentera föreningen vid K.F :s di
striktskongress valdes hrr Erik
Nilsson, Gustav Andersson, Ha
rald Andersson och fru Astrid Sö
derman. Om föreningens bygg
nadsfrågor lämnade herr 0. G.
Klaar en redogörelse. Deltagarna
bjödos på kaffe.

Lugnet med dess planerade egnahemsbebyggelse är nu färdigplanerat
och vi visa här ovan en karta med de vägar som dragas genom bostadsom
rådet. Gustavsbergaren har fått anmaning att inbjuda sina läsare till en
pristävling om namnförslag å dessa vägar. Numrera vägarna å kartan
eller rita av vägstreckningarna och sänd oss Ditt namnförslag före den 1
juni 1950.

Glad i dag I.

Vita Hästen
KONDITORI CAFE

Alltid gott bröd

Allt till kundens bästa
När halkan var som värst i mars uppfångade vår specialkamera ovanstående
situation vid kajen. Både chauffören Gunte, matsäcken Kosa, kajen och bilen

sluppo undan utan skråmor.
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"Om ett folk vill leva"
"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det är sörgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stem-

me:
Du har ikke lov rtil å gå der og glem

me!"

Några starka intryck dröjer kvar i
minnet efter Scenstudions premiärfram
förande av Alex Kiellands ockupations
drama. Prologen, de dova sprängskotten,
Ingvar Larssons ansiktsspel och den
klickande revolvern. Det var god de
klamation i bra högtalare, som redan
från början kramade hjärta och njurar.
Sprängningarna utanför hörde icke till
pjäsen, men de underströk allvaret bak
om. En prestation gjorde Ingvar Lars
son i Arthur Nordholms påfrestande
roll. Den klickande revolvern visade att
de agerande hade sinnesnärvaro och
scenvana. Thorstein Hagen, Otto Frank,
Oberlieutnant Stein tolkades säkert av
Sven Andersson, Gustav Roos och Bir
ger Säfström, som visade att de är mot
,tagliga för regissörens lärdomar. Hil
ding Ohlsons pastor var väl anpassad
och kusligt nyordnad. Alla övriga ej att
förglömma för gott amatörspel. Om li
tet kritik får anläggas bland lovorden
så gäller det frisyrerna, som höllo sig
alltför fräscha efter all hårdhänt be
handling, den knaggliga tyskan, den
fnuttiga kg-elden och något för snab
ba repliker i vissa för publiken bety
delsefulla situationer. Men det mesta
har rättat till sig i följande föreställ
ningar. Scenstudion har med denna pjäs
kanske vunnit sin största framgång hit
tills, vilket den har att tacka förmånen
av att åtnjuta regissör Sarrazins intres
serade ledning. Det kan anses vara rätt
hedrande att Scenstudion fått erbjudan
de att spela pjäsen på Folkets Hus
Stockholm och i Nynäshamn.

G-g.

God prestation.
Sven Enermo har utsetts till förestån

dare och chef för Sundbybergs stads er
kända sjukkassa. Enermo kom till Gus
tavsberg 1940 och började som sanitets
gjutare och skötte jobbet med den äran.
Tidigare hade han varit glasblåsare
hemma i Skruv i Småland. Sven har
tagit livlig del i förenings- och studie
verksamheten i vårt samhälle och har
utbildningsvägar över folkhögskolan och
L.-O. skolan i Brunnsvik, Viskadalen,
korrespondenskurser och sist social
kommunala linjen vid Socialinstttutet i
Stockholm. Av de 29 sökande till plat
sen placerade sig Sven i toppen.

Lekafton.
hade Gillet och IOGT gemensamt ord
nat på Rotundan torsdagen.,cten 30 mars.
Ett hundratal gustavsbergsungdomar
hade infunnit sig, alla på strålande hu
mör. Man lekte och man dansade gam
malt och folkdanser efter bästa förmåga
med Gösta Dahlberg som uppskattad le
dare. Inte mindre uppskattade voro mu
sikanterna.
I en paus underhöll ett gäng från

IOGT i Stockholm, och vidare hade ett
amerikanskt lotteri ordnats på en korg
till brädden fylld med den härligaste
frukt.
Då man skildes åt efter den sista

gammelvalsen, var man allmänt överens
om, att kvällen överträffat alla förvänt
ningar och att ett upprepande vore
önskvärt. UW.

Diskussionscirkeln Forum
höll sitt årsmöte 21/3, då flertalet av
dess 19 medlemmar voro närvarande.
Verksamhets- och revisionsberättelser
na godkändes. Sityrelsen, som även ut
gör redaktionskommitte för tidskriften
Gustavsbergaren, omvaldes. En arbets
plan för det nya året lades upp i sina
huvuddrag. Bl. a. beslöts att den påbör
jade brevkursen i ungdomspsykologi
skulle: fullföljas.

Gustavsbergs Folkpark
Välkomna till Folkparken

under sommarsäsongen 29.4-17.9 1950. Många trevliga program
förberedes.

Toner av Stig Hendereds Orkester.
Skjutbanor - Tombola - Basarnöjen

. Förstklassig servering.

Styrelsen

Blåsorkestern.
Söndagen ·den 5/2 höll Gustavsbergs

Blåsorkester sitt årsmöte i Musikpavil
jongen. Att leda dagens förhandlingar
valdes Börje Karlsson med Sven Walhus
som sekreterare. Sven Wallius föredrog
årsberättelsen, vari framgick att orkes
tern varit i mycket livlig verksamhet
under det gångna året. Förutom de sed
vanliga konserterna har orkestern va
rit med om att inviga Farstaborg och
spelat å Ekvallen vilket mycket upp
skattats av den idrottsliga publiken.

Orkestern har även kommit med ett
nyinslag i det att den spelat på olika
platser inom Gustavsberg _vilket blev
lyckat och uppskattat av publiken, sär
skilt i Hästhagen, där orkestern blev
bjuden på kaffe av Hyresgästerna vid
den sista konserten.
Efter års- och revisionsberättelserna

företogs styrelseval för det kommande
året. Valda blevo: ordf. Nils Eriksson,
kassör Sven Wallius, sekr. David Eriks
son och Sven och Tore Norling.
Blåsorkestern ber att -genom Gustavs

bergaren få tacka Gustavsbergs Fabri
ker, Gustavsbergs kommun, A.B.F.
Fackföreningen m. fl. som under året
bidragit med anslag till musikkåren.

Sedan den avgångna styrelsen avtac
kats avslutades mötet med ett gemen
samt samkväm.

Söndagen den 19/2 hade orkestern
den sedvanliga julgransplundringen i
Musikpaviljongen.
Att döma av anslutningen är det ing

en fara för nyrekrytering vare sig för
Blåsorkestern eller syjuntan.

Som vanligt när musikfruarna anord
na fest, så stod glädjen högt i tak redan
från början både bland stora och små.
Det blev dans kring granen och musik
av Bertil, Folke och David. Så blev det
kaffe och tårta för de stora, och cho
klad, tårta och kakor för de små bar
nen.

Sen kom det stora ögonblicket alla
barnen väntat på. Tomteri kom. Tomten,
det är farbror "Bonne" det, han kom
mer 'varje år. Han delade ut gottpåsar
och så dansades det i igen. Så väntar
barnen bara på nästa gång farbror jul
tomten skall komma.

N.E.

De engelska studerande
vid skolan och ABF avslutade sin säsong
i mars med ett samkväm i skolan, varvid
Mr. Carl Appelo från Högskolans stu
dentgrupp med färgbilder föråe delta
garna till sin hemtrakt vid Stilla havet.
Den lilla skolbamsorkestern musicerade.
De äldre bjödos därefter av ABF på kaf
fe på Strandvik.
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Spänstavslutning.
På grund av den f'örestående rivning

-en av Rotundans plywoodväggar inför
.sommarsäsongen ha dess fritidsgrupper
nu avslutat sina kurser för vårtermi

.nen,
Kvinnliga och manliga gymnastikav

delningarna o: Gillet hade gemensam av=
.slutning torsdagen den 13 april, då även
några gäster inbjudits, bland vilka
märktes Artur Teglund, Harald Lind
holm och Gunnar Andersson.
Efter några välkomstord av Gösta

Dahlberg visade den kvinnliga gymna
.stiktruppen under ledning av Ella San
der prov på grace och smidighet i några
till musik mycket väl utförda rörelser,
Därefter ledde Torsten Rolf sin vältrim
made trupp. Ett roligt inslag var när
pojkarna i djup knäböjning hasade runt
salen, sjungande Mors lilla Olle.

Så dukades det till kaffe och efter en
polonäs bänkade man sig kring långbor
den, och lät sig väl smaka av vad som
fanns på faten. Teglund kände sig där
efter manad att tacka för kaffet, och

erkände att han aldrig trott att Rotun
dan skulle fylla så pass nyttiga behov
i samhället som han nu fått bevis på att
den verkligen gör.
Nu blev det Dahlbergs tur att föra

fram sina elever på scenen, men även
andra än kursdeltagarna hade tillfälle
att vara med i dansen. Man dansade
Wienerkreutzerpolka, Trekarlspolska,
Västgötapolska m.m. förutom de obli
gatoriska schottis, hambo och Dahlbergs
specialite Hockey, Cockey.

Så var kvällen till ända och därmed
även terminen, och man har anledning
förmoda att när kurserna kommer igång
till hösten igen blir anslutningen rekord
artad.

U-l.

Fritidsgården Aspvik
börjar sin sommarsäsong omkr. 1/5. Lik
som föreg. sommar kommer det alla
dagar att ordnas med servering av kaf
fe och läskedrycker. En nyhet för året
är att Fritidsgården inlett samarbete
med Reso.

Denna organisation kommer under ti
den 3 juni-26 aug. att anordna båtut
flykter från Stockholm med Fritidsgår
den som mål. Resos färdledare och all
sångsledare svara varje lördagskväll
för ett trevligt program med dans. De
medföra egen orkester och inbjuda alla
Gustavsberga.re att komma med och
förhöja stämningen.

Väl mött till Er egen Fritidsgård!

Tack för alla vänliga hälsningar från
när och fjärran å posttalongerna ! Om
nu adressen ändrats var god meddela
oss på ett brevkort e. d. Under press
läggningsen erfara vi att en ny tkonsert
givits av orkesterföreningen på Rotun
dan, att Vårvandringen gått den 23 april,
att Berglund även vann DM och att
Valborgsmässa som vanligt firas i Folk
parken.

Vi träffs! Red.

"Rotundans
Fritidsgrupper"

i aktion.



Herr Axel Bj~rkman
Mariagatan 6
G u s t a v s b e r g

Men clrottning Kunlgunda älskade också att ha roligt

när hon badade. Hon åt och drack och sällskapade medan

hon lögade sig i sitt präktiga ekkar. Sådan var nämligen

tidens sed och sådana dess resurser. Vack$ Kunigunda

hade inget annat val än ett tungt, arbetskrävande och
ohygieniskt laggkärl. Och så förblev badkaren i 500 år.

Det är först vår generation som skapat möjligheter

att förena lätthet med styrka och hygien utan slit.

Med Gustavsbergs helpressade och porslinsemaljerade

stålbadkar förenas tekniska, ekonomiska och hygieniska

fördelar som aldrig förut kunnat erbjudas i ett badkar,

Kunigunda
älskade
att
bada

Framställt ur ett enda
stycke 2 mm svenskt stål.

All onödig vikt eliminerad
- väger endast 42 kg.

Rymligt och bekvämt -
full rörelsefrihet för
armarna.

Vertikala gavlar och bred
botten - halkningsrisken
borttagen.

Utformat enligt byggnads
modulen - storlek 1600 x
700 mm, men med samma
invändiga mått som
vanliga 1700 mm kar.

Erhålles med eller utan
front i fem färger och vitt.

Installerat med front -
billigare än andra kar.

Alla emaljytGr syrafasta
- angripes icke av skur
pulver, snabbverkande
rengöringsmedel eller
medicinska badlösningar.

- en industri i folkhälsans tjänsi

Pris 50 öre
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En ny livsåskådning
Inledningskapitlet i Julian Huxleys

berömda bok "Människornas rike på
jorden." Boken, som utgivits å KF:s
Bokförlag, är som bekant samman
ställd efter ett anförande 'av Huxley
i Unescos generalförsamling 1946,
Med benäget tillstånd av för:~a1get
komma vi att i följande nummer av
tidningen återge andra avsnitt av bo
ken, som översättaren träffande tol
kat som en planläggning av mänsk
lighetens strävan mot ett framtida
mål.

För att kunna lösa de uppgifter
som framliden ställer på oss, måste
vi inte bara ha vissa obetingade syf'
temål och avsikter, utan vi behöva
också vissa arbetshypoteser om den
mänskliga tillvaron och dess mål och
ändamål, - som, om de också inte
ska bestämma, så åtminstone anty
da hur problemen ska angripas. Utan
en sådan allmän åskådning och in
riktning riskera vi att handla osam
manhängande, ja, självmotsägande,
- i varje fall komma vi att sakna
den ledning och den inspiration, som
:tron på ett system: av grundsatser
förlänar.
Det är klart, att vi absolut inte få

acceptera någotdera av vissa tros
och tankesystem, Vi kunna inte
grunda vår åskådning på någon av
de inbördes konkurrerande reiigic-'
nerna på jorden, med uteslutande
av de andra. Varken islam, romersk
katolsk eller protestantisk kristen
dom, buddism, unitarism, judendom
eller hinduism kan komma i fråga.
Lika litet kan vår åskådning !om,fa;t
ta något av de inbördes konkurreran
de politiskt-ekonomiska systemen
och utestänga de andra, vare sig nå
gon för närvarande förhärskande va
riation av fri' kapitalistisk företag
samhet, marxistisk kommunism,
halvsocialistisk planhushållning eller
vad det nu må vara. Detta delvis
därför att det strider mot vår världs
omfattande uppgift att ta parti, men
delvis också av det helt praktiska
skälet, att etf försök i en sådan rikt
ning omedelbart skulle ge upphov till
häftig fiendskap inom stora och in
flytelserika folkgrupper och medföra
att ett antal nationer vägrade sin
medverkan i det gemensamma arbe
tet eller rent av sade upp sitt med
lemskap i den internationella orga
nisation, som: det gäller att vidmakt
hålla.
Av liknande skäl kan vår nya

åskådning inte vila uteslutande på
någon väsentligen sekterisk filosofi,
vare sig existentialism eller elan vi
tal, rationalism eller spiritualism och
inte heller på någon ekonomiskt-de
terministisk historieuppfattning eller
någon sådan av oföränderligt cyklisk
natur.
Inte heller kan vår åskådning -

som ska vara sant demokratisk och
bejaka människans värdighet och
människornas inbördes likställdhet
som människor och bekräfta den akt
ning människor böra hysa för var
andra som människor - godkänna
åsikten, att staten utgör ett högre
och viktigare ändamål än den enskil
da människan, eller överhuvud ta
get någon samhällsteori som går ut
på en oföränderlig klassindelning.
Låt oss inte glömma, att vi från bör
jan uttryckligen avvisa all rasfiloso
fi och alla föreställningar om högre
och lägre "raser", nationer eller folk
grupper.
Slutligen förefaller def omöjligt,

att den åskådning vi göra ()ISS bered
da att acceptera, med dess syftning
på konkreta uppfostrings- och under
visningsuppgifter, konkreta veten
skapliga och kulturella problem, på
ömsesidig förståelse mellan folken
och på ett praktiskt förverkligande
av fred och trivsel här på jorden, ska
kunna uteslutande eller ens i första
hand omfatta föreställningar om en
annan värld, eller överhuvud såsom
grundval godtaga något slags duali
stisk världsförklaring.
Detta är alltså vad den åskådning

som krävs för ajtt vi ska kunna fylla
våra uppgifter; inte kan eller bör
godkänna i fråga om teorier och
grundsatser. Låt oss nu se vad det
är den ska innebära.
Vad vi främst ska inrikta oss på,

det är ju fred och trygghet och triv
sel åt människorna, i den mån dessa
saker kunna befordras genom, ett in
bördes gott förhållande mellan jor
dens folk på uppfostrans, undervis
ningens, vetenskapens, kulturens och
bildningens områden. I enlighet här
med bör nog' den nya åskådningen vi
la på ett slags humanism.
Denna humanism måste förstås. va

ra världsomfattande, både så till vi
da, att den ska. sträva a;tt genomsy
ra alla folk på jorden, och i, den me
ningen, att den ska, 'betrakta, alla
folk och alla enskilda människor in
nom varje folk som lika berättigade
både i avseende på deras värdighet
som människor och aktningen för
varandra som människor och i av
seende på lika möjligheter till upp
fostran, undervisning och kunskaper.
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Demokratisk uppfostran
Diskussionscirkeln Forum inbjöd

den 30 maj sina medlemmar till Asp
vik att tillsammans med skolfolk och
ledamöter av barnavårdsnämnden m.
fl. lyssna till doktor E. Reinius, chef
för länets psykiska barna- och ung
domsvård. Efter inledningsföredra
get, som behamdlade modern uppfost
ran, följde diskussion. Tyvärr ha vi
inte plats annat än för ett litet ut
drag ur dr Reinius' föredrag, men
hoppas att vid ett senar.e tillfälle få
återge ytterligare synpunkter ur det
intressanta anförandet.

Hur ser nu i praktiken en demo
kratisk uppfostran ut?
De medel vi ha att åstadkomma

den är dels exemplets makt, dels att
nyttja barnets lust och olust, mod
och rädsla, vad man förr i världen
symboliserade med äpplet och riset.
Exemplets makt är då inte det

minsta! Det veta vi ju alla, att barn
ha en tendens att härma sina föräld
rar, sin omgivning överhuvud taget.
De härma både den de inte tycka om,
men 1oijämförligt mier den de tycka
om; Därför blir det oundgängligt att
få in en anda av verklig demokrati
i själva familjen. Med detta menar jag
inte en formalistisk jämlikhet, alla
ska ha lika många kola i veckan, och
inte heller en polsk riksdag, där alla
prata i mun på varann och ingen
ting blir gjort. Jag illustrerar kan
ske bäst om jag talar 10m de möjlig
heter vi ha till avsteg från den de-

. mokratiska linjen, till översitteri.
Det kan vara pappan, som begagnar
sin kroppsstyrka till att vara hård
hänt mot hustru och barn, eller an
vänder sitt ekonomiska övertag till
själviskhet' eller nedlåtenhet.iAtt de:t
är han som bär hem pengarna
betyder ju inte att han för
tjänar dem mer än hustrun!
Eller kan dejt vara hustrun, som

använder sin maktställning i hem
met, som hushållschef, eller sin ero
tiska makt över mannen eller sin
armstyrkemakt över barnen på ett
självtillräckli'gt, vårdslöst eller hän
synslöst sätt. Ja, det händer ju också
att barnen bli hustyranner. De ha
också sina maktmedel, och de kun
na naturligtvie missbruka dem ock
så, eller lockas att missbruka dem.
En liten unge på något år är för det
första så förtjusande, söt och nä-

pen, så hjälplös och förtroendefullt
självsäker, a.tt varenda mamma och
många vuxna över huvud mycket
lätt falla i farstun för dem, frestas
att lyda deras minsta känsloyttring,
bli slavar åt dem. Och - om det nu
inte går så bekvämt med underkas
telsen, kan ju barnet ibland på ett
mera hänsynslöst och ohämmat sätt
än den vuxne släppa loss sina käns
lor i skrik och raseriutbrott, som då
inte sällan gör en mamma mör och
lydig.
Av de här sista exemplen framgår

det ju klart, att det aldrig beror ba
ra på ena parten, om ett översitteri
kornmer till stånd. Om en mor låter
sin lilla sötnos kujonera sig, för att
han är så näpen - då kan man väl
inte skylla det mer på barnet än på
modern. Nej, den som låter för.k":Yc
ka sig har ett ansvar också, ingen
är fullständigt maktlös i ett räittsr•
samhälle som vårt. Om man verk
ligen vill få sin rätt, kan man vanli
gen få den så småningom, fast då
måslt.e man ta itu med sin egen be
kvämlighet och feghet.
Med det här sättet att se blir inte

själva; striden det onda och inte hus
friden det viktigaste av allting. Visst
är den mycket viktig, men vi ska
inte bli så ängsliga och få så dåligt·
samvete, om vi bli arga. någon gång.
Det viktiga är att affärerna göras
upp skapligt snart, att man kan sö
ka fred igen, bli god vän igen, ja,

Vidare måste det vara en vetenska
pernas humanism i den meningen, att
det är en praktisk tillämpning av ve
tenskapernas rön som, till största de
len bildar den materiella grundvalen
för mänsklig kultur, och att ett in
timt samband skapas mellan å ena
sidan vetenskapsidkare och teoreti
ker och å den andra utövare av an
nan mänsklig verksamhet.
Dock kan denna humanism: inte va

ra materialistisk till sin innebörd.
Den måste omfatta både den andliga
och intellektuella och den materiella
aspekten på tillvaron, och detta mås
te den göra i sant monistisk, filoso
fiskt enhetlig anda.
Slutligen måste denna humanism

vara evolutionistisk, utvecklings- och
framstegsbekännande, i motsättning
till all statisk eller ideell humanism.
Det är utomordentligt viktigt att vi
hävda en evolutionär inställning. Om
vi inte göra detta, kommer den nya
åskådningen att bli falsk, den nya
humanismen i bästa fall en huma
nism i inskränkt mening, f värsta
fall en missvisande humanism, Det
räcker här med att erinra om, att

man de senaste decennierna har lyc
kats utarbeta en vidgad eller allmän
evolutionsteori, som ger oss det be
hövliga underlaget för en modern
humanism, Den inte bara visar oss
människans plats i naturen och säjti
ter henne i förhållande till det öv
riga universum, den inte bara för
klarar för oss de olika stadierna på
evolutionens väg och de olika av
vikelserna, inriktningarna, böjelser
na och strömningarna inom dessa
stadier, utan ger oss också möjlighet
att skilja på önskvärda och icke
önskvärda tendenser och att påvisa
att ett framåtskridande håller på a;tt
ske i världsalltet.
Slutligen visar oss denna allmän

na evolutionsteori, att människan en
sam är förvaltare av det framtida
evolutionära framåtskridandets möj
ligheter, och ger oss en viktig väg
ledning om vad som bör undvikas
och vad som bör godkännas och om
huldas, för a;tt vi människor ska kun
na förverkliga detta framåtskridan
de.
En evolutionistisk inställning ut

gör förbindelse-länken mellan natur-

vetenskap och människosläktets his
toria. Den lär oss. att tänka i hastig
hetens och rörelsens dynamiska ter
mer i stället för med de statiska be
greppen för tillfällig belägenhet eller
kvantitativa resultat. Den inte bara
visar oss upphovet och de biologiska
rötterna till våra egenskaper som
människor, utan ger oss en viss
grundval och en yttre norm för att
kunna bedöma dem i den skenbart
indifferenta massan av naturföreteel
ser.
Den evolutionära inställningen ä1

oundgänglig, när det gäller att i den
kaotiska röran av nutida sinsemellan
stridiga strömningar särskilja de
tendenser, krafter och processer, som
vi ha :till uppgift att omhulda och
underlätta.
Den åskådning, den syn på verk

ligheten, som det är vår uppgift att
verka för, bör alltså vara en världs
omfattande evolutionistisk: huma
nism på vetenskaplig grundval. Vi
ska nu övergå till att närmare grans
ka den praktiska och teoretiska in
nebörden av sådan åskådning.

(Forts.)
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Skol- och idrottsfesten på Ekvallen
Torsdagen den 1 juni går till histo

rien, Gustavsbergs historia. Den var ett
strålande bevis på vad genomtänkt or
ganisation kan ästadkomma.. Det blev
en sådan .där folkfest, som bara går
att genomföra en gång, per år! Du, som
var där, följ med och gläds åt minnet,
och, Du som inte var där, läs och- bliv
inte alltför ond för vad du gick miste
om. Det blir ett nytt tillfälle nästa år. -
Redan kl. 18.00 började folkvandring

en till 1Ekvallen, denna · utomordentliga
tillgång för en idrottsfest. Åskådarna
behövde. inte vänta. länge på underhåll
ning.- 18.30 prick spelade blåsorkestern
upp, då och då avbruten av Helikopter
lotteriförsäljarnas utstuderade .Iockrop ;
"Än är inte vinstlotten såld. Köp och
vinn helikopterresan_ ,till - Stockholm."
Och 'vid -dragnlngen kli: 18.50 hade san
ningsenligt första dragna vinstnumret
inte funnit någon köpare. Men . desto
lyckligare blev den från Italien inflyt
tade. Gustavsbergaren herr Angelo
Pezza som • var ägare till nästa vinst
nr. tDen hjärtliga applåd han fick vitt
nade om a;t_t publiken gillade fru For
tunas val. Så var det dags för blåsor
kesterns hedersvarv runt Ekvallen, av
slutad- med blommor till dirigenten, herr
Ullberg.. Och punktligt, som sig bör,

hördes 19.08 bullret av kvällens sensa
tion, helikoptern förd av herr Ågren.
Elegant landade han på Ekvallens mitt,
och innan ännu helikoptervingarna
stannat - var överlärare Gezelius med
blomsterflickan Margareta vid handen·
framme för att välkomna kvällens he
dersgäst, Svenne Bergkvist. Den som
inte känner honom hänvisas till vilken
grabb som helst i Gustavsberg för när
mare Intormattoner. Han fick blommor
och förklarade festen .öppnad, varpå
herr Ågreµ -visade vad en helikopter kan
användas till. Många höll nog andan;
då han tycktes komma obehagligt nära
belysningstrådarna vid ena kortändan
av planen. Men- herr Agren behärskade
suveränt sitt plan., landade på .nytt och
tog tipp herr Angela Pezza, ,Pnder_ pu
blikens jubel steg denne rakt·upp i luf
ten och släppte enligt överenskommel
se ned en fotboll, innan han snabbt för
svann åt stockholmshållet.
Då var redan fabriks- och kommun

gubbarna inne ,i _bitter kamp om den
nedsläppta bollen. Det blev hårda tag.
Fabriken måste vinna för att behålla
sin seger från fjolåret och kommunla
get var fast beslutet att trycka ner sina
motståndare i gymnastikskcrna. An
strängningarna var lovvärda. Speakern,

man 'kanske blir bättre vänner än
förUJe efter en sådan strid. Man har
märkt, hur väl man behöver varand-
ra och hur· skönt det är att vara
sams. Men utan en levande och äkta
ömsesidighet blir det ingen verklig
fred och· ingen verklig vänskaplighet.
Det är hela denna atmosfär i hem-'

met, som: betyder så ofantligt myc
ket för själens hälsa, för att ge gott
uppfostringsresultat, En frisk och fri
anda, där man tillåter varandra att
ge uttryck för sina känslor både av
gillande och· av kritik och- där man
också låter förnuftet ha stt't ord m,ed
i laget, förnuftet, som -är en nödvän-.
dig förutsättning för rättvisa och för
utseende,
Nu-tycker ni kanske, att allt det

här låter så allmänt och vagt, men
det är faktiskt så; ajt't själva grund-
tonen i samlevnaden vid uppfostran
betyder så mycket, att· jag mås
te ta det utförligt. Och man kan dra
bestämda shitsatser för sitt · hand
lande lir de principer - jag talat om.
Man kan göra något för att - närma
sig en sådan idealisk anda; ända ·dit
kommer väl ingen. För det' första kan
man. försöka komma underfund med
var man egentligen står: Det vet man
ofta inte själv. Man kan "ha ~de allra·
radikalaste politiska åsikter, menän
då· i· vardagsumgänget vara djupt;

auktoritär. Man kan vara intresse
rad kristen, men man kan ändå ha
väldigt svårt att verkligen älska sin
nästa som sig :själv.
Det ä!' nämligen så, att ens liv och

handlingar i snor utsträckning följa
vad vi kalla omedvetna impulser.
Tanke- och känslo- och handlings
vanor ha vi fått i den tidiga barndo
men, · så tidigt att vi inte komma ihåg
dem, och . kanske under så mycken
obehaglig och smärtsam strid, att vi
inte vilja, irite kunna komma ihåg
dem. Det är just. därför som vanor
och seder alltid släpa efter ,i utveck
lingen; det tar en eller ett' par gene
raltioner .innan en ny samhällsform
verkligen fått de vanor. som passa
ihop med den, Samhället. är i snabb
omdaning, · mycket beroende på de
väldiga tekniska framstegen, öknin
gen av de materiella resurserna, inte
minst av kommunikationer av alla
slag. Och våra seder måste då kom
ma i gungning.
Kontentanav allt det här är unge

{är;. att vi måste uppfostra. oss själ-
va fö_r att kunna uppfostra -barn, På
så- sätt· få· vi i vår· generation en
dubbel ·fos,trargärning och ·den mås
te naturligtvis ta mycket mera tid
och kraft -än vad fostrararbetet tlar
under-mera stabila tider.

Torsten Rolf, eggade och muntrade upp!
Men det blev inga mål, trots att nyut
nämnda systemet, H. Lindholm, beröm
värt samarbetade med nykterhetsnämn
dens ordf, E. Sand.er. Bollen hittade in
te in mellan· målstolparna. Inte heller
Dahlberg_ kunde överlista pålitlige Lo
rang i målet, varför speakern, då Sven
ne Bergkvists pipa gick för full tid, en
dast kunde konstatera, att Georg Boox
var mest förtjänt av blommor för sitt
sobra spelsätt.
Det hade blivit kyligare i luften men

det hindrade inte de spänstiga Höga
lidsflickorna att barfota marschera in
i luftiga, läckra gymnastikdräkter. Be
ledsagade av toner genom högtalaren
gav de med rytmisk grace åter ett ,bevis
på vår. svenska gymnastiks höga stan
dard. Mer än en· av oss tänkte nog
med en suck på vad våra skolbarn i
Gustavsberg går miste om, som inte
ha. någon gymnastiksal. Gymnastikdi
rektör fru Eriksson fick välförtjänt
blommor av påpassiiga Margareta, in
nan startskottet gick för skolan·s 170-
mannastafett. Det är inte vardagsmat
att se · en - sådan mass:stafett gå per
fekt; men det lyckades mannen bakom
verket, gymnastikdirektör Theodorsson,
med. Barnen sprang-för allt, vad de var
värda. Och undra på det!· Det• gällde
att. besegra lärarna, som ställt upp till·
ädel . tävlan. Som sig bör; segrade ma
gister Theodorssons klass och avhurra
de~, medan något för Gustavsberg unikt
ordnades· på· planen. Eller · har någon
gustavsbergare förr i sin hemstad sett
tjusiga ryttal,'innor på -ryggen av ystra
fullblod uppvis_a prov på ryttarkonstens
~inesser? Nej, det har ni inte. Och in
te heller har ni förr sett Raimo Sassi
i tävlan med sex andra fotbollspojkar
?verlista . den namnkunnige landslags
målvakten Svenne Bergkvist. Raimo
hade knappt överlycklig som pris fc;ir sin
välfikti1de straffspark fått .Svenne
Bergkvists fotografi förrän fru Grim
berg med partner från Djursholm eröv
rade Lekvallen. De kunde_ konsten att
kittla både. hästarnas sidor och åskå
darnas .nerver. Så fick de också var sin
blomsterkvast innan de i full galopp
lämnade Ekvallen.
Klockan hade blivit 20.45 och pro

grammet avslutades av de unga men
skickliga Högalidspojkarna. Man kunde
blott utropa. till deras stronga uppvis
ning: Så unga och så-fullfjädrade!
'· En strålande idrottsfest var slut och
med speakerns ord "vi var tvåtusen till
sammans här i kväll", kunde pu'?liken
gå -hem · belåten med prestationerna på
planen, belåten med att _-ha bidragit till
2.200:- kronors brutto till fromma för
skolresor och barnkoloni.

- Rier.
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Jag.- och min nästa
Det finns något, som i vårt mo

derna och framåtskridande samhäl
le tenderar att försvinna, det är be
greppet min nästa. Man tänker så
sällan i den kategorien, och om man
gör det, har man ingen riktig täck
ning för begreppet. Det är egentli
gen underligt, att så har skett, och
många stå förvånade inför detta.
Man hade, efter den utveckling som
skett i vårt land - varför inte säga .
vår värld - och med de möjlighe
ter, som, därigenom ställts till män
niskans förfogande, väntat sig nå
got helt annat. Man hade väntat sig,
att personlighetsutv.ecklingen skulle
hålla jämna steg med kulturfram
skridandet. Att människan skulle av
barbariseras och bli human. Men nu
har inte detta skett! Begreppet jag
och vi ha vi full täckning för, men
inte så med begreppet nästan, om
inte möjligen att begreppet hör re
ligionens värld till, och då blir det
för de flesta något, som man inte
behöver befatta sig med eller tänka
igenom. Inför detta blir då den all
varliga frågan den, om inte just den
na personlighetens uteblivna huma
nisering - denna frånvaro av med
människoansvar är bräckan i mu
ren på den samhällsbyggnad, vi
byggt och alltfort bygga· på r Det
finns vissa risker för att bli kallad
kverulant eller moralist, om man
pekar på brister i samhälls- och
människoutvecklingen, det har ju
alltid så varit. Profeterna och Sokra
tes - för att nu nämna några -
räknades också på sin tid för kve
rulanter, men deras uppgift var inte
mindre betydelsefull för det. I vissa
fall visar historien, att deras insats
hade en avgörande betydelse för de
ras samtid.
De senaste åren ha präglats av en

allt starkare egoistisk livsinställning

pris
medvetet.
folk
går till
konsum
kooperativa

- man är sig själv nog har blivit
den norm, efter v'ilken man lever.
Detta är inte svårt att konstatera.
Man ser det på förhållandet staterna
emellan, i vissa företeelser i sam
hällslivet, likaväl som i samhäl
lets minsta cell - äktenskapet och
hemmet. Om man frågar efter orsa
kerna, kunna svaren säkert bli flera.
Men en kraftigt bidragande orsak
är med säkerhet de allt större möj
Iigheter, som ställts till individens
förfogande. De större möjligheter
na ha bl. a. givit en högre inkomst,
och den högre inkomsten har ska
pat en högre levnadsstandard. Och
ur denna högre levnadsstandard har
som frukt en starkt utpräglad
självisk njutjningementalitet vuxit
fram. Förr var det bara grosshand
larn, p::iJtr:onen, länsman och präs
ten som voro sig själva ·:nog. Den
stora massan kände fattigdomens
samhörighet. Nu är det inte så! Med
den högre levnadsstandarden ha vi
isolerats från varandra, blivit själ
viska och njutningslystna, Och ~
ställa för egen del bara större och
större krav på livet. Vi s-i:ttla där
som spindeln i sitt nät och vänta på
tillfället. Och tillfället är givetvis
alltid vårt! Litet eller inte fråga vi
efter den, som Bibein kallar för
vår nästa. Det sagda vill på inget
sätt vara ett angrepp på att vi fått
det bättre som människor eller ett
angrepp mot' en högre inkomst och
högre levnadsstandard med för oss
större möjligheter. Det är bara ett
konstaterande av att vi inte voro
vuxna uppgiften att handha "de
större möjligheterna.}} Om man nu
kunde räkna med att denna tendens
bara vore en episod, vore det kanske
inte så mycket' att bråka om. Om
man kunde räkna med att det var
kalvens ystra dans, då han om vå
ren kommer ut från en trång och
mörk ladugård i ljus och frihet. I
så fall vore det på tiden; att' vi snart
dansat ut, och att vi lärt oss, att
friheten var begränsad. Men tyvärr
finns det inget, som tyder på detta.
I stället visar denna egoistiska jag
tar-mig-frihet-mentalitet en allt kraf
tigare stegring. Man skyller på kri
get. Men är inte det att förväxla or
sak och verkan? Kriget är bara ett

. förstorat uttryck för den själviskhet
och egoism, som behärskar oss alla.
Ur samma orsak födes de äktenskap
liga konflikterna och ungdomsvärl
dens problem. Och för vårt samhälle
utgör det senare inte den minsta vå
dan. Den människa, som inte lärt
sig att tygla sitt eget själviska jag,
utan fostrats in i njutningslystna-

dens och ha-begärets anda, blir far
lig för samhället och :folkgemen
skapen. Vad hjälper det då med bätt
re sociala förhållanden, större eko
nomiska förutsättningar och en hög
re levnadsstandard, om vi sabotera
detta goda genom att nyttja det i
själviska syften - om vi förlorat
vårt medmänniskoansvar. Det bara
bevisar, att vi inte voro mäktiga att
rätt bruka det goda, som med mycken
möda vunnits, och att det måste
finnas ett väsentligt fel någonstans!
Men var?
Förra århundradets liberalistiska

frihetsförkunnelse förde med sig ett
moment, som helt säkert har räJtt
stor skuld i den utveckling, som
skett. Den hävdade, och det med all
rätt, människovärdet, men begick i
sin iver det felet att hävda människo
värdet endast ur social-materialis
tisk synpunkt. I sin iver att hävda
individens frihet gent emot all sam
hällsauktoritet glömde man, att det
fanns något, som tidigare hade häv
dat människovärdet-kristendomen.
Det kan ha sin förklaring att man
gjorde så. Många nyttjade kristen
domen felaktigt i ren maktlystnad
och i undertryckande syfte. Och det
gjorde kanske inte minst dessa, som
företrädde samhällsauktoriteten. Men·
deäta var .inte k~i.stendom!ens fel !
Den stora olyckan var, måste vi sä
ga, att man även sökte såga av den
krietna grenen på samhällsträdet.
När man sedan skulle skapa grund
för människovärdet, glömde man, att
människan inte bara var naturva
relse. Man skapade med den nya för
kunnelsen förutsättningar för en
djungelmentalitet. Man förkunnade
frihet, men det blev en frihet utan
ansvar -- utan ansvar i högre och
vidare mening. Det är den sidan i fri-
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Alltid gott bröd
Allt till kundens bästa
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hetsförkunnelsen, som bär frukt på
ett mycket skrämmande sätt. Vi äro
människor och vilja hävda oss, och
vi ta vad som: krävs för att bevisa
vårt människovärde, Vi ställa våra
anspråk med naturens rätt. Om se-,
dan grannstaten, samhället, maken el
ler nästans hustru skulle få sititia
emellan gör mindre! Dithän ha vi
kommit ! Om vi hade räknat med den
utvecklingen, hade vi kanske varit
lite mindre frimodiga i vår förkun
nelse. Men nu predikade vi frihet
och hamnade i, frihet från ansvar,
utom' möjligen ansvar inför oss själ
va 'och vått: eget rättstänkande. Ett
rättstänkande, som frigjort från . en
högre rätt och ett högre ansvar blev
lika med den rättsnorm, som tilläm
pas i djungeln. Vår kultur utveck
lades till en högt stående kultur,
men inte vår personlighet. Den kun
de det inte helt enkelt därför, att
den frigjorts från den etiska kraft,
som skulle föra oss fram till det vi
innerst inne önskade : " .. älska .. din
nästa som dig själv".
En större tidning skrev härförle

dens : "Kanske kan kristendomen
återge västerlandet en grund, på vil
ken moralen kan växa till samman
hang och mening. Kristendomsdebat
ten har flammat upp med förnyad
kraft, och det finns en tendens att
åter pröva hållbarheten hos den re
ligion, som genomlevt snart tvåtu
sen år , och med vilken vår kultur
tycks stå eller falla". En 1800-tals
filosof r,aidei: "Frigör människorna
från kärleken till Gud, och de skola
börja älska varandra". Detta senare
ha vi prövat med skrämmande resul
tat. Är det inte på tiden, att vi prö
va kristendomen i det nya och giv
na sammanhang, vi nu äro insatta i
och så finna vägen till nästan via
Gud! Ha vi bara funnit vägen till
vår medmänniska, ha vi också däri
genom befriats från det själviska
sinne, som endast kräver sitt. Med
respekt för och omtanke om nästan
skulle många av de konflikter, som
nu äro 'till synes olösliga, lösas av
sig själva. Ty det är endast genom
denna personlighetens utveckling
fram till medvetet och vittomfattan
de ansvar inför medmänniskan i sam
hällsgemenskapen, som vi skola kun
na nå fram till att rätt njuta av de
"större möjligheter", som utveck
lingen fört: oss fram till. Vi måste
finna nästan - medmänniskan i kul
tursamanomhanqet - utan att det
sker, blir vårt samhälle och vår
värld djungeln - och vi gå mot kaos
och förintelse!

Henry Burell.

1:a Maj .r Gustavsberg

Första maj kom med ett härligt försommarväder. - Det hade varit kallt och
bistert under "den långa våren". Naturen hade vaknat med ens. Det har blivit
tradition i Gustavsberg liksom på så många andra orter i vårt land att. man på
Valborgsmässan hälsar våren med eldar, tal, sång och musik. - Första maj är
arbetarrörelsens högtids- och manifestationsdag. - Hela folkets helgdag,
Det är något samlande och symboliskt när man träffas Första maj. Demonstra

tionståget skrider fram med den svenska flaggan i täten. De röda fanborgarna och
blåsorkestern som hade särskilt taktfasta marscher på sin repertoar. Manskören
sjöng "Sköna maj" och flera andra vackra sånger och ombudsman Yngve Seger
ström svarade föra Första maj-talet, efter att arbetarekommunens nyvalde ord
förande Ando Björck hälsat publiken välkommen.
Talaren gav en snabbteckning över den politiska utvecklingen från det andra

världskriget och fram till dagens aktuella politik. Han gav en bild över hur- vårt
lands politiska ledning på det utrikespolitiska området sökt sig fram efter neutra
litetens linjer. Fred och samförstånd såväl utåt som inåt. En större kraftanspän
ning och högre produktion för att möta inflationen. - Men också en rättvisare
och jämnare fördelning av livets goda. Talaren slutade sitt manande tal med att
erinra om vad arbetarerörelsens pionjärer betytt för rörelsen och landet, män
sådana som Hj. Branting, Fredr. Wilh. Thorsson och Per Albin Hansson kan icke
nog värderas. "De har varit med och skapat den demokrati som dagens ungdom
skall bygga vidare på, arbetsamhetens, rättens och solidaritetens demokrati."
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Våra barn leker,
och kivas och trivas nu i gungor
och sandlådor, som sattes upp för
ra året. Snälla grannar låser gung
orna på kvällen och ser till lek
platsen. Som nu får vara ifred, se
dan några odågor fick en näpst
för åverkan första säsongen. Ett
häftigt regn häromdagen gav mig
vatten på min kvarn evad det gäl
ler lekplatser. En stor pöl på vä
gen samlade omedelbart barnens
intresse och fantasi - här krys
sade atlantångare och segelbåtar.
Den som respekterar sjön ängslas
varje dag att ungarna ska förläg
gl:i_ sin lek till Farstaviken. Där
för vidhåller jag envist-önskemå
let om en plaskdamm på "norr"
och en på "söder" och struntar
"ansvarslöst" i .rnotskälen "vat
tenbrist" och "hygien".

Varför int.e
fortsätta att önska. Kanske det
kan inspirera och påverka dem
som styra och ställa. I Fredhälls
området i Stockholm skrev en li
ten flicka till stadsfullmäktige och
föreslog att lekstugor skulle sät
tas upp. Och se - stadsfullmäkti
ge fann förslaget gott och lät
snickra ett antal små stugor. För
våra barn skulle det också vara
skojigt och nyttigt att få leka och
härja i några stadiga lekstugor,
och att själva få sköta dem, inreda
dem och pyssla om några blom
sterland vid stugknuten. En liten
vrå i stugan reserveras för en
drejskiva, där ungarna får hand
skas med lera, såsom det anstår
en gustavsbergare. En underbar
uppgift för arkitekten! Och delvis
en ide, som förslagskommittån.
borde ge mig en premie för!

Till tummelplatsen
hör också en klätterdjungel för
barnen, ett behov från "djungel
tiden", som gärna vill gå ut över
träd och spaljeer, Och har ni sett
de underbart trevliga "cement
skulpturerna" i några Stockholms
parker med vindlingar, gångar och
steg. Det vore något för Stig Lind
berg att skapa och för byggmästa
ren att gjuta. Vi kan kalla mäster
verket Våga-vinda-veckla!

Joliga spalten.
Hundtjänst.

Kunden: De ä väl inte lönt ä fråga
om ni har hundkex i den här ynkliga
affären.
Biträdet: Jovars, det har vi. Ska

herrn äta dom här eller ska vi ta dom
i en påse.

*
Ingen ide.

En man besökte en butik i Gustavs
berg och följande dialog utspann sig
mellan honom och biträdet:
Kunden: Jag skall be att få 10 rul

lar rött crepepapper.
Biträdet: Tyvärr har vi inte rött,

men det kanske går bra med grönt,
gult eller blått. ·: :·
Kunden: Jag skulle behöva rött cre

pepapper.
Biträdet: Ja se rött har vi inget, och

det är ingen ide att ta hem för det
går åt så fort.

Kom nu int.e
och tala om dalt och din trista
barndom, ty det är rena snobbe
riet. Erfarna människor kan inty
ga att de svåra barnen, de som
stoja och bråka värst, är de som
sakna sysselsättning och lämpliga
lekattribut. Observera att jag sa
lämpliga! Tack vare det vi sat
sat för barnen i den stilen, ha vi
kommit ett bra stycke på vägen
för att utveckla dem till själv
ständiga samarbetsmänniskor.
Där har de välordnade lekplatser
na fyllt en väsentlig uppgift. Var
för skulle vi inte då bygga ut dem
i det framsynta Gustavsberg?

Endast när man leker
är man helt och fullt människa,
har en tysk skald sagt. Det enda
som en engelsman tar på allvar
lär vara - kricket. Ja, handen
på hjärtat, inte är det precis
för vårt nöjes skull, som vi
gustavsbergare ställer oss fram
för formmaskinen eller sät
ter oss vid skrivbordet. Möjligen
kan ovannämnde Lindberg i sin
skapande lek känna sig som män
niska. Men vi andra - jo, vi leker
faktiskt just nu i våra trädgårdar,
på Ekvallen och Farstaborg, på
tennisbanor och i motorbåtar, vid
Farstabadet och i Folkparken, där
långdansen går kring majstången.

Lekfull Midsommar!
LEKAREN

3R1rr3oRUM
Svar till "En kyckling".

Det har aldrig funnits någon tupp på
kyrktornet, men väl en som satt på
skorstenen på kyrkan på ett galler som
hindrande draget. Det blev borttaget och
då följde tuppen med och hamnade på
tippen i Rutens träsk.

"Observer",

Herr Redaktör!

"Ni i Hästhagen som inte har något
att göra på er fritid." Dessa ord har
invånarna uppe i Hästhagen mången
gång fått höra av övriga Gustavsberga
re. Nu måste det ju erkännas att det
finns . en del soffliggare häruppe, men
långt ifrån alla är det.
De som tar en promenad åt Åkerlyc

kan till har säkert sett trädgårdslan
den som till större delen odlas av Häst
hagsbor, så visst ha vi nog av arbete
på fritiden. Se bara på våra vänner
italienarna, flitigare odlare finns knap
past.
Men det finns ett problem med vatt

net. Vi ha blivit lovade ett par vatten
poster. men när? Som det nu är få vi
ju gå ganska långt efter vattnet. Vi
hoppas att Skoglund sätter fart på att
leda ner vattnet ät oss. Men för att·
även ta lite av intresse med för alla
Gustavsbergare:
Jag såg i senaste numret av Gustavs

bergaren att en pristävlan utlysts om ga
tunamn i Lugnet, men varför sätta nya
gatunamn utan att samtidigt ge oss de
högst aktuella gatuskyltarna - innan
det blir vinter och frost igen.
Till sist en vädjan till alla i Hästha

gen: var aktsamma om planteringarna
och låt det inte bli alltför många "ko
stigar".

88.

Sjukkassan
Sjukpenning varje dag under två

år.
Läkarvårdsersättning.
Fri vård å länets sjukhus.
Fria intagningskostnader å sjuk

hus.
Moderskapshjälp.
Barnförsäkring utan avgift.

Expeditio'listid:
Varje vardag kl. 9.00-12.00. Dess
utom månd., onsd. och fred. kl. ],6.00
-18.00. Lördagar är exp. stängd.

Adr.: Hästhagsvägen 4.
GUSTAVSBERG, tel. 396.
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Genom ett gåvobrev har AB Gus
tavsbergs Fabriker till kommunen
överlämnat ett större markområde
vid Lugnet. Enligt villkoren i Gåvo
brevet skall kommunen iordningstäl
la marken med vägar samt vatten
och avloppsledningar, varefter tom
ter skall upplåtas mot tomträtt till i
första hand personer anställda vid
AB Gustavsbergs Fabriker. Ett
mindre område kommer kommunen
att bebygga med hyreshus. Av dessa
har 14 st. radhus redan färdigställts,
och ytterligare 5 st. hus skall upp
föras inom den närmaste tiden.
En första etapp om 24 st. tomter

är redan exploaterad av kommunen,
varför egnahemsbebyggelsen bör
kunna komma i gång under somma
rens lopp. Markkostnaden beräknas
efter färdigställandet till c :a 6 kr.
per m2 tomtmark. Egnahemsägaren
kommer att få erlägga en tomträtts
avgäld (markhyra) av 3,6 % på
tomtvärdet. Den årliga utgiften för
marken kommer sålunda att växla
efter storleken på tomten. Fördelen
med tomträtten är att lagfartskost
nader o. dyl. försvinner. A andra si
dan är möjligheterna att spekulera
med tomtmarken eller fastigheten nå
got kringskurna.
• För att inga svårigheter skall upp
stå vid finansieringen av egnahem
men under byggnadstiden, har kom
munen beslutat teckna ett borgens
ansvar för byggnadskreditiv på sam
manlagt 700.000: - kronor. Denna
borgen betyder bl. a. att egnahems
byggarna kan få sina ränteutgifter
nedbringade under byggnadstiden
med ungefär en tredjedel.
Till fabriksanställda egnahems

byggare har bolaget beslutat lämna
ett bidrag (lån) av 3.000 :- kronor.
Lånet löper utan ränta och är amor
teringsfritt under de 5 första åren
av lånetiden och avskrives därefter
av långivaren med 1/10 för varje år,
varigenom lånet är till fullo reglerat
efter 15 år. Om låntagaren slutar
sin anställning hos bolaget :av någon
annan anledning än pensionering el
ler dödsfall under lånetiden (15 år)

Hemvärnets 10-årsjuhileum

På Svenska Flaggans Dag firade Hemvärnet i Gustavsberg sitt tioårs
jubileum med uppmarsch på Ekvallen tillsammans med Lottakåren och
Blåsorkestern. Det var den 3 maj 1940 som Hemvärnet organiserades.
På två dagar hade man samlat ihop 40 man, vilka hade sin första larm
övning den 15 juni 1940. Vid jubileet talade hvoff Kapten Sjögren, som
erinrade om dagens betydelse och den Svenska Flaggan som samlande
symbol, oberoende av vilka olikheter vi än företräda. Talaren framförde
armechefens hälsning och utbringade ett leve för Sverige.
Plaketter och tjänsteårstecken utdelades till 26 hemvärnsmän. Efter
uppmarschen samlades man tillsammans med kolleger från grannkom
munerna och i närvaro av kommunalmän och fabrikschefen till ett
ka:ffebord i Folkparken.

uppsäges lånet - eller den del av lå
net som återstår oreglerad - omedel
bart till betalning. Från ovanståen
de dag tillgodoräknar sig bolaget ock
så 4 % ränta.
Egnahemskommittån har skaffat

fram en del olika typer av villor av
olika standard och kostnad, och de
som önskar sig en egen villa med
tillhörande täppa etc. bör alltså sna
rast möjligt anmäla sig som intres
serade.
För övrigt kan nämnas att ytter

områdena börjar mer och mer att gö
ra anspråk på kommunens intresse.
Särskilt inom Mörtnäs har det börjat
röra på sig. Grisslingebadet skall
göras större och förses med flera an
ordningar för de badandes bekväm
lighet. Speciellt bör väl simundervis
ningen kunna utbyggas och användas
av alla barn inom samhället. Gustavs-

bergarna bör också i rätt stor ut
sträckning kunna planera sina week
end-resor till Grisslinge, där vattnet
är det bästa tänkbara - nästan lika
fint som i yttre skärgården.
Ingenjörsfirman Orrje & Co., har

gjort upp en plan för vatten- och av~
loppsledningar inom Mörtnäs. Det
har nämligen visat sig att en genom
gående sanering av området med av
lopp o. d. så småningom blir nödvän
dig. En av de kvistigaste frågorna
f. n. är hur man skall kunna ordna
sophämtningen o. d.
Den kommunala förvaltningen

ställs alltså inför skiftande problem
och uppgifterna växer allt eftersom
befolkningen ökar. A ena sidari skall
största möjliga trevnad skapas för
kommunens invånare medan man å
andra sidan får se till att kostnader
na inte blir alltför betungande.
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Nordisk Byggnadsdag besökte Gustavsberg söndagen
den 21 maj. Gästerna, som i huvudsak voro arkitekter,
byggnadsingenjörer och konsulterande ingenjörer inom
värme- och sanitetsbranschen från Sverige och våra nor
diska grannländer, anlände med båt till den flaggsmyc
kade fabrikskajen. Tio bussar voro redo att fördela
besökarna på de olika fabrikerna, där extra folk hade
ställt sig till förfogande för att visa fabrikationen i
gång. Ett tjugofemtal ciceroner ledsagade de 440 besö
karna inom fabriksområdet. Särskilt intresserad var
man av badkarstillverkningen.
Efter en rundtur inom samhället och en titt på bostä-

Nordisk Byggnadsdag

derna bjöd fabriken gästerna på smörgås, kaffe och för
friskningar i Folkparken, till musik av Gustavsbergs
Blåsorkester, varefter färden åter ställdes med båt till
Stockholm. Gästernas tack framfördes av arkitekt Yngve
Steen, vilken fungerade som Nordisk Byggnadsdags ge
neralsekreterare. Vårt bildsvep visar glimtar från an
komsten, fabriksbesöket, rundturen och förplägnaden i
Folkparken. På högra bilden lägger vi märke till Dr. Ake
Norhagen, särskilt intresserad av sanitär utrustning för
våra sjukhus och övriga allmänna inrättningar. Ingen
jör Olson samspråkar med generalsekreteraren och
nederst till vänster smörjer arkitekt Thunström kråset
i fackkunnigt sällskap.

Gustavsbergs Konstförening.
Måndagen den 5 juni företog Gustavs

bergs Konstförenings medlemmar en re
sa till Saltsjöbaden för att besöka bild
huggare professor Nils Sjögrens a.telje
samt observatoriet. Resan lockade så
stort antal deltagare, att en buss och
tre bilar fylldes.
Professor Sjögren med fru visade oss

välvilligt omkring i deras vackra villa,
där vi fick ta del av en rik konstsam
ling. Här var gammal och ny konst,
förnämliga handarbeten och Gustavs-

. bergs-keramik harmoniskt blandat så,
som endast en konstnär kan göra det.
Med största intresse följde vi prof.

Sjögren i hans atelje, där vi fick en
inblick i skulptörens svåra arbete. F.n.
håller han på med en fontän, som skall
uppställas utanför teatern i Malmö, och
ett monument, avsett för torget i En
köping, verk som tar åtta år i anspråk.

<Då det började skymma, förflyttade
vi oss till Observatoriet. Efter en redo
görelse för observatoriets tillkomst och
dess uppgift samt en kort orientering i
stjärnrymden, lät oss ciceronen få en
titt i kikaren på planeten Saturnus. Till
sist togs den stora reflektorn i beskå
dande, varefter återresan anträddes. -
En synnerligen givande afton!

C. L-m.

Besök hos Nattens Drottning.
<Den 22 maj anordnade A. B. F:s lo

kalavdelning i Gustavsberg en livligt
uppskattad resa till Bergianska träd
gården. över 80 deltagare följde med.
Under sakkunnig ledning fick deltagar
na under en 2-timmars rundvandring
bese de storslagna trädgårdsanlägg
ningarna och växthusen med blommor
och träd från all världens kanter. Sär
skild beundran väckte den "äkta", Nat
tens <Drottning, som passade på att blom
ma under besöket. <Det var nog många
som såg denna sällsynta blomma i all
sin prakt för första gången i sitt liv.
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Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

De första svalorna kom till fabrikens
område den 4 maj och började ivrigt
med sitt 'bebyggande under takåsar och
lerhus. Tyvärr också på murar, som
snart ska rivas. Sedan 1942 har svalor
na årligen inträffat på följande dagar:
11/5, 3/5, 11/5, 11/5, 7/5, 30/4, 5/5, 25/4
och 4/5.

Ruben Edqvist, bokföringschef å Eko
nomiavdelningen, har erhållit K.F:s sti
pendium för kooperativa studier
Schweiz i sommar.

Koop, DM i fältskjutning den 26 mars
Gustavsberg gav lagseger till Gus

tavsberg. iDistriktsmästare •blev Man
fred Lindstedt, Gustavsberg efter sär
skjutning med Sven Boman, Konsum
och Sture Granström, Luma,

Koop. DM i terräng anordnades den
16 maj i Gustavsberg. Seniorklassen
vanns av Valfrid Berglund med Arne
Larsson, Luma på andra plats. Alf
Brandshaug, Konsum, segrade i junior
klassen, där Alf Rosen, Gustavsberg,
kom in som tredje man. Bland nybör
jarna vann överraskande John Johans
son, Konsum.

Korpfotbollen mellan fabrikens avdel
ningar startade den 3 maj. Blåsorkes
tern konserterade och kick off gjordes
av syster Margit. Sju lag från fabriken
deltar i_ serien, varjämte Konsum in
bjudits. Intresset ·bland spelare och pu
blik är mycket stort för de blå's och
gula's matcher. Serien är färdigspelad
i början av juli, varefter en paus göres
till 1 augusti, då man sätter i gång en
cup-turnering.

Sanitetsfabriken hade söndagen den
4 juni ordnat fest för sina anställda
med familjer på Aspvik, som stod i sin
vackraste försommarskrud. Då vädret
dessutom var det bästa tänkbara, blev
det naturligtvis en härlig dag därute
för de närmare 300 personer som sökt
sig dit. Efter förtäring av kaffe eller
saft och dopp samlades barnen på dans
banan och snart var leken i full gång.
En stund senare var det de äldres tur
att ta banan i besittntng och därefter
blev det några skämtlekar som livligt
uppskattades. - Så gav sig den ene
efter den andre iväg hem, och Aspvik
låg snart övergivet, men ·berett att ta
emot många liknande invasioner som
maren igenom.

Varpa demonstrerades den 14 juni av
spelare från Bromma Varpaklubb.
Många intresserade gustavsbergare prö
vade på konsten och fabrikens korp
idrottskommitte hoppas nu att få igång
regelbundna övningar och tävlingar.

Sigtwna, Skokloster och Uppsala var
målen för en busstur, som Dekorav
delningen anordnade lördagen den 10
juni. Starten gick kl. 7 på morgonen och
efter ett par timmars färd var man
framme i det lilla idylliska Sigtuna. Där
mötte en ciceron, som tog samtliga med
på en intressant rundvandring till sta
dens sevärdheter, bl. a. rådhuset, kyr
kan, gamla ruiner och Sigtunastiftelsen.
Vid landsvägskanten intogs sedan med
förd frukost, varefter färden gick vidare
till Skokloster. Det var utomordentligt
värdefulla och vackra gamla saker, som
där fanns: såväl konst som ·textilier och
möbler samt en rikhaltig vapensamling.
Sista uppehållet gjordes i Uppsala. Där
gick man och strövade på egen hand
och passade i allmänhet på att få i sig
en matbit innan bussarna kl. 17.30 bör
jade hemfärden.

Gu.stavsbergs Studio hade cykelfärd
till Aspviks myggomsusade fritidsgård
den 8 juni. Medan solen gled ned spelade
8 man ur blåsorkestern. Golfbanan be
söktes flitigt, kaffet dracks utomhus och
man prisade den härliga tårtan. Blå
sarna vann dragkampen tack vare sin
laganda och det kvinnliga laget visade
en skrämmande styrka och vann med
litet handicap över sina manliga kolle
ger. Och så dansade man till toner från
Roland och Börje.

Dagliga studiebesök gå nu genom fa
brikerna. En uppräkning skulle fylla he
la denna sida, varför vi nöja oss med att
notera amerikanska, engelska, mexikan
ska, uruguayska, portugisiska, norska,
finska, danska och givetvis svenska gäs
ter. Bland de större gruppbesöken mär
kas Fredrika Bremer-förbundets kon
gressdeltagare, Tegelbrukens kongress
damer, Svenska Arkitektföreningen,
Nordisk Byggnadsdag, nyblivna ingenjö
rer från tekniska skolan i Oslo, kvinno
glllen och husmödrar från Grisslehamn,
Södertälje, Örebro, Vagnhärad, Essing
en, Solna, Spånga, Ängby och Midsom
markransen. Vidare ha vi haft besök
av Tekniska Högskolan, Skolkökssemi
nariet, Vår Gård, Konstfackskolan och
en hel del andra skolor. Täta besök ha
gjorts av rörledningsfolk och byggmäs
tare av olika kategorier varjämte vi no
tera Telegrafverksfolk från Nynäshamn,
tullmän från Stockholm och Fabriksar
betareförbundets förvaltningspersonal.
Men Mrs. Roosevelt kom tyvärr inte!

Dbg.

UtHykter
Furuvik.

Söndagen den 11 juni reste Manskö
ren med buss till Furuvik. Malmström
körde och det gick fint hela vägen. Fi
lip Olsson hanterade dragspelet med
bravur i den trånga bussen, och man
fick kanske en känsla av att man satt
i aktersalongen på Dalaröström och hade
roligt och sångarglädjen var det inget
fel på.
Frits Berg, som numera är van att

åka flygmaskin, tyckte nog att han satt
litet trångt och kanske inte perspekti
ven var tillräckligt djupa, men när han
sen fick tag i filmkameran, hade han
ingen svårighet att reducera dem till
sitt rätta värde.
Vi rastade först vid Uppsala högar

och åt frukost vid den gamla kyrkan och
fortsatte sedan med undantag av några
raster till Furuvik.
Oustavsbergsgrabben John Jonsson

tog emot oss. Han sitter där och ritar
porträtt och karikatyrer för 2 kronor
i minuten på sommaren.
Efter en rundvandring i parken bland

alla djuren och ett besök på Furuskär,
där man ser ut mot Eggegrund och Bot
tenhavet, återvände vi förbi fågeldam
marna, vildsvinen och älgarna fram till
festplatsen.
Tre stycken kameler tycktes trivas

gott i en hage och 'Filip tyckte att dom
liknade en lake (på ögonen).
På Gästgivaregården hade gustavs

bergs-grabben-källarmästaren för Fu
ruviksrestaurangerna Fridolf Johansson
ordnat ett festligt bord för oss med
sandwich och wienerschnitsel samt kaf
fe.
Därefter uppträdde Furuviksbarnen

på friluftsscenen med ett populärt pro
gram och så lyssnade vi på ABA-SAAB
kören och så var det dags för hemresan,
som gick helt i sångens och dragspelets
tecken och 19.30 kom vi till kyrkan.
Trafikchefen Frisk morrade litet, där
för att vi var försenade en halvtimme,
men vi få väl åka hem tidigare nästa
gång så att det jämnar ut sej.

Axman.

Vårvandring.
Söndagen den 23 april gick Gustavs

bergarens Vårvandring. I det allra här
ligaste vårväder med ,blå himmel och
strålande sol gick färden till Velam
sund, Fredriksro, Strömmen och klos
terberget, Tyvärr visade sig Gustavs
bergarna likgiltiga för sin vackra hem
bygd och vi voro endast c:a 15 st. som
vandrade in våren.
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Gustavsbergs sportfiskeklubb
kan vid årsskiftet se tillbaka på ett
framgångsrikt men också arbetsamt år.
Det blir alltför tidsödande att i detalj
gå igenom vad som hänt, men några
glimtar från verksamheten ska vi väl
alltid kunna ge.
Styrelsen har för att bättre kunna lö

sa_ sina åligganden gått igenom en kurs
i fiskevård, anordnad huvudsakligen
som korrespondenskurs och bekostad av
Stockholms läns och stads hushållnings
sällskap. Fiskeriinstruktören Arne An
dersson stod som ledare för kursen och
gick igenom den med kursdeltagarna
brev· för brev, förklarade och komplet
terade det hela vid behov. Var och en
fick sedan i hemmets lugna vrå studera
breven närmare, skriva svar och skicka
in detn till LTK för rättelse och betyg
sättning.
Vi ha i denna kurs och vid ett senare

föredrag av fiskeriintendent Puke lärt
oss en hel del om bl. a. fiskarnas mil
jöfaktorer såsom vattnets temperatur,
syrehalt och salthalt, tillgång på föda
och förekomst av lämpliga lekplatser.
Fiskens lek och lektider intresserar oss

nog i ganska hög grad. Gäddan, abbor
ren och gösen leka i stort sett från is
lossningen till midsommar. Gäddynglet
kvarstannar på lekplatsen 6-7 veckor.
På grund därav föreligger vissa år en
mycket stor risk att ynglet avspärras
inom mindre vattensamlingar, som sedan:
torka upp fullständigt; varvid ynglet
givetvis dör. .Detta inträffar, när gädd
leken sker vid mycket högt vårvatten,
som sedan .tämligen snabbt sjunger till
baka till ·normal nivå. För hög salthalt
utgör också ett allvarligt hot. över
stiger den 0,6 å. 0, 7 proc., dör ynglet.
Gös- och abborryngelIiksom äveri sik-

Säljes av
RUNE BOOX
Lugnet B 6 Tel G- 657

yngel följer med strömmarna i vattnet.
De föra ett s.k. planktoniskt liv. Ström
mingen har både vår- och höstlek, bero
ende på skilda raser. Den ena rasen le
ker alltid om våren, den andra lika re
gelbundet om hösten. Rommen är an
fästande, d.v.s. den fäster vid lämpligt
föremål, medan ynglet följer strömmar
na i vattnet.
Torskrommen håller sig svävande tätt

över bottnen på ett avstånd av ungefär
1 cm.-1 dm. För gynnsam kläckning
erfordras en lämplig salthalt, som helst
bör vara något högre än Östersjöns nor
mala. Så visar det sig t. ex. de år, då
vatten strömmat in i Östersjön genom
Öresund, att kläckningen av torksrom
har varit gynnsam med rika torskbe
stånd som följd.
Ett rationellt fiske skall bedrivas så

hårt som beståndet tillåter. n,et går ej
att genom restriktiva åtgärder få ett
f'iskbeetånd att öka över vissa av natu
ren själv utstakade gränser. Bl. a. är
ti_llgången på föda en verksam spärr.
Tar man bort överskottet av ett fisk
bestånd, får den återstående delen mer
föda per individ. Tillväxten blir bättre
och därigenom blir också avkastningen
av fisket större. Inte heller bör man
bedriva ett ensidigt fiske, d.v.s. man
bör ej begränsa fisket till att omfatta
en eller ett par arter. Därigenom upp
står en förskjutning av den naturliga
jämvikten mellan fiskarterna. Fiskar
man t. ex. enbart gädda under en längre
tid, uppstår ett överskott på bl. a. sarv
.och mört. Då sarven och gäddan ha
ungefär samma lektider och samma
lekplatser uppstår en kraftig konkur
rens om födan med påföljd att massor
av yngel helt enkelt utsättes för risken
att svälta ihjäl. Vi ska nämligen kom
rna ihåg, att gäddan i yngelstadiet än
'nu inte år någon_ rovfisk.

Varm korvgubbe blir båtsman

Birger Pettersson hade turen att vin
na Båtklubbens jolle, modell Katthol
men, som utföll på nr 365 vid utlottning
i Folkparken den 3 juni. Vi kan alltså
räkna med en varm korvbåt på Farsta
viken.

Hur ska man kunna få en uppfattning
om antalet fiskar inom ett visst områ
de? Det finns en ganska bra me
tod, som vi förresten ämna tillämpa in
om vissa delar av våra fiskevatten. Det
är nämligen så, att sportfiskeklubben
via Stockholms läns fiskevårdsförbund
gjort en framställning till länsstyrelsen
om rätt att under tiden 1-20 maj bedri
va gäddfiske med ryssja. Vår ena avsikt
är att på detta sätt få bort de stora
gäddorna, som äro verkliga marodörer
inom fiskevattnen. Var andra avsikt är
att tillvarata rom och mjölke för att
genom återutsättning av konstbefruktad
rom söka främja återväxten. Gäddor
under tre kg återutsättas efter företa
gen märkning. Med ledning av antalet
återfiskade, märkta -gäddor i förhållan
de till antalet fångade omärkta under
samma tidsperiod får man en ganska
god uppfattning om gäddbeståndet. Fö
retar man en sådan räkning under en
längre följd av år, får man också möj
lighet att bedöma resultatet av fiske
vårdande åtgärder, såsom utplantering,
fredning o. d. En viktig förutsättning är
dock att alla klubbens medlemmar noga
anteckna antalet fångade gäddor, märk
ta respektive omärkta. Och .så få vi
hoppas, att länsstyrelsen lämnar oss det
begärda tillståndet.
Klubben har beslutat att under 1950

verkställa följande utplanteringar:
Grisslingen 60.000 gäddyngel
Baggensfjärden 40.000 gäddyngel och
Aspvik 20.000 gäddyngel alltså sam-

manlagt 120.000 yngel till en kostnad
av 360:- kronor.
Klubben har också beslutat att för

söksvis sätta ut ålungar för 140 :- kro
nor. Det är meningen att fiskeriinstruk
tör Mattsson skall hjälpa klubben med
märkning av dessa. I detta fall vill man
med märkningen i första hand klara ut,
om ålen är en stannfisk eller en ut
präglad vandringsfisk. Detta är nämli
gen avgörande för om det skall löna sig
med utplantering av ål inom ett be
gränsat område eller om detta bör ske
inom större områden, t. ex. särskilda
fiskevårdsområden. Fiskeriintendenten
kommer att följa försöket med största
uppmärksamhet. Utplantering av ålung
ar sker under hösten, varför vi ha möj
lighet att lämna en närmare orientering
härom i ett senare nummer.
Vi ligga för närvarande i underhand

ling med red. Nils Fernström om att
söka få till stånd en instruktionskurs i
kastfiske någon gång under våren.
I så fall . återkomma vi med af
fischer på anslagstavlor. Urfabriken,
Svängsta, har välvilligt lovat hjälpa
oss genom att låna ut rullar och spön
vid en eventuell kurs.

M-t.
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När seklet var ungt
Ett olyckligt sprängskott.

Det pågick sprängningsaroeten i det
s. k. flintugnsberget omkr. 50 meter
väster om de ännu kvarvarande flint
ugnarna för att bereda plats för det då
nya fabrikskomplexet. Laddning av ett
större sprängskott pågick vid 1/2 8-ti
den en morgon i juni för 50 år sedan då
helt plötsligt skottet brann av och stenar
och människor yrde omkring olycks
platsen.
Alla de som arbetade i berget kasta

des omkull av trycket men ådrogo sig
inga svåra skador. Däremot blevo de
båda laddarna, Alfred Fingal och C. J.
Engström värre åtgångna. Fingal var
svårast skadad, han hade fått flera
arm- och benbrott, blessyrer och krut
stänk, medan hans kamrat Engström,
slapp undan med köttsår och krutstänk.
Sedan doktor Lindhe ordnat med för

sta förband, gällde det att snarast föra
de skadade till Iasarettsvård i Stock
holm, och det var ingen lätt sak, då
ingen av passagerarebåtarna fanns i
hamn. Det återstod endast att elda upp
gamla bogserbåten "Farsta", emedan
transport efter häst den långa vägen ha
de blivit outhärdligt för de skadade och
försorsakat dem svåra smärtor.
Det visade sig sedan att Engströms

skador voro så lindriga att han väl om
lindad kunde få återvända till sitt hem
på midsommarafton, men för Fingal va
rade sjukhusvistelsen något år, och det
dröjde sedan ytterligare något år innan
han kunde börja med lindrigt arbete.
Tack vare sin goda fysik överlevde han
olyckshändelsen; skadorna läktes, men
han återvann aldrig sin forna rörlighet
utan fick lämna stenarbetet och erhöll
lämpligt arbete i fabriken. Detta var en
bild ur livet före olycksfallsförsäkring
ens och ambulansens tid.

GAMLA ARBETSLAG XIX

Förr forcerades massatillverkningen på hösten och vintern och
massan lades då upp i stabbar i de stora massakällrarna under nya
verkstan.
På våren, när behovet var fyllt, fick slamhusarbetarna gå på

utearbete och här se vi ett slamhusgäng från 1925 på tillfälligt
arbete.
Från vänster: Gustav Nilsson, Alfred Berglund, Vilhelm Anders

son, Robert Säll, Hjalmar Karlsson (Saltarö), August Envall, Osvald
Hultgren.

Duo.

"Röda Korsveckan 1950"
firades _av Gustavsberg-Ingarö-Röda
korskrets med en konsert i Gustavs
bergs Kyrka söndagen den 13 maj. Med
verkande voro operasångare Carl-Axel
Hallgren, musikdirektör Erik Erling, fru
Alice Pettersson, Gustavsbergs blåsor
kester och orkesterförening samt kyrko
herde Olle Hallin. För alla bidrag ber
kretsen fä framföra sitt varma tack.

Greta Hallin
ordf.

Den skolklass, som avgick 1913 under Magister Lagerström - i regel
årets många 50-åringar - har beslutat att träffas. till en kamratfest
på Gustavsbergs Värdshus i höst. Vi återge här en bild av avgångs
klassen 1913. Anmälningar till träffen tas emot av Eva Gustavsson,
Bergsgatan 1, tel. 426, Signe Bäckström, Skeviksgatan 5, tel. 224, Oskar
Johansson, Mariagatan 11, tel. 352 och Uno Hultgren, Mariag.atan 9.
Gustavsbergaren hoppas få återkomma med referat från sammanträf
fandet i höst.
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montydress
6 8 10 12 14

14:25 15:25 16:50 17:50 18:50

lekbyxa i kaki

2 4 6

4:55 4:95 5:25

herrskjortor
kort ärm fr. 10 :50
lång » . . . . . . . . . . . . . . . . » 13:25
vit med fast krage . . . . . . » 10 :50
vit med lös krage . . . . . . » 14 :75
slipsar, rosetter

herrtröja bom .
» silke .

kalsonger bom. . .
» silke .

brynjor

2:50
6:25
2:90
6:75
3:65

herrankelstrumpor
merc. bom .
ylle med nylonförst fr.

2:60
4:20

damstrumpor
rayonsilke

» crepe .
natursilke .
nylon fr.

Björnekulla saft
apelsin ½ I. ........ 1:40
bl. hushåll » ........ 1:40
citron )) ........ 1:40
körsbär » ........ 1:40
hallon » ........ 1:80
jordgubb » ..... •. .,-• '• 1:80

I
trädgårdsmöbler

rödbok stål
stol .......... 11:75 20:50
fåtölj ........ 15:30 30:-
bord .......... 19:25 23:25

vilstol tyg .
verandastol .

15:-
16:-

grå campingfilt
130X185 cm . 10:40

dambaddräkter
pris 14 :50, 15 :25, 18 :50, 21 :50

4:55
6:25
8:90
7:35

Kvickmans
köttbullar 500 gr .
kalops 500 gr .
blodpudding 1000 gr. . .

2:10
2:95
1:50

kåldolmar 800 gr . . . . . . . . . . 3 :10
pölsa 500 gr . . . . . . . . . . . . . . 0 :95
hushållssylta 500 gr . . . . . . . . 2 :40
skinka 500 gr . . . . . . . . . . . . . . 3 :90
flaskkotlett 500 gr . . . . . . . . . . 3 :90
leverpastej 90 gr -:70

barnbaddräkter
strl. 6-8 .

» 10-12 .

badbyxor
barn 6-8

» 10-12
» 14-16 .

mans bomull .
» ylle .

6:-
6:75

2:50
2:75
3:25

3:50
9:75

frottehandduk
pris fr. 2:75

badrocksväv
bredd 160 cm.

vit f'rotte
bredd 60 cm.

14:20

4:-

fiskredskap
spinnspö fr.
rulle . . . . . . . . . . . . . . »
drag, revar m.m.

10:50
12:75
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~alkn
Nutidsmänniskan är jäktad och

har alltid bråttom. Vi leva i den
mekaniserade tidsåldern. Maskiner
och rationalisering är tidens lösen.
Inom industrien har rationalise
ringen kommit längst, men nu bör
jar också handeln att röra på sig.
Vad som mest faller i ögonen är
snabbköpsbutikerna.
För Gustavsbergs vidkommande

öppnade Konsum i början av juni
sin första snabbköp i Grisslinge.
Meningen är att föreningens samt
liga butiker så småningom ska byg
gas om till snabbköp.
Den största fördelen med snabb

köp är att köparen själv bestäm
mer takten. Den som har brått
hämtar sina varor, betalar och går.
Det är emellertid en sak som man
inte får förbise, då man talar om
snabbköp, och det är att det även
i denna typ av butiker vid rus
ningstider kan uppstå köbildning,
nämligen vid kassorna. Vid jämn
kundtillströmning uppstår inga så
dana problem.
Nu är det bara att hoppas att

Gustavsbergarna trivs med "nymo
digheten" och att resultatet blir så
dant att det manar till fortsätt
ning och förverkligande av de upp
gjorda planerna.

0. G.K.

CD

Födda:
7 april: Gunnel Kristina, d. t. byggn.

arb. Jannes Bråttum och h. h. Magda
Sofia Kristina f. Severin, Mariaplan 8.

15 april: Marcio, s. t. porsl.-arb. Vin
cenzo Lodf och h. h. Antoinetta' f. Cossia,
Hästskoväg. 2.
19 april: Maj-Britt Elisabet, d. t.

snick. Hugo Leonard Skoglund och h. h.
Svea Alfhild f. Lindroth, Tvärvägen 13.
23 april: En dotter till artisten Anders

Bruno Liljefors och h. h. Yvonne Helene
f. Montelius, Gamle Svartens väg 1.
28 april: en son t. ing. Ture Henning

Persson och h. h. Ellen Birgit f. Hans
son, Gamla väg. 20.
29 april: Marita Elisabet, d. t. porsl.

aro. Per Rudolf Berglund och h. h. Mar
gareta Elisabet f. Bylander, Ingarög. 4.
8 maj: Yvonne Margareta, d. t. ma

skinrep. Karl Arne Johansson och h. h.
Maud Elsa Margareta f. Andersson,
Hästskoväg. 8.
18 maj: Eva Elisabet, d. t. porsl.-arb.

Tore Holmfrid Norling och h. h. Ebba
Kristina f. Jonsson, Hästskoväg. 12.
20 maj: Karl Christer. s. t. snick. Karl

Magnus Westerlund och h. h. Dagny
Erika Hermine f. Persson, Långsunda.

V i g d a:
16 april: porsl.-arb. Pietro Guiseppe

Sartori, Mariagatan 7 och Amalia Pal
laro, Mariaplan 7.
27 maj: porsl.-arb. Nils Evert Inge

Sundquist, Skeviksg. 9 och Malvin Is
rael, Skeviksg. 9.
28 maj: fabr.-arb. John Ingvar öberg,

G:la Kont. och Ingrid Margareta An
dersson, Mariag. 3.

3 juni fjärd.-m. Olle Hjalmar Napo
leon Häggoorg', ösby 1: 1 och Birgit
Maria Åkerlund, ö. Ekedal 1: 1.

Döda:
13 april: Änkefru Maria Charlotta

Hellkvist f. Karlsson, Ålderdomshem
met. 81 år.

15 april: Fru Anna Maria Dahlen f.
Lowndes, Värmdög. 7. 13 år.
21 april: Fru .Selma Augusta Ström

f. Berggren h:u t. f. mekanikern Karl
Brynolf Ström, Mörtnäs 1:285. 15 år.
25 april: Fru Sigrid Albina Svensson

f. Andersson h:u till trädg.-mäst. Ernst
Vilhelm Svensson, Höjden. 64 år.
26 april: Änkefru Hilda Amalia Karls

son f. Söderberg, Ålderdomshemmet. 86
år.
14 maj: Änkefru Emma Maria Ljung

qvist f. Box, Skeviksg. 1. 80 år.
19 maj: Fru Elin Elisabet Lönnberg

f. österberg h :u till fiskaren Johan Emil
Lönnberg, Norra Lagnö 1:117. 62 år.
23 maj: Fröken ·Ester Emilia Elisabet

Fredblad, Grindstugatan 1. 64 år.

Årets konfirmander
Karl Erik Andersson, Lennart An
dersson, Ingvar Bellander, Carl-Otto
Engström, Bernt Edling, Leif Fred
blad, Göran tuau«, Bo Kindberg,
Klas Larsson, Lennart Larsson,
Alfred Lindgren, Bo Svensk, Arne
Akerström. - Birgitta Andersson,
Inger Andersson, Inga-Britta Karls
son, Vivi-Ann Hellberq, Inger Johans
son, M,a;ry Johansson, Birgit Kropp,
Marianne Malm, Marianne Olsson,
Birgitta Olsson, Sonja Pettersson,
Gullan Stenström, Marianne Vester-

berg.



Herr Axel Björkman

Mariagatan 6
G u s t a v s b e r g Så

badade
man då .•.

~
-~,

· . Sekelskiftets bastJnta gjutjärnslmr lade en tung och s~lid
grund för modern kroppsvård och hygien. De var produkter

av sin ticl ... då clet fanns gott om hjälp och badkar var en lyx

för vanligt folk. Men v i lever i ett annat skede. Jäldacle -

husmödrar blir alltmera hänvisade till snabbverkancle

rengöringsmellel som angriper vanlig_ emalj, Det ~r dä_rför
Gustavsbergs helpressade _ ståibadkar emaljeras enligt en helt

11y process som ger en _ slagseg och syrafast emalj -med förmåga - . -

·at( motstå alla i h~mmet förekom1~1a1ide syror och. badlösningar

samt skarpa, arbetsbesparande rengöringsmedel.

Framställt ur ett enda
stycke 2 mm svenskt stål.

All onödig vikt eliminerad
- väger endast 42 kg.

Rymligt och bekvämt -
full rörelsefrihet för
armarna.

Vertikala gavlar och bred
botten - halkningsrisken
borttagen.

· Utformat enligt byggnads
modulen - _storlek 1600 x
700 mm, men med samma
invändiga mått som
vcanliga 1700 mm· kår.

Erhålles med eller utan
front i fem färger och vitt.

Installerat med front -
billigare än andra kar.

Alla emaljytor syrafasta
- angripes icke av skur
pulver, snabbverkande
rengöringsmedel eller
medicinska badlösningar.

- en industri i folkhälsans tjänst

Pris 50 öre
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Kvalitet och kvantitet
I evolutionärt framåtskridande

inbegripes en självfallen och vik
tig sanning, som vi inte kan
förbigå, nämligen att kvalitet
står över kvantitet. Framåt
skridande på ett evolutions
stadium har alltid bestått däri
att den övre gränsen har vidgats
för vissa egenskaper hos den
»världsmaterias , som allting be
står av - vi människor såväl som
stjärnorna. Inom den mänskliga
evolutionsgruppen har framåt
skridande blivit i allt mer ökad
omfattning förbundet rned värden
-intellektuella, estetiska, emotio
nella · och moraliska värden. Inom•värdenas domäner är kvantiteten,
vare sig till antal, storlek eller ut
sträckning, inte någon norm för
framåtskridande.

Massan av den oorganiska evo
lutionsgruppens materia i univer
sum är nästan ojämförligt mycket
större än massan av den biologiska
evolutionsgruppens organismer.
Men det är enbart inom den sist
nämnda som materiens förmåga
att bilda högre kombinationer har
uppenbarat sina häpnadsväckande
möjligheter. Återigen finns det ö
ver en miljon olika växt- och djur
arter, men inom den mänskliga
evolutionsgruppen inte mer än en
enda art. Men det är hos denna en
da människoart, som evolutionen
har frambragt ett intellekt och en
ande i deras fulla blomstring.

Vi måste vara på vår vakt mot
den tendens som ~r gängse på vis-

. sa håll att överföra allting i kvan
titativa termer, - som om en sta
tistisk· beräkning av antalet män
niskor skulle vara viktigare än
vad människorna tänker, känner
och vill. Tendensen att resonera
enbart eller huvudsakligen i kvan
titativa termer är delvis en reflex
av den massproduktionens tidsål
der vi lever i; men beror delvis
också på en försimpling eller miss
uppfattning av demokratins ideer,
ungefär i samma stil som att den

militaristiska nationalismen grun
dar sig på en missuppfattning av
darwinismens ideer.

Genomsnittsmänniskans tidsål
der - folkets röst - flertalsvälde
- betydelsen av en hög nativitet:
föreställningar och slagord som
dessa utgör en stor del av bak
grunden för vad vi tänker. Om vi
inte ser oss väl för, driver de oss
till att omhulda det medelmåttiga,
ja, till att betrakta ett överflöd på
medelmåttighet som ett önskvärt
gott- på samma gång som de av
skräcker oss ifrån att gilla och
gynna sådant som är verkligt vär
defullt, om också ovanligt.
Låt oss inta en klart formule

rad ståndpunkt härvidlag och låt
oss handla därefter! Kvantitet är
visst och sant en viktig sak -
men som medel, som grundval för
kvalitet. Det är sant att en högt
organiserad modern civilisation
inte skulle kunna gå i lås inom en
befolkning så begränsad som en
stam buschmän - lika litet som
livskraften skulle förmå driva
fram ett högre däggdjurs menta
la kapacitet hos en organism av en
amöbas kroppsvolym. Men det
finns en övre gräns för all-mänsk
lig organisation lika väl som för
alla typer av organismer. Ett
landdjur som vägde tio gånger så
mycket som en elefant, skulle bio
logiskt sett ha ytterst svårt att
klara sig, precis på samma sätt
som en kommitte på tvåhundra
personer skulle vara ytterst sam
hällsonyttig.
På samma sätt finns det en

maximal gräns för befolknings
täthet och för den totalsiffra folk
mängden på jorden kan omfatta.

Vårt mål är inte bara att skapa
största möjliga trivsel på jorden
för människor i allmänhet, utan
också att sätta alla människor i
stånd att uppnå högsta möjliga
personliga utveckling. Komponen
terna i ett sådant problem utgöres
dels av de möjligheter till upple
velse och förströelse som på det
hela taget kan uppnås, vidare de
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Et-1 års företagsnämnd
Företagsnämnden vid Gustavs

bergs Fabriker har endast varit i
verksamhet något över ett år. Det
är därför ännu för tidigt att fälla
några värdeomdömen eller dra
några slutsatser över dess arbete.
Här kommer endast att pekas på
några arbetsuppgifter, som Före
tagsnämnden .sysslar med, jämte
några problemställningar i största
allmänhet. Innan vi gör detta, kan
det vara lämpligt att erinra om att
den som av nämndverksamheten
väntat .sig några omedelbara och
påtagbara resultat kanske blivit
besviken. Vill man däremot se Fö
retagsnämndens arbete i ett större
sammanhang måste man känna
tillfredsställelse över att det finns
ett organ, där samtliga parter in
om företaget kan träffas och dis
kutera frågor av gemensamt in
tresse.
I avtalet om Företagsnämnder

heter det även att produktionen
skall främjas, att man skall slå
vakt om de . anställdas välfärd,

möjligheter till utbildning och öv
ning som kan förverkligas, samt
slutligen av människomaterialet
självt.

Mänskligt framåtskridande be
står inte bara däri, att genomsnit
tet av prestationer och chanser
höjes inom förut befintliga grän
ser - alltså en statistisk, kvan
titativ ökning - utan också däri,
att den övre gränsen höjes för vad
som kan presteras, och att nya
chanser skapas.

Bland våra främsta framtids
mål måste stå att uppmuntra och
verka för att en mångfaldigt om
växlande mänsklighet uppkom
mer, genier, begåvningar av oli
ka slag, hur obegripliga de än må
te sig för den breda massan.
Ur "Människornas rike på jorden"

av Julian Huxley.

trygghet i anställningen, säkerhet,
sundhet och trivsel i arbetet.

Hur förverkligas nu dessa parol
ler? Det torde väl vara onödigt
att påpeka, att det är människor
na själva, som ger avtalet.. dess in
nehåll. Aldrig så vackra program
förklaringar falla platt till mar
ken, om det inte finns människor
med förmåga till samarbete och -
kompromiss. Det sistnämnda ordet
är kanske föraktat av många men
likväl en nödvändig del i all demo
kratisk samlevnad. ·
Företagsnämnden kan lämpli

gast uppdelas i tre underorgan:
Samarbetskommitteerna, skydds
kommitten och förslagsverksam
heten. Vid varje sammanträde
lämnar de olika fabrikskommitte
erna rapporter över sin 'verksam
het. Dessutom lämnas utförliga in
formationer över det allmänna
marknadsläget. Vi har således er
hållit redogörelser över inkomna
order, fabrikernas leveransförmå
ga, reklamationer, organisations
och sysselsättningsfrågor o.s.v.
Dessa informationer har. i regel
gett anledning till långa diskussio
ner, där positiva och för företaget
gagnande förslag framförts.

Den information som avser in
vesteringar och framtidsprografn
har dock fått en mera undanskymd
plats, kanske beror detta· på att
det för närvarande inte finns nå
get dylikt program. I varje fall
kan det vara ganska vanskligt att
i dagens läge offentliggöra planer,
som sedan av olika anledningar ic
ke går att förverkliga. Redogörel
serna över företagets ekonomiska
ställning, den s. k. årsredovisning
en, torde dock kunna framställas
i en mera populär form. Som det
nu är, känner man sig alldeles för
dum att framställa några frågor i
anledning av denna föredragning.
Ett bra sätt att komma ifrån dum
hetskomplexet är att vi skaffar
oss kunskaper på industribokfö
ringens område. Det tar lång tid,
men med hänsyn till vad vi lärt
oss under en jämförelsevis kort
tid, finns det ingen anledning till
pessimism.
Protokollen från Företagsnämn

dens sammanträden lämna en god
bild över verksamheten. De äro ut
förliga och detaljrika och skilja
sig på ett berömvärt sätt från van
liga torra mötesprotokoll. Hur vo
re det om de upphängdes på lämp
liga platser inom fabriken till stu
dium för alla intresserade? Som

det nu är, blir endast ett fåtal del
aktiga i dess innehåll.
En viktig detalj i Företags

nämndens arbete är förslagsverk
samheten. Den handlägges av en
kommitte på sex personer som re
presenterar arbetare, förmän,
tjänstemän och företagsledning.
Under det gångna året har 30 för
bättringsförslag inkommit och av
dessa har 10 belönats på mellan
25-250 kr. Det är en brokig kar
ta av uppslag, ideer och förslag,
som med berömvärd energi har
presenterats. Att bedöma och vär
desätta förslagen är en mycket
grannlaga uppgift. I regel remit
teras alla förslag till vederbörande
fabriks- eller avdelningschef för
yttrande. Ofta är det så, att den
som kommer med ett nytt förslag,
anser detta betydligt mera värde
fullt och revolutionerande än det i
verkligheten är. Ibland kan det fö
rekomma att vad förslagsställaren
trott vara en nyhet, i själva ver
ket är gammalt och beprövat, el
ler också är det sådana saker, som
den tekniska ledningen håller på
att lösa. Risken finns väl även all
tid, att ett gott förslag från en ar
betare icke värdesättes på ett ob
jektivt sätt från den tekniska led
ningen. Prestigehänsyn och små
skuren snålhet får icke behärska
fabriksledningen, när det gäller
att belöna inkomna ideer och för
slag, å andra sidan måste arbetar
na visa den måttfullhet, som är en
förutsättning till ett gott arbets
resultat på detta viktiga område.

Andra arbetsuppgifter som fal
ler inom förslagsverksamhetens
område ,är organisationsfrågor vid
de olika avdelningarna. Här möter
dock de verkliga svårigheterna.
Hur ofta är det inte som arbetaren
kan peka på förhållanden, som bi
drager till att spara såväl arbets
kraft som material, men inför ris
ken att komma i konflikt med ve
derbörande förman underlåter han
att framföra sina synpunkter. Här
finns stora arbetsområden för de
olika fabrikskommitteerna, och
det är på detta område som sam
arbetsviljan sättes på de svåraste
proven.

Det beror nu alldeles hur man
säger en sak. Om en arbetare i en
hovsam ton framför sin mening
och därmed mötes av förmannens
"Du skall inte bry Dig om detta",
då kan man vara alldeles överty
gad om att någon fortsatt med
verkan från respektive arbetare
icke i fortsättningen kan påräk-



4 GUSTAVSBERGAREN AUGUSTI 1950

Farväl. Gamla Slamhuset!

De sista på skansen.

En kväll strax före semestern träffa
des vi tre män av gamla stammen inom
skål och vägg - om man får använda
det uttrycket för en kopp kaffe vid run
da bordet på Vita Hästen. Det var Ro
bert Olsson, Hjalmar Johnsson och Ver
ner Bergvall, som varit vänliga nog att
hörsamma vår inbjudan till ett samtal
kring Gamla slamhuset, som nu sjung
er på sista versen. De sista på skansen
består av dessa tre och Alfred Berg
lund och just denna dag hade man flyt
tat över till det nya höghuset.

"Gamla slamhuset var en bra arbets
plats", konstaterar gubbarna samstäm
migt. "Man rådde liksom sig själv, hade
självständigt jobb och inte så litet ansvar.
Därför var man inte heller så noga med
arbetstiden. Många gånger blev det tio

höll vi styrt på att massan skulle stab
bas ock, klubbas, för att den skulle bli
tät och fin och liksom mogna för att gä
lättare att göra något fint av. Och in
geniör Odelberg tillät inte någon annan
massa för vidare fabrikation." Bergvall
talar om maskinerna. "Vi hade block
kvarn som malde förr, nu är det kul
kvarna. Den gamla varpmaskinen an
vändes ännu, liksom pumparna förstås.
Men de skulle passas och skötas som
barn, annars kunde det hända, att man
sprängde en press. Förtjänsten har ofta
varit knapp. Slamhusarbetare var ju
förr inte så fint som porslinare. Dom
var ju fabrikanter dom!" "Men man har
haft sitt bröd", infaller ·oisson, "och
sen fackföreningen kom till har ju för
tjänsten stigit betydligt från den ti
den, då man tjänade 2 kr om dagen."
Vi kommer in på nyrekryteringsfrågor
för Slamhuset. Olsson skakar på huvu
det och berättar: "En dag i våras kom
en yngling fram till honom. God dag,
farbror, sa han. Är det här jag skall
jobba? - Och efter 20 minuter: Adjö
farbror. Här stannar inte jag, hellre går
jag på luffen än tar sånt där lortjobb!"
Från gamla tider kommer glimtar av

basar och jobbarkompisar. Forsberg,
Lutteman, Jeppe och många fler är på
tapeten. "Man fick mycket skällning
förr i tiden", säger Olsson. "Nu är det
rena söndagsskolan. Du har förstört för
50.000, sa verkarn åt mig en :gång. Vad
har då verkmästarn förstört, svarade jag
och tänkte på den gången, när han labo
rerade med ett dussin hinkar vatten-

timmar, rty man måste ha allt färdigt glas i blandningen, som satt sig fast
innan man kunde lämna för dagen."
Hjalmar Johnsson berättar om de oli

ka slags massor, man hade att få fram
och redogör för Nabb, Opak, Granit,
Aristo och allt vad de nu hette. "Förr

i rören." Våra sagesmän berättar om
Jeppe, so_m var en frispråkig friskus.
Han tyckte att de nya siktarna passa
de bättre till kaninburar. "En gång
vann Jeppe 35 kr på lotteri och då kän-

nas. Tvärtom, spänningen mellan
arbetare och arbetsledning tilltar,
olusten sprider sig vidare, den po
sitiva viljan att hjälpa till försvin
ner, och såväl företaget som de an
ställda blir ekonomiskt lidande.
Förmannen är företagets främ

ste personalvårdare, han måste lä
ra känna de anställda, icke endast
som arbetare, utan även som män
niskor, förstå deras behov och in
tressen, för att därigenom skapa
den trivsel, som är nödvändig för
ett gott arbetsresultat.

Vi vill dock inte bara uppnå ma
teriella fördelar för de anställda
och för företaget. Det finns så

manga värden och vinster som in
te går att bokföra, en sådan vinst
utgör onekligen att kunna träffas
som människor, och att föra sam
tal om gemensamma problem, oav
sett vilken ställning i företaget
man än har. Den andan bör finnas
i ett företag, att ledningen ska
kunna rådgöra med de anställda
och dessa ge ledningen de uppslag
som en lång praktisk erfarenhet
kan skänka. Arbetar vi i den an
dan, då har även Företagsnämn
den blivit det organ som påskyn
dar utvecklingen i rätt riktning.

Axel Ohlund.

de han sig 'inte rik men välbärgad', och
han räknade ideligen sina slantar. Jep
pes skuldbok fanns kvar i ett skåp in
i våra dagar och det var ett intressant
aktstycke, som nu 'försvunnit. Jeppe
kunde också spela dragspel, och det är
många gånger, som vi dansade till hans
toner i något av rummen på Gröneborg.
Men för övrigt gick vår fritid mest åt
till att hugga ved. Vi bodde förresten
så trångt i våra enkelrum, att vi kan
ske rtrivdes bättre i fabriken." "Men
midsommarkalaset det var en fest det!
Vi i slamhuset var med om förberedel
serna 14 dagar i förväg, vi kokade kött
och smakade av drickat i det proviso
riska fältköket i flintugnarna." Den
gamla vällingklockan på Slamhuset frå
gar vi om, och får veta att den hade
samma funktion som sirenerna nu. Den
skulle skötas av slamhusgubbarna. "Om
man inte passade tiden då, fick man
veta om det både från jobbarna och ba
sarna", säger Johnsson,

Vi försöker göra en jämförelse mel
lan dagens Gustavsberg och den gamla
goda tiden. Gubbarna fastställer otvung
et att det är en himmelsvid skillnad på
arbetsförhållanden, lokaler och bostäder
och prisar den nya tiden. "Men det var i
alla fall något visst med gamla slam
huset", slutar Olsson. "Ja, jag klagar
inte och får väl anpassa mig i det nya,
Förresten har jag prövat på ett fint
jobb en dag. Hisskonduktör. Det är så
fint, så det skulle passa mej tills jag
lägger av. Och sen skall jag ägna mej
åt täppan och leva på räntor. Man är ju
aktieägare i sågklingan!"

Vår honnör för gamla slamhuset och
dess trogna jobbare som nu börjar job
ba i Massaberedningen.

G-g.

Amatörtävlan
Gustavsbergs Scenstudio planerar i

början av december. en tävlan för sam
hällets ungdom. Det gäller att sjunga,
spela eller deklamera, dansa, trolla,
sketcha eller gymnastisera, enskilt eller
i grupp, dock högst 4 tillsammans.

Lokal för tävlingarna blir FOLKAN.
Rättvis bedömning kommer att ordnas
genom sakkunnigt folk. Sätt alltså ome
delbart igång förberedelserna för vår
nya amatörtävlan, Sök att hitta på nå
get originellt och trevligt nummer att
framföra för publiken. Ett gott inne
håll bör inte heller saknas.

Anmälningar mottagas intill den 1 okt.
av Styrelsens medlemmar. ·

Väl mött i december på de tiljor som
skola föreställa världen.

Gustavsbergs Scenstudio.
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Resa .
I Schweiz

Konsumtionsföreningar, som läm
nar 8-10 proc. i återbäring och var
je år skickar några av sina medlem
mar på gratissemester till kooperati
va feriehem i svensk lyxhotellklass,
finns det i Schweiz, och ett par vec
kor i juni hade jag det stora nöjet
att tack vare ett stipendium från KF
få bo på sådant feriehem i Weggis
vid Vierwaldstättersjön. En vecka
gick åt till att resa omkring i lan
det och bl. a. se hur Gustavsbergs
badkar och klosetter säljas, hur koo
perationen arbetar och beundra den
överallt dominerande naturskönhe
ten.

Till Weggis kommer man med tåg
Köpenhamn - Hamburg-Frankfurt
-Basel-Luzern och sen hjulångare.
Den resan tar från Gustavsberg cirka
två dygn, men är så intressant, att
tiden inte blir lång.
I Schweiz är kontrasterna stora

mellan olika transportmedel lika väl
som mellan olika miljöer. Från ex
presståg med 120 kms fart byter man
till hjulångare, strax utanför städer
med rationaliserade precisionsindu
strier knallar bönderna bakom oxkär
ror.

Men åtminstone i den tysktalande
delen av landet är den rejäla, hjärt
liga, på ett trevligt sätt småborgerli
ga stilen och stämningen densamma.
Barn på väg från skolan är som en
tavla av Carl Larsson, flickorna har,
förkläden och långa flätor och ser
mycket prydliga och väluppfostrade
ut.

Vi, d.v.s. en dam, anställd på Kon
sum i Stockholm, min fru och jag

Flaggfest i Hästhagen
Onsdagen den 12 juli hade Hästhags

föreningen, d.v.s. -hyresgästerna i Häst
hagsområdet i Gustavsberg, invigning
av sin nya flaggstång och flagga.

Det var föreningens ordförande hr
Sven Svensson som hälsade de närva
rande. Hr Svensson höll också ett kort
och kärnfullt tal till den blågula flag
gan och utbringade ett fyrfaldigt leve,
som kraftigt besvarades av det talrika
auditoriet.

Gustavsbergs Blåsorkester medverka
de på ett som vanligit utomordentligt
sätt.
Föreningen hade senare ordnat med

kaffebord för Blåsorkesterns medlem
mar och föreningens styrelse. Kommu
nalfullmäktiges ordförande höll därvid
ett tal varvid hr Svensson och hans sty
relsekamrater hyllades och blåsorkes
terns medlemmar avtackades.

(frun fick följa med på egen bekost
nad, vi hade vunnit andra vinsten på
en jultombola) gjorde ett par längre
resor med 'tåg. En gick genom Gott
hardpasset till Lugano och Milano,
den andra genom Furkapasset, 28 me
ter högre än Kebnekajses topp, och
vinodlarkantonen Wallis till Geneve
och sedan tillbaka via huvudstaden
Bern.

Sätten att komma upp på och över
höjderna är många. De vanliga tågen
går i tunnlar i slingor uppåt, en del
har kugghjul, som fälls ned mot en
kuggstång mellan spåren. Linbanor ,
finns i olika utföranden. Att sitta i
en liten korg som gungar i en stål
wire 400 meter över marken hör till
de kusligare upplevelserna.
I södra Schweiz och Italien kan

man uppleva söderns yppiga växtlig
het med persikor, aprikoser, fikon
och praktfulla blommor, en överväl
digande storslagen natur och en vac
ker gammal bebyggelse. Vi såg de
för sin skönhet kända sjöarna Lago
di Como och Lago Maggiore, där
Gustavsbergs italienare har sin hem
bygd.

Milano. är en myllrande storstad,
och sådana älskar inte jag, men den
stora katedralen, byggd av vit mar
mor, var mycket intressant att se.

Även i Einsiedeln, en vallfartsort
med benediktinerkloster, hade vi till
fälle att se katolicismen på närmare
håll. Man gripes av människornas 'an
dakt och den vackra sången men tyc
ker det är synd, att de skall tillbedja
framför döda reliker och helgonbil
der. I Einsiedeln fanns i den prakt
fulla barockkyrkan en svart Maria
bild, som ansågs undergörande, och i
stan fanns avbilder att köpa i cho
klad, gips, bröd etc.

Det schweiziska kooperativa för
bundet VSK har inte så många egna
industrier som KF, men vi såg i Ba
sel deras moderna tryckeri och ett
bageri, söm förser 100.000 människor
med bröd. Det var som en porslinsfa
brik med degberedningslamhus, hand
och maskinformning och gräddning i
långa tunnelugnar.

Brödet i Schweiz är gott, både jät
testora limpor och rosenbröd och giff
lar är knapriga och välgräddade och
inte kladdiga som här. Bakelser, ka
kor och choklad är schweizarna spe
cialister på, de kan till och med kon
kurrera med Vita Hästen i Gustavs
berg.

Konsumbutikerna ser ut ungefär
som i Sverige med undantag för de
två kranarna på väggen, en för öl
och en för brännvin. Det är hög klass
på biträdena i allmänhet, de vi hand-

Utsikt över Weggis.

lade av var alltid mycket vänliga och
kunniga.

Organisatoriskt finns en del olikhe
ter mellan konsumtionsföreningarna i
Schweiz och Sverige, schweizarna tar
större ekonomiska risker och lämnar
hög återbäring hellre än konsoliderar
sig och har ibland inte insatser som
grundkapital.

De flesta affärerna hade nu fått ett
bra tillfälle till ökad försäljning. Myn
digheterna hade ju påbjudit, att hem
men skulle lägga upp förråd av livs
medel, minst 3 kilo socker, 2 kilo fett
och 5 kilo spannmålsprodukter per
person. Men folk ville inte tänka på
krig igen, och det hjälpte inte hur
kraftigt affärerna annonserade om
sina lagringsdugliga varor.
Priserna var i allmänhet högre än

i Sverige, delvis beroende på distri
butionens större marginaler och höga
tullar. Så stor var skillnaden dock
inte som i Milano, där skyltfönstren
visade rena fantasipriser efter våra
förhållanden.

Gustavsberg, Heizung & Sanitäts
Verkaufs A/G har kontor i Feldmei
len, en förort till Ziirich, i ett typiskt
schweizerhus med fönsterluckor, ty
värr dock utan pelargonier, som an
nars lyser röda i de flesta fönster.
Där arbetades det, så att våra pro
dukter redan erövrat en betydande
del av den schweiziska marknaden,
vilket förstås också har andra orsa
ker, t. ex. att de är så bra.

Den nya europeiska betalningsunio
nen skall ju göra handels- och turist
utbytet mellan Schweiz och Sverige
mycket friare, För svenska exportö
rer blir väl betydelsen inte så stor,
men ett ökat varuutbyte mellan den
schweiziska och den svenska 'koope
rationen borde vara möjligt till gagn
för båda parterna. Och nyttan och
nöjet av personliga kontakter kan jag
intyga. Ruben Edqvist.
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HPF-träff på Aspvik
HPF ordnade den 2 juli personalträff

för halva styrkan vid det natursköna
Aspvik. I den inbjudan, som kommitten
skickade ut, ·meddelades också, när so
len gick upp. Undertecknad med barn
och blomma fattade det som en vink om
en helsöndag och startade tidigt ut mot
solen och havsluften. Och då vi trampa
de fram på den härliga cykelvägen upp
täckte vi flera, som ville utnyttja hela
dagen. Väl framme krängde vi av pack
ningarna på cyklarna och oss själva,
slipsen medräknad. Filten lades ut på
gräsmattan under äppelträden. "Pappa",
skrek :grabben till, "du la filten på en
Karl-Johanssvamp!" Men det var ingen
svamp, bara ett gammalt visitkort från
de goda kossorna. Filten flyttades litet
och så var allt så skönt. Solen värmde,
maten smakade och en kall sockerdricka
svalkade. En nyinköpt varpasten prova
des i den nu så populära sporten med
gott resultat. Och det blev eftermiddag.
Filtarna rullades ihop och slipsen knöts
åter. Ty nu började invasionen till fest
ligheterna. Vandrare och cyklister
strömmade in på planen, och de gamla
kommo i bil.

Blåsorkestern inledde festprogram
met, och vid de långa kaffeborden sutto
snart 250 HPF-are med de sina. Barnen
fingo saft och gräddtårta. HPF:s egen
dragspelsorkester med gitarr och bas
fiol lockade snart till dans, och så blev
det långdans och lekar för gamla och
unga kring majstången. Under tiden
plockade man fram bänkar och säten
framför herrgårdstrappan, där det bjöds
på improviserad och förberedd under
hållning av musik, allsång, kupletter, so
losång, dragspelssolo, historier, allt
muntert och livligt applåderat. Och så
avslutades den lyckade festen med gam
mal dans och en mästerskapstävling i
korv-ätning. Snart var gångare, cyklis
ter och bilar åter på väg till Gustavs
berg efter en, som till och med kom
mitterade tyckte, trivsam HPF-träff.
Medan vi gnolade på slutstrofen till den
nya texten om "gungorna och karusel
len":

Oemotståndligt porslinet tar plats!
Porslinsmakaryrket
får åter sin gamla heder och alla sjung

, er snart med i den appellen,
att Gustavsbergs fabrik är fin och att vi

trivs så prima i alla tjällen.
Om lönen också bliver bättre, sen vill

ingen hoppa till andra ställen.
Ja, då tjänar vi på gungorna, vad vi för

lorat i karusellen.
KVV

"You keep your lejt foot out" Glada porslinare med gäster dansar Hockey
Gockey. T. v.: K. F:s personalchef.

Den 27 augusti höll resterande avdel
ningar på H

0

PF sin fest på Aspvik. Ho
tande regnmoln neutraliserades av hopp
fullt glatt humör. Hilding Ohlson satte
fart på samvaron, som efter kaffet kul
minera-de i allsång, visan för dagen,
dragspelslåtar och sång av finska flic
kor, skämttävlan, historier och dans till
Roland Fröbergs spelmänstakter. En
lyckad Aspviksdag, sa' de som voro
med!

Kommunalkontoret
Nya expeditionstider för allmänheten:

Måndagar t.o.m. torsdagar 10-13

Fredagar 10-13 och 16-19

Lördagar stängt.

Kommunalnämnden.

Gustavsbergs
Yrkesskolor

börjar läsåret den 18 sept, 1950.

Om tillräckligt antal elever anmäla
sig ordnas

E. L. Lärlingskurs för metallarbetare, pors
linsmålare, kontors- och handelsanställ
äa, vidare keramisk lärlingskurs och
lärlingskurs i hushållsgöromål.

Fristående kurser i

sömnad, skolkök, barnavård, stenografi,
maskinskrivning och svetsning.

Anmälan till Arbetsförmedlingen,
Folkskoleexpeditionen och Personal

konsulenten.
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Två dikter Skolan har börjat
av Arne Aros

Mognande ax
ödmjukt böjande
sina klasar
i förbidan

på nattens svalka

Pastellblå skymning
absorberar din själ

vilan och nuet
i bidan

på skördetid.

Fördolda djup livets längtan
slungas i din famn
sökande gå vi som vilsegångna
men tidens kvarnar
de mala tårar i stället för säd.

En mor som gråter
i tegelruinen
Fördolda djup
var det allt
du bjöd

De gamla på utHykt
Tisdagen den 10 augusti 1950 hade den

livaktiga Gustavsbergs kyrkliga arbets
krets anordnat en utfärd för c:a 150
gamla. Efter en kort andaktsstund i
kyrkan, där fru Maj Borg gladde med
sin ljusa sopransång, ställdes färden
med fyra eleganta S.J.-bussar till Stock
holm med Valdemarsudde som mål. Kyr
kovärden Gunnar Ekberg hade kom
mit på den geniala iden, att dit skulle
i år resan gå. Det är mig angeläget,
att i detta sammanhang få tacka för
uppslaget. Genom vänligt tillmötesgå
ende av Valdemarsuddes intendent, fil.
dr. Gustaf Lindgren, hade inträdesav
giften reducerats till hälften. Med hjälp
av både damer och herrar av yngre år
gång, hjälptes de gamla på väg fram
till slottet. Med spänt intresse togo alla
del av den förnämliga konstsamling,
som en generös donator lämnat efter sig
till allas glädje. Att vandra runt i alla
de av konstskatter fyllda rummen, tog
tid, och att göra full rättvisa åt de
oändliga synintrycken, gick väl inte på
några timmar. Men roligt var det. Att
sedan beträda ytterområdena och be
undra de olika anläggningarna, gav ock-

så det mesta möjliga av skönhet och be
hag. Och till sist se det enkla vilorum,
som en stor konstnär berett åt sig på
sitt kära Valdemarsudde. -

Till en utfärd av detta slag hör givet
vis kaffet. Alltså till Rosendals terrass.
På slingriga vägar och efter en hel del
irrande, nåddes emellertid kaffeserve
ringen. Hur gamla människor dricker
och njuter av den svenska nationaldryc
ken vet var och en. Synen är sublim.
Hemfärden präglades av tacksamhet,

en rörande tacksamhet, och Jesu ord
kom för mig: "Vadhelst I haven gjort
mot en av dessa mina minsta bröder,
det haven I gjort mot mig."
Till alla som medverkat till den lycka

de utfärden frambär jag ett varmt tack.

Gustavsberg i augusti 1950.

Eder

Olle Hallin.

På Kvarnberget har den nya skolan
öppnat portarna. Sex salar har tagits
i bruk och under september sker yt
terligare inflyttning etappvis. Arbe
tena med panncentral och vaktmäs
tarbostad pågår och torde slutföras
under okt.-nov.

Skoldistriktets barnantal är 412
och lärarnas antal 21, därav 11 folk
skollärare och 7 småskollärarinnor, 1
manlig och 1 kvinnlig slöjdlärare och
skolkökslärarinna.
En första kull elever undervisas nu

i klass 8. Det innebär bl. a. att nya
ämnen införts på skolans schema så
som maskinskrivning, samhällsorien
tering, sömnad och klädvård och yr
kesorientering. Under sitt åttonde
skolår får eleverna en dag i veckan
praktisera inom olika yrken. Genom
välvilligt tillmötesgående från alla
håll kunde redan första praktikdagen
15 gossar och 6 flickor placeras inom
följande yrken: snickeri, mek. verk
stad, skogsarbete, trädgårdsarbete,
kontor, handel, telegraf, daghem och
hushållsarbete. Skolköksundervis
ningen omfattar alla elever i klasser
na 7a och 8b och flickor i klass 8a.
Realskoleavdelningen har börjat

sitt andra läsår med 11 elever i andra
och 10 elever i första klassen. För
undervisningen i denna avdelning har
anställts folkskolläraren, fil. kand.
Stig Magnusson. övriga nyanställda
lärare är folkskollärarna Märta och
Enoch Görfelt och skolkökslärarin
nan Ingrid Bergström.

Skolöverstyrelsen har medgivit att
3 icke ord. folkskoUärartjänster och
3 icke ord. småskollärartjänster inom
distriktet från och med 1 jan. 1951
förändras till ordinarie. Detta med
för alltså ingen ökning av antalet an
ställda.

Av den till skolstyrelsen inkomna
redovisningen för skolidrottsfesten
den 1 juni framgår, att festens brut
toinkomst uppgick till 2.306 :95 kr.
med en nettobehållning av kr.
1.897 :45. Följande fördelning godkän
des. Till skolresor: kr. 1.134 :90 och
till Gustavsbergs skollovskoloni kr.
762:55..

V. G.

Med anledning av den trevnga utflykten till Waldemars Udde och allt det
sköna som ögonen i fulla drag fick n/uta av - vild och kultiverad natur och.
konst i dess ädlaste former, vill vi, inbjudna framföra ett varmt TACK, däri
naturlig,tvis inbegripet åkturen och den glada kaffe/esten på Rosendal.

En av gubbarna.
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Varmt i solen men kyligt i skuggan
har det varit under semestern. När
det inte regnade och vinden moj
nade var det riktigt skönt. Plas
kandet i den långgrunda viken var
uppfriskande. Maten åts med en
härlig aptit i den friska inlands
luften - allra helst jordgubbarna.
Ja, det är en välsignelse med se
mester, om ock de fjorton dagarna
ränner iväg litet för snabbt fram
mot hemresan. Fastän pengarna
är slut och endast en mal flyger
ur portmonnän, när man öppnar
den vid hemkomsten.

Så skönt det är
att vara hemma igen! Så varmt
solen lyser om dagarna. Se hur
blommorna har växt och så fin
grönska vi har. Vilka präktiga
blåbär, både vid Tjustvik och Od
lingarna! Och tänk så behagligt
att få ligga i en ordentlig säng
igen och ha alla bekvämligheter
till sin tjänst. Vi packar upp och
städar omkring oss och anpassar
oss efter några dagar återigen till
vardagens liv och speciella rytm
för att med nytt mod ge oss in i
jobbet och de uppgifter man ger
oss. Och längta efter nästa semes
ter.

Vi är inne i skördemånaden
- enligt mångas mening årets
vackraste. Syrsorna spela sin för
höstmelodi mot kvällningen. Fåg
larnas drillar höras förtroligt
lugna och när vinden lent sätter
löven i dallring susar det i träden

som en stillsam dalalåt. En stor
härlig måne svävar mellan träd
topparna och kastar sin ljusflod
likt en silvergata över Farstavi
ken. Allt andas frid i vår lugna
idyll.

Då ringer telefonen.
I morgon har vi 100 utländska

gäster på besök, som vill se vår fa
brik och samhället. Och så var
den dan förstörd. Gustavsberg
har faktiskt blivit KF:s Mecka, en
vallfartsort, som inte får vara
ifred för trogna och otrogna en
enda dag under sommartiden. Nog
borde det vara på tiden att man
ransonerade besöken. Men det är
så sant - vi behöver dollar! Tur
att vi har så många hyggliga fa
miljer här, som låter upp sina hem
för insyn titt och tätt och att man
i fabrikerna tålmodigt vant sig vid
den aldrig sinande strömmen ge
nom verkstäderna. Beundransvär
da ciceroner, som dag efter dag
med samma entusiasm förtäljer
samma visa!

Med tillfredsställelse
noteras emellertid gästernas in
tresse och tacksamhet för vår
gästfrihet. Det är inte att undra
på att man tar den trivsamma
skärgårdsorten som mål för en ut
flykt - här har man allt vad man
vill se i ett modernt samhälle som
i ett nötskal. En glädjande an
märkning har jag ofta hört från
gäster, så ofta att jag faktiskt
tror att det är så. Man konstate
rar nämligen att det man mest lagt
märke till härute är den vänlighet
och förtrolighet, som råder mel
lan gustavsbergarna inbördes i fa
brik och samhälle. - Det får där
för anstå med de salta stänken i
denna ljuvliga högsommartid.
Tills hästrusket kommer med pas
sande inspiration.

LEKAREN

Trevliga sommargäster
på balkongen

Familjen Sander, Hästskovägen 8,
fick i mitten av maj en visit av ett par
grå flugsnappare. De trivdes så bra på
balkongen att de beslöt sig för att byg
ga eget hem därstädes. På midsommar
afton hände en glädjande tilldragelse.
Då kom den första ungen, följd av yt
terligare fem stycken på midsommarda
gen. Midsommaren firades sedan med
stort flugkalas och fågelherrskapet tog
ingen notis om de ordinarie hyresgäster
nas nyfikna besök. Fjorton dagar sena
re voro ungarna flygfärdiga, avlämnade
sina visitkort och avveko i riktning mot
Skogsbo.

efRITT efORUM
Herr Redaktör!

Samhället har begåvats med anslags
tavlor, placerade på ganska lämpliga
platser och lagom stora. Man uppmärk
sammar lätt dessa blå färgklickar i
samhällsbilden. Men det är fara värt,
att de även i fortsättningen kommer att
lysa blå, eftersom det inte går att fästa
affischerna på dem med häftstift. Det
är egentligen enda felet med dem. Man
förvånar sig över att konstruktören har
kunnat välja ett så opraktiskt material
som hård masonit att göra anslagstav
lor av.

"Affischör."

Redaktionskommitten
för Gustavsbergaren.

Nu är semestern slut för alla "fabri
kare" och kontorsanställda här. i Gus
tavsberg. Då är det inte långt till hösten
igen, och när den kommer, så börja alla
möjliga kurser både för män och kvin
nor. Det är verkligen roligt, att vi kom
mit så långt nu, och att vi få förkovra
oss i de olika grenar, som vi äro intres
serade av. Men vi ha alla ett gemen
samt intresse, nämligen maten! Jag har
hört många, både flickor OGh fruar, och
även några av.vära män som har kastat
fram funderingar om att det skulle va
ra roligt, om det kunde ordnas med kur
ser i matlagning. Samhället är så stort
nu och har så många innevånare, så
jag är säker på att det skulle bli många,
som skulle hälsa en sådan kurs med
förtjusning. Det kunde ju ordnas både
med eftermiddags- och kvällskurser. Ja,
så kommer ju den frågan, var skall vi
hålla till? Kanske "Fölungen" kunde
ställas i ordning till detta ändamål,
kanske vi kunde få låna skolköket. Våra
män skulle nog många gånger känna
sig lyckligare, om deras fruar och bli
vande fruar fingo en djupare inblick i
matlagningens mysterier. Och vi kvin
nor veta ju allt för väl, att det är sant
som det är sagt, att vägen till mannens
hjärta går genom magen, och vi vill nu
en gång för alla, gärna behaga våra
män. Kursen skulle omfatta både enkel
husmanskost och lite finare matlag
ning. För det händer ibland att man vill
ha en liten fest i hemmet.

A. E.

För allt visat deltagande vid min
maka Maja Arvidssons sjukdom och
bortgång, och för den rika och vack
ra blomstergärden vid hennes bår,
får jag härmed framföra mitt varma
tack.

Gustavsberg i juli 1950.
Birger Arvidsson.
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Pannfabriken

Med Artur Teglund vid ratten och
fotografen i baksätet susar red. fram
på vägen mot Västerås. Det är varmt
och soligt, hövolmarna står i parad
på fälten och i luften svävar lätta ull
tappar. Då och då rusar ett flygplan
över våra huvuden. Vi ser domkyr
kans torn och ASEA-tornet, då bilen
rullar fram mot den gamla handels
och den moderna industristaden. Rakt
genom staden far vi och svänger ner
mot Djuphamnsvägen, där en röd
byggnad med GUSTAVSBERGS
FABRIKER i vita bokstäver på fasa
den är vårt mål. Det är här som vår
berömda villapanna kommer till, ett
resultat av ett mångårigt forsknings
och konstruktionsarbete, särskilt in
riktat på att få fram ett ekonomiskt
värmeaggregat avpassat efter villa
ägarens speciella behov. På kontoret
kommer fabrikör Hammarkvist oss
till mötes. Han startade denna verk
samhet redan 1927 och kunde över
lämna en rik fond av sakkunskap, när
fabriken vid julen 1946 överläts till
Gustavsberg. Han berättar för oss
om gustavsbergarna i Västerås och
prisar en produkt, åstadkommen av
ett 40-tal kolleger, som med fart och
arbetsglädje dokumenterar en prima
anda inom en av våra verkstäder, som
vi vet alltför litet om här hemma i
Gustavsberg. Då vi med verkmästare
Barklund som ciceron följer produk
tionen från plåten i skjulet till den
färdiga pannan på bilen, som lämnar
expeditionen, får vi också ett starkt
intryck av att det inte är några över
ord. Vi möter ett gäng yrkesskickli
ga jobbare, tillgängliga och samman
svetsade i en kamratlig laganda. -
Från plåtupplaget, där isoleringsplå-

vid Mälarviken
tarna förvaras inomhus för att ej ut
sättas för rost, kommer vi in i sax
hallen, där plåten ritsas och klippes i
avsedd form till rondeller, varefter
en truck för dem vidare till avdel
ningen för halvfabrikat. Härefter be
arbetas rondellerna ytterligare och
kompletteras successivt med detaljer
på den egentliga maskinavdelningen,
där även de planslipade luckorna
kommer på plats. I dragspressen får
toppnocken till vattenmanteln sin
form, i svarvar och borrmaskiner be
arbetas och hopsättss shuntventiler
na, medan skickliga svetsare fullbor
dar sammanfogningen. Vi får se hur
pannorna provas och kommer ut i
monteringshallen, där en ~:r_:aftig tra
vers över våra huvuden lyfter upp en
färdig panna. Ett oljeaggregat provas
i ett särskilt rum och de fungera all
tid bra och säljas också i en stigande
skala. Till slut tar vi en titt in i yttre
förrådet, där Ture Pettersson med en
viss stolthet visar upp en rad pålit
liga och ekonomiska villapannor fär
diga för leverans. Vår fotograf är oss
hack i häl och hans kamerablixtar
fångar ett dussin glimtar av verk
samheten medan vi slår oss i sam
språk med pojkarna. Resultatet syns
på nästa sida. Synd bara att vi inte
kunde presentera alla i laget. I en
våning högre träffar vi Sjöholt, som
jobbar med svetsning och provning
av batterier och shuntar. Här. lödes
grejorna till batterierna och här ser
vi också hur slingorna snabbt och sä
kert vridas i en sinnrik maskin. Vi
kommer till slut till förrådet, där vi
träffar ·en spänstig 71-åring, "Far
bror Andersson". Det han inte vet om
bultar, skruvar och muttrar är inte

Fabrikör Hammarkvist.

värt att veta, men så har han också
en gång jobbat vid bultfabrik. Han
har själv ordnat upp hela förrådet
i ett överskådligt system och visar
oss stolt omkring i sina domäner. -
Nu ringer klockan och jobbet är slut
för dagen. På kontoret får vi en kopp
te och ett samtal med förman Car
sten, kamrer Cronholm och fröken
Nordqvist, som vidimerar våra in
tryck om prima grejor och prima folk
i verkstaden. Sedan vi ätit en enkel
men god middag på Konsum, möter
vi åter pannans män till ett företags
nämnds-sammanträde och ett triv
samt samkväm i Vasagatan 26.
Jag får tillfälle att berätta för väs

teråsarna hur vår personaltjänst ar
betar och vad de som gustavsbergare
har för rättigheter - och skyldighe
ter i gemenskap. När vi sedan bänkar
oss kring kaffebordet levererar fack
föreningens ordförande en hälsning
på prosa och vers, som livligt sente
ras. Vi citera några rader:

På Gustavsberg vi alla förstår den
melodi,

som gemenskapens anda kan ge en
industri.

När alla helt besjälas att göra knoget
bra,

växer trivseln precis som den ska.

Klockan har blivit mycket och vi
, "har lång väg att gå", som Teglund
säger i några avskedsord. Mellan de
sista tuggorna på tårtan hinner jag
med en blixtintervju med skalden och
fackordföranden Thulin. Han säger
sig ur facklig synpunkt ha goda er
farenheter av att vara gustavsberga
re och understryker ett gott samar
bete, till stor del tack vare en man
i ledningen, som är på samma våg
längd som de anställda i övrigt. På
vår fråga om särskilda önskemål be
träffande verkstaden, svarar Thulin
att man vill ha den större, för att
få plats att göra ytterligare pannty
per. Till sist ger Thulin ett uttryck
för att industriarbetaren skall få ökat
inflytande i produktionen överhuvud
taget. Det kommer att ge större
trygghet och en känsla av större
ansvar. - Jag skriver ned hans syn
punkter och vänder mig till de övriga
grabbarna om deras önskemål. Jo,
dom vill se Gustavsberg och ha en
fotbollsmatch mot vårt C-lag, som de
tror äro jämnstarka. - I en un
derbart vacker sommarkväll rul
lar vi lugnt och säkert åter till Stock
holm, efter en intressant studieut
flykt inom vårt verksamhetsfält och
med massor av enbart goda intryck.

G. Dbg.
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Västeråsg limtar

Pannfabrikens företagsnämniI har
sammanträde i Västerås.

Svetsning kräver precision säger
Stig Nyberg, som föredrar jobbet
• i friska luften.

Ake Larsson, gammal i gården,
provar en oljepanna. Den fungerar

alltid som den ska.

Rondellerna klippas
av Hugo Scott.

Svarvning_, borrning och hopsättning
av shuntventiler. Bandyspelaren

Tage Sjöstrand närmast.

I monteringshallen träffar vi
förman Oarsten, Ake Magnusson

och Folke Berggren.

Gustav Larsson pressar toppnocken
till vattenmanteln.

Pannorna provas med en svetslåga
av Stig Wejdersjö och

Thor Eriksson.

Farbror Andersson i förrådet
synar sina bultar.
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Landstinget inför nya uppgifter
Söndagen den 17 september 1950

hålles allmänt val i hela vårt land.
Det är val av ledamöter till länens
landsting som står i förgrunden men
stadsfullmäktige- och kommunalfull
mäktigevalen, som hålies samma dag,

. är lika viktiga.
Landstingsmännens antal i Stock

holms län är f.n, 67 stycken, fördelade
på följande partier, 34 st..socialdemo
krater, 12 st. folkpart., 10 st. höger,
6 st. kommun. och 5 st. bondeförbun
dare. Genom folkökningen i Stock
holms . län tillkommer 6 nya lands
tingsmän under nästa period.

Gustavsbergs kommun utgör till
sammans med Nacka, Boo, Värmdö,
lngarö och Djurö en särskild valkrets.
I denna valkrets skall vid årets val 7
landstingsmän väljas. F. n. är det 6
ledamöter fördelade på 3 soc.-dem.,
1 höger, 1 folkp. och 1 kommunist.
Landstingets förnämsta uppgift är

att ordna sjukvårdsväsendet inom
landstingsområdet, sjukvården och
hälsovården i Stockholms län kräver
f. n. en kostnad på över 20 milj. kr.
pr år. De övriga verksamhetsfälten
inom tinget kräver tillhopa över 10
milj. kr. varför landstingets stat nu
'mera överskrider 30 milj. kronor pr
år. Ar 1940 var vi ännu inte uppe i

. en stat för landstingets del på 10
milj. kr..

Detta är väldiga kostnadsökningar
men skatten har ändå· kunnat hållas
oförändrad under en lång följd av år.

Den sjukvårdande verksamheten
har dock varit så eftersatt att kraft
tag måste tagas. De olika sjukvårds
inrättningarna ha utbyggts och mo
derniserats. Landstinget driver sjuk
husen i Stocksund eller Mörby. Dessa
sjukhus håller f.n. på· att kraftigt
byggas ut. Dessutom har vi sjukhu
sen i Norrtälje, Södertälje, Uppl.
Väsby, Östhammar och länssanato
riet vid Uttran. Detta är de egna
sjukhusen och utöver dessa ha vi de
s. k. kontraktsjukhusen Karolinska,
Serafimerlasarettet, Ersta och Aka
demiska sjukhuset i Upsala för att
nämna några.
Landstinget har även fattat beslut

om att uppföra sjukhus, dels i Ny
näshamn och dels i Nacka, vilket
sistnämnda sjukhus för framtiden
skall bliva Gustavsbergs- och Värmd
öbornas sjukhus.
Ett väldigt planeringsarbete pågår

för att på ett ändamålsenligt sätt lq-

sa dessa sjukvårdsfrågor. Men de
främsta framstegen inom länet under
senare år har dock gjorts för de psy
kiskt sjuka. Här har också vården va
rit mest eftersatt. Genom rådfråg- ·
ningsbyråer för psykisk barna- och
ungdomsvård och. kliniker för vuxna
och genom nyare behandlingsformer
kan de flesta återföras till hälsan mot
att tidigare dessa fall ofta varit kro
niska. Men landstinget har ävenså
fått ett flertal nya uppgifter. Förloss
ningsvården har vuxit ut och delvis
lösts genom att man decentraliserat
vården med mindre hem i länets olika
delar vilket slagit mycket väl ut. En
ny större förlossningsanstalt skall in
rättas vid Centrallasarettet i Stock
sund.

Genom ny lagstiftning fick också
landstinget härom året bli huvudman
för Barnhemsverksamheten i landet.
Barnhem som leddes av privata eller
stiftelser visade sig mindre lyckat
och kritiken var hård och i flesta
fall tyvärr berättigad. Landstinget
driver nu två mödra- och spädbarns
hem, ett flertal upptagningshem och
hem för varaktig vård av barn. Det
finns många barn som av en eller an
nan anledning måste tas om hand.
I flesta fall är det försumliga för
åldrar; men j många fall är det andra
orsaker som spela in. Det har ävenså
under senare år inom landstinget in
rättats en särskild styrelse, Familje
sociala nämnden, som handlägger
ärende rörande barnhemmen och även
handlägger ärenden rörande lands
tingets semesterhem vid Lännersta
för södra delen av länet och vid Lyck
hem för norra delen av länet.

Vi ha i någon mån snuddat vid

Kolskjutaren
Han är en av de tysta, stillsamt grå
som aldrig gör väsen kring sin person.
Han sköter sitt arbete mekaniskt,
talar aldrig på möten, syns inte ute.
Hans vedbod är renare äJt ett apotek
och ordnad efter stränga ·mönster.
Han fostrar livet till att gå
i invanda banor·och han· tycker illa
om. helgdagar mitt i veckan.
Han skjuter kol till ugnarna
och tycker det är likgiltigt
vem som gör det.
På honom bygger man samhällen.

STIG SJöDIN.

landstingets huvudfrågor och det fin
nes inga möjligheter att i en kort ar
tikel ens tillnärmelsevis redogöra för
ett landstings alla uppgifter. Något
av det väsentliga och under senare år
mer och mer aktuella uppgifterna är
de rent förebyggande uppgifterna
som landstinget börjat med.

Landstinget har egen bostadskon
sulent, som skall följa bostadsfrågor
na, man har barnavårdsombud, som
skall verka för att barn inte i första
hand blir intagna på barnhem när
hjälp behövs, utan att fosterhem an
skaffas. Vid den företagna skärm
bildsundersökningen som företagits i
hela länet var det ett hundratal tbc
fall som omedelbart kunde få vård
sedan man konstaterat sjukdomen.
Vårdtiden behövde i dessa fall endast
bli 3-4 månader, mot att annars
vårdtiden tar åratal. Distriktsbarn
morskorna har mottagning och råd
givning för blivande mödrar, di
striktssköterskorna har utöver sin
sjukvårdande verksamhet även rent
förebyggande uppgifter. Provinsial
läkarna har mottagning för barna
vårdscentraler och dispensärverk
samheten för de tbc-sjuka, vilket är
av utomordentlig betydelse. Härtill
kommer hela folktandvården som
måste byggas ut vidare så snart möj
ligheter härtill gives. De kroniskt
sjuka kan också beredas hjälp i stör
re utsträckning genom att landsting
et även fått bli huvudman för denna
verksamhet. Två nya hem öppnades
under fjolåret.idels i österhaninge och
dels på Lidingö.
Folkhögskolan har under många, år

varit en landstingets angelägenhet.
Landstinget driver dels egna folk
högskolor och dels lämnar man sti
pendier och bidrag till folkhögskolor
i länet. Numera har stipendierna
höjts och om våra ungdomar kände
till hur billigt det är ur kostnadssyn
punkt att gå på folkhögskola så kom
säkert många fler hågade. Dessutom
har yrkesskolor, som drives av lands
tinget, och kommunala yrkesskolor bi
drag till sin verksamhet.

Den fria rättshjälpen drives av
landstinget, hemsysterverksamheten
understödjes. Gymnastikförbund,
nykterhetsvård, hörselfrämjandet, de
partiellt. arbetsföra, Rädda barnen
och -sjukkassor och massor av för den
mänskliga samlevnaden väsentliga
frågor handläggas av landstinget.

Valet av landstingsmän är ' alltså
synnerligen viktigt. Alla röstberätti
ga deltager därför i valet den 17 sep
tember.

Gunnar Andersson.
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regnkappor

dam, plast .................. 16:50
barn, storl. 2 .............. 10:-

" 4 .............. 11:-

" " 6 ·············· 12:-

" " 8 .............. 13:25

" 10 .............. 14:75

" . " 12 .............. 15:25

strumpor

dam, nylon
barn, bom.
herr, ylle .

fr. 4:95
,, 1 :45
,, 2 :75

gummikängor
med läderskaft
storl. 37-39

" 40-48

sängutrustning

madrass _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27: 50
täcke liksid 34 :50
filt, grå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 : 40
,, junior . . . . . . . . . . . . . . . . 18 : 60

kuddar 50 X 60

" 35X55
9:75
6:90

lakansväv svensk
obl. 142 cm.
bl. 135

,., 150
,, .
'' . . . . . . . . ' . . . . ~ . . .

3:-
3:35
3:70

gummistövlar
barn, bruna, fodrade
storl. 22-24 .............. 5:75

" 25-27 .............. 6:75

" 28-30 .............. 8:75

" 31-34 . . . . . . . . . . . . . . 10 :75

" 35-42 .............. 13:25
dam, svarta, Sving
låga skaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 :
mans, svarta fodrade . . . . . . 18 :
mans, med tjock refflad sula . . 20 :75

lndia blend
Ceylon blend

50 gram .
100 ,,

18:-
19:25

-:90
1:70

presentkort
kan nu köpas i samtliga butiker

blomsterlökar

hyacinter, prepar.

"
tazetter

beddinghyacinter

darwing
,.papegoj

-:90

-:80

-:40

-:50

tulpaner, enkla -:18

dubbla .- -:22

-:18

-:18

" botaniska fr. - :30

påskliljor . . . . . . . . . . . . . . . . . . - :35

bukettnarcisser -:20

krokus : fr. -:10

snödroppar

pärlhyacint

-:12

-:08

scillia , -:10·

Telefoner

I samband med kontorets flytt
ning ha vissa ändringar beträffan-:
de telefonerna vidtagits.

Kontoret:
Affärschefen 311

· Assistenten . . . . . . . . . . . 168
Kassan 168
Varukontrollen . , .
Centrallagret

51
22

Butiker:
1 Gustavsberg , . 198
2 Villagatan . . . . . . . . . . 273

övriga butiker oförändrade.

Konsum Gustavsberg
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En trevlig motionsidrott Fotboll Faninvlgning

Varje fredags- och tisdagskväll ser vi
en samling folk i åldern 16-60 år ut
övande varpakastning på ängen vid
Höjdhagen. Fabrikens korpkommltte
har ställt ett 10-tal varpastenar till för
fogande jämte tryckta instruktioner. och
tävlingsregler. Intresset är i stadigt sti
gande och man har kommit så långt, att
man bildat en varpasektion, som plane
rar inbjuda till korptävling mellan av
delningarna. Varpa är utan tvivel en
idealisk motionsidrott, som passar alla
åldrar, manliga som kvinnliga och dess
utom bjuder både på gemyt och spän
ning. Det krävs ju inte heller någon
dyrbar utrustning. Det duger med van
liga stenar, fast det givetvis är roligare
och mera hållbart med en gjuten varpa,
som numera vanligen användes i klubb
tävlingar och seriematcher.

Den första introduktionen av varpan
gavs en kväll av tre förstaklasspelare
från Bromma Varpaklubb, som visade
en enastående precision och stil. Delta
garna från Gustavsberg fick också lära
sig hur varpan skall fattas, dess förning
och kast och som sig bör visade våra
:gotlänningar redan från början en "ned
ärvd" färdighet. Efter några veckor
har de emellertid fått konkurrens från
inhemska förmågor.

Under korpveckan hade vi ett 3-man
nalag i tävlan. De mötte två av <Stock
holms starkaste lag, icke utan fram
gång. Ett 30-tal har dessutom försökt
sig på bronsmärket - och det var nog
inte så lätt som man tänkt sig. Nu hop
pas vi få litet hjälp med sladdning av
planen - och att vi får behålla den för
den populära sporten.

"Visst är varpa världens bästa mo
tionsidrott", säger dir. Råberg i Riks
idrottsförbundet i tidskriften Svensk
Idrott. "Det vet var och en som känner
till denna idrott och det bevisas av föl
jande tio punkter:
1. Varpakastning utövas f. n. av folk

i åldern 6-87 år av båda könen.
2. Redskapen är de enklaste tänkbara:

en sten och två trästickor.

Gustavsbergs I.F. har vunnit Lilla b.
M., den utslagstävling som Stockholms
fotbollsförbund varje år anordnar, för
att giva de olika klasserna en möjlighet
att hävda sig bland annat mot större
och starkare motståndare.

Gustavsberg mötte i finalen klass I
segraren Tellus, som nu •går upp i All
svenska serien div. 4, och vann med
2-:-1. Målen gjordes av Heltström och
Nordström, och det hände fredagen den
14 juli på Johanneshovs idrottsplats.
Den hittills största utmärkelse, som
värt fotbollslag erhållit, kunde vi tack
samt notera, och laget .hade följande ut
seende från mål till v.y.:

Curt Jonsson; Stark, Nisse Lööv; öst
lund, Hånell, Dahlgren; Vikström, Hell
ström, Hållams, Bylund och, Nordström,
Lagl. E. Lööf. . •

Höstsäsongen.

Klass I-fotbollen har åter börjat, och
Gustavsberg förlorade den första mat
chen till Eriksdal med 2-0 på Enskede
I.P. men vann den andra mot Essinge
med 5-1 på Farstavallen. Hållams
gjorde 4 och Hellström 1 av målen. Es
singes mål tillkom på straffspark.
F. d. landslagsmålvakten Sven Berg

kvist, skall enligt uppgift från idrotts
föreningens nya ordförande Sven An
dersson, tjänstgöra som tränare.

B-laget skötte sig så bra under den
törra säsongen, så att de nu spela i den
förnämligaste klassen av reservlag.

C-laget är identiskt med bandylaget,
som gick upp i div. II, och som kallar
detta en form av motionsträning för den
kommande vinterns bandy. Lagledaren
Einar Andersson talar också om nyför
värv för att giva laget större slagkraft.
Gustavsberg kommer att ståta i spal
terna litet oftare än vanligt under den
kommande vintern. Var säker på att
"porslinspojkarna kommer att gå på i
ullstrumporna" igen, som tidningarna
bruka skriva.

Axman.

Sooialdemekratiska Kvinnoklubbens
styrelse framför den nya fanan.

Gustavsbergs kvinnoklubb hade lörda
gen den 22 april en högtidlig och trev
lig faninvigning å Värdshuset. Festen
inleddes med ett par musikstycken ut
förda av Sven Pettersons kvartett. Ef
ter några hälsningsord av klubbens ord
förande sjöng en kvartett av klubbmed
lemmar ett par sånger, varefter fru An
nie Vallentheim i ett mycket uppskat
tat tal gav en återblick på arbetarrö
relsens och socialdemokratins utveck
ling och kvinnornas betydelse i densam
ma. Så var stunden inne för fanans itil.
vigning. Fru Vallentheim talade vackert
om fanans betydelse som symbol och
samlingstecken, varefter hon bjöd täc
kelset falla. Därefter sjöng kvartetten
en hyllningssång till fanan och ytterli
gare ett par sånger, varefter deklama
tion utfördes av herr Ingvar Larsson.
Efter ännu ett par musikstycken av
slutades den högtidligare delen av fes
ten med unison sång, varefter alla sam
lades kring trevligt dukade kaffebord.
Lyckönskningar till klubben framfördes
av herrar Gunnar Andersson och Andor
Björk. Till sist avslutades den för kvin
noklubben så minnesrika kvällen med en
stunds dans.

3. Idrottsplatsen är lika enkel: en grön
gräsmatta, tjugo meter lång och
några meter bred, var som helst i
Guds fria natur.

4. Vilken klädsel som helst.
5. Förflyttning 20 meter i taget i lugn

takt, hur många gånger som helst.
Efter var 20:de meter en smula gym
nastik, bestående av armsvängning,
rygg-, höft- och knäböjning och tå
hävning, allt för att få iväg stenen
till målet eller ta upp den från mar
ken.

6. överansträngning utesluten!

7. Varpakastning bjuder spänning, krä
ver precision och finurliga beräk
ningar för att få bort motståndarens
sten.

8. Psykisk och fysisk samling.
9. Skapar glädje, kamratskap och lag

anda och skänker avkoppling.
10. Varpakastningen är en idrott för

alla!
Du är välkommen i varpagänget !

Skaffa Dig en lämplig varpasten, köp en
instruktion för 20 öre och kom med på
våra träningskvällar !

GD
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Värmdö runt m~·d "Tynningö
Vid halv 9 tiden på morgonen mid

sommardagen, var det ovanligt mycket
folk i rörelse omkring busshållplatserna
på stora vägen i Gustavsberg. Alla bar
på väskor eller paket och skulle tydli
gen ut och resa. Samtliga stuvade också
in .sig i extra bussar, som Björknäsbola
get välvilligt satt in.

Vart skulle nu alla dessa vuxna och
barn taga vägen så här tidigt på mor
gonen efter midsommarfirandet, då man
kunde vänta att de flesta skulle ligga i
sina sängar ?
Jo, det visade sig vara Badkarsfabri

kens personal, som var stadd på utfärd.
Verkstadsklubben stod som arrangör
och hade inbjudit anställda att med fru
ar och barn eller fästmör och bekanta
företaga en båtutfärd.

Undertecknad, som idkat hemliv på
midsommaraftonen, och följaktigen var
utvilad och pigg på morgonen, förmod
ligen i motsats till många andra, tveka
de likväl' att krypa ur pyjamasen, när,
rullgardinen åkte upp och himmeln vi
sa?e UPP. en molntung och regnhotande
uppsyn. Men en blick ner på vägen vi
sade att andra inte drog sig för att ge
sig ut, varför även jag hoppade i klä
derna, packade en matsäck samt med
barn· och blomma begav mig till buss
hållplatsen.

Mellan kl. halv 9 och 9 rullade så 5
extra bussar mellan Berget och Viks
central, där urlastning skedde, så det
blev inte så lång bussfärd. Här tog Sven
Svensson, även känd som "Skåningen",
emot. 'Sven är som nog alla vet B. K.
F:s, och Hästhagens allt i allo, och det
var han som med god hjälp stod för ar
rangemangen. Han visade oss ner till
ångbåtsbryggan, där "Tynningö" låg, en
båt som skulle taga oss ombord för
fortsatt resa. Vid bryggan stod "Kisa",
enligt dopattesten kristnad till Sven Jo
hansson, som också tillhör nöjeskom
mitten.

Kisa varnade oss för några hål och
sprickor i bryggan, vilka tydligen upp
stått av ålderdom. Alla klarade .sig dock
över och ombord på Tynningö, · ty att
döma av den välbesatta båten tycktes
ingen saknas.
Tynningö är något större än den

största av de båtar som Gustavsber:gs
bolaget hade ·i trafik för några år se
dan, men det fanns i alla fall inte
många platser kvar när denna gick.
Barn inräknade, var det närmare 300
personer ombord.

Vädret var inte så lovande, men detta
till trots var stämningen hög redan från
början. Musik hade vi med ombord, be
stående av dragspelande herrarna Kå
ren och K. Olsson, gitarristen Hammar
ström och iD. Erixon, som svarade för
kontrabassens dova ackompanjemang.
Näc båten kommit ut på fjärden, tona
de musiken ut över vattnet, och en och
annan tenor gjorde · sin röst hörd över
sorlet. Enligt programmet ställdes nu
kursen genom Oxdjupet förbi Oskar
Fredriksborg mot Sthlms stads frilufts
reservat Grinda. Nere på fördäck ordna
des under tiden för dans under Normans
hjälpande hand, och snart slogs klackar
na i däcket, rakt under kapten Anders
sons upphöjda person, där ·~h~m stod på
bryggan och lotsade skutan genom kob
bar och skär. Uppe i salongen kunde de
som var törstiga eller kaffesugna, stil
la sina timliga behov.

Och vilket gott kaffe de hade! Det
var inget Minaskaffe det.
På dörren till en av salongerna stod

ett anslag, reserverad för off. och uoff.
och undertecknad som ännu har lumpen
i gott minne, och därmed en viss respekt
för s. k. "koppelgubbar", tvekade någon
minut, innan jag tordes stiga in i det
allra heligaste. Men därinne dvaldes inga
koppelprydda herrar utan våra vän
ner E. Eriksson, J. östlund, Kisa och
Edenholm med familjer, som trängde
ihop ·sig för att alla kaffetörstigå själar
skulle få plats. Här och var hade vid
det här laget smörgåspaket m. m. kom
mit fram, och när båten efter cirka 1 ½
timmes färd angjorde bryggan vid Grin
da, var alla som en stor familj med
glada anleten, trots att skyarna ännu
voro svarta och hotfulla.

Så gick vi i land på en ö, som stod i
sin fulla blomsterskrud, och att det var
ett friluftsreservat här, förstod man
snart av alla tält, som var uppslagna.
Efter en kont promenad slog vi oss ner
på en äng och i omgivande backar, och
matsäckarna plockades fram.

Här dök nu extra ordinarie ro,
tografen vid Gustavsbergaren, Bror
Sandkvist, fram med kameran
högsta hugg och förevigade denna
trevliga picknick. Regndropparna häng
de nu ' i luften, men arrangörer.
na hade vädrets· makter på sin sida, ty
mera blev det ej av regnet och rätt
som det, var sprack molntäcket sönder,
och solen tittade fram. När dansen se
dan träddes på ängen till tonerna av
vår välspelande trio, var det fint väder
igen. Först var det de vuxnas tur att
svänga om i hambo och gammalvals,

och lite senare blev det ringlekar för
både små och stora barn.

Sedan följde allsång och där höjdes
flera olika stämmor .än notregistret nå
gonsin gett upphov till. Fotboll före~om
också i en hage, där särskilt tennis
stjärnan Bengt utmärkte sig bland
prästkragar och hästspillning. iDe som
inte gjorde slut på sin matsäck nu, tog
en liten promenad tvärs över ön till ett
där beläget pensionat för att se vad
där kunde bjudas på.

Tiden går fort när man är i trevligt
sällskap och har roligt, det är ett känt
faktum. Kl. 3 var de bestämt, att hem
resan skulle anträdas, och vid halv 3 ti
den började vi förflytta oss tillbaka ttll
båten. På bestämt klockslag kunde bå
ten lägga ut från land igen. Hemresan
gick runt Värmdö, :genom Nämndö- och
Ingaröfjärdarna och därvid passerades
Stavsnäs radiostation. Det bästa av allt
var nog denna del av resan. En härlig
tur som varade i 3 ½ timma över blå
nande vatten .med semesterseglare och
motorbåtar i mängd. Solen sken nu
från en nästan klar himmel. Vädrets
makter var välvilligt stämda mot oss.
Musiken vandrade omkring ombord och
spelade än här, än där, då båten tyvärr
ej var utrustad med högtalare. Ett par
av pojkarna visade sig vara goda solo
sångare, särskilt österback och G. Nils
son, vilket de säkert får tillfälle att visa
flera gånger. Jag får inte glömma att
presentera vår :guide. Det fanns en så
dan också med ombord. Han hette Vi
berg och hade ställts till förfogande av
Reso, som även svarade för uthyrningen
av båten med dess trevliga besättning.
Alltför snart kom vi in i kända vatten.
Baggensfjärden låg framför oss, och vi
passerade i höjd med Saltsjöbaden, run
dade sedan Tjusviksholme, välkänd av
alla båtägare i Gustavsberg, fortsatte
genom •Farstabrohål, och resan började
lida mot sitt slut. Vid pass halv 7 lade
båten till vid kajen nedanför Posten och
vi gick i land nöjda och belåtna med
en väl använd dag.
På kajen gjorde sig Sellstedt till tolk

för oss andra och utbringade ett leve för
F'estkommbtten.
Ja, så återstod endast att tacka Fest

kommitten, med herrar Svensson, Jo
hansson och Norman i spetsen för en
trevligt arrangerad båtutflykt. Jag är
förvissad · om att alla förenar sig med
mig i ett enkelt "Tack ska Ni ha" till
både arrangörer och medresenärer för
trevligt sällskap och väl mött igen. Det
ta, att träffas utanför den dagliga ruti
nen, betyder mycket för att den goda
sämjan på en stor fabrik skall bestå,
och att så är fallet på Badkarsfakriken,
är jag övertygad om.

N.B.
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Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Tidskriften "Porslin" har utkommit
med nytt exklusivt nummer med utsökta
färgfotografier av porslin och smakfulla
arrangemang vid dukning, till text av Bo
Gunnar Lindgren. Henrik Alm redogör
för Djurgården tolkad i Gustavsbergs
porslin och redaktör Westman kommen
terar fajanser av Ursula Printz och någ
ra Gustavsbergsutställningar.

Stig Lindberg har mött uppmärksam
mat erkännande i en rad förnämliga
tidskrifter i Italien, Schweiz och USA.
I New York har hans fajanser fått ett
strålande mottagande, med epitet som
"fulla av charm och kvickhet", "fräscha
och ovanliga".

Gustavsbergs Studio har genomgått
en ombyggnad och omplacering. I den
nya entren har Stig Lindberg sin vägg
relief över krukmakeriet. De större och
bättre lokalerna har möjliggjort ökad
personalstyrka, särskilt för fajansen.
Omsättningen ökar stadigt å konstgods
avdelningen, · så den är nog inte att be
trakta som en blomma i knapphålet.

Cancerinsamlingen, KF-anställdas _bi
drag till forskning mot kräftsjukdomar,
inbringade på våra fabriker kr. 856:-.

Emalj-monumewtal-målning är en
konst, som väcker allt större intresse.
Den ungerske läraren Endre Nemes vid
Valands konstskola i Göteborg har sedan
en längre tid utnyttjat våra resurser och
håller som bäst på med emaljmålning
och. bränning av Zodiakens figurer.
Djurkretsen ska omgärda ett större
tornur i bostadsområdet vid Väster
torp.

Kurs i svenska för våra finska arbe
terskor börjar den 11 sept. under ledning
av fil. kand. Hansegård. ABF står som
arrangör.

Korpfotbollen i Gustavsberg avsluta
des i juli. BKF segrade med 9 poäng.
I tävlan om fabriksmästerskapet mellan
avdelningarna utgick Mekaniska som
vinnare.

Vid korpmästerskapen i fri idrott be
lade Valfrid Berglund 2:a plats i ett
debutlopp på bana på 1.500 m. Till
korpmästerskapen i orientering den 3
sept. har vi anmält 12 man i de olika
klasserna.

Ett ,dussin universalpannor har nu le
vererats från BKF:s skickliga svetsare.
Det är helsvetsade plåtbjässar, som vä
ga sina modiga 5-8 ton stycket. Svets
längden på en panna kan beräknas till
c:a 1 1/2 km, varav man kan göra sig
en föreställning om arbetet bakom.

Modeller på egna hem har gjorts i 3
typer av Arkitektkontoret. Under en
kort tid ha de utställts på Fölungen
för beskådande av spekulanterna. Lug
nets vägar och avlopp är nu klara
och man väntar att de 24 första egna
hemmen snart skall vara under bygg
nad.

Besöksfloran har som vanligt· varit
rik under sommaren, ofta omfattande
grupper mellan 100-300 personer. Det
är kvinnogillen från olika platser i lan
det, kongresser och fackfolk samt ut
ländska besökare från världens olika
hörn. När detta skrives vandrar Kinna
Eriksson med Handelsdepartementets
personal genom fabrikerna.

G. Dbg.

Så har då även 1950 års "sommar
gäst-säsong" gått till hävderna. Av
tidningsuppgifter har framgått att
årets juli varit den kallaste på tjugo
år. Den som hade sin ledighet förlagd
till juli är nog villig instämma i upp
gifterna, eftersom det var synnerli
gen kallt och regnigt i stora delar av
landet. '

Det kyliga vädret påverkade även
köplusten. Från skilda, håll rapporte
ras, att juli var en svag månad och
förhållandet var enahanda för vår
förening. Det blev inte så stor om
sättningsökning som vi varit vana
via de övriga månaderna. En butik,
Grisslinge, var emellertid ett undan
tag. Där ökade omsättningen rätt be
tydligt, vilket säkerligen berodde på
ändringen av butiken till Snabbköp.

Även om juli var en svag månad,
så kan man konstatera att omsättning
en från årets början är god. För ti
den t.o.m. juli var omsättningen
2.073.303 :- med en omsättningsök
ning av 131.596 :-.

Varutillgången är rätt god, om man
bortser från nötköttet, där stora be·
svärligheter varit rådande hela som
maren. Tillgången på färskt nötkött
har inte alls täckt behovet, utan har
leverantörerna i mycket stor ut
sträckning varit tvingade leverera
fruset kött.

Vad det gäller personaltillgången,
så har handeln liksom industrien
fortfarande rätt besvärligt. Tack va
re hjälpen av elever från handels
och folkhögskolor har sommarrus
ningen och semestrarna klarats nå
gorlunda skapligt.

0. G.K.

Två bilder från BKF:s utflykt med "Tynningö".
Embarkering och Dans på Grinda skär.

Våra portvakter har fått vidgade vakt
befogenheter och prydliga uniformer.
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Månadens interviu

Arvid Gustavsson.

Jag är rätt glad åt de här små in
tervjuuppdragen, som redaktören bru
kar ge mig ibland. Jag får träffa en
rad intressanta människor, som ofta har
ett enastående gott minne och som kan
berätta för oss sena tiders barn om hur
det såg ut i våra trakter i slutet på
1800-talet. Tillsammans med Gustavs
bergarens hovfotograf :gästade jag nu
senast bondpojken, lantarbetaren, tor
paren, sjömannen, skogsarbetaren, mu
raren, smeden, timmermannen och
gårdskarlen Arvid Gustavsson vid Sjö
torp.

Bäst som vi kom vandrande på en li
ten skogsväg, dök det upp en karl bä
rande ett ok och två hinkar. "Det är
nog han", sa' jag. "Inte", sa' fotogra
fen, "den där har ju inga gråa hår och
kan väl inte vara 73 år." Men jag klev
fram till stigen, där han befann sig och
minsann, var det inte Arvid Gustavsson.
"Kila på fram ni pojkar. Jag skall bara
hämta ett par hinkar vatten!" Vi tras
kade stigen fram och snart skymtade vi
en , liten vit stuga i en lummig dunge

Vita Hästen
KONDITORI CAFE

Alltid gott bröd
Allt till kundens bästa

mellan ett par bergknallar. Här låg allt
så G:s chäteau, väl skyddat för nordan
vinden. G. var snart tillbaka, kaffehur
ran sattes på, och då vår värd var en
pratsam herre gick samtalet lätt. Och
han berättade. Född i Taxinge-Näsby,
närmare bestämt den 15 nov. 1877, fick
han som så många andra på den tiden
börja som hjonpojke med en förtjänst
av hela 10 öre oin dagen. Sedan blev han
dräng med 100 kr om året och knog
från morgonsol till kvällning. Till
Värmdö kom G.- 1800, där han började
jobba hos en man, som hette öhlin och
som arrenderade sin gård av patron Ek
lund, som då ägde Anneberg. I det Iilla
torpet Sången bodde hans svärfar Frisk.
Äldre gustavsbergare kommer säkert
ihåg gumman Frisk, som mången gång
kånkade på tvättsäckar genom skogen
till Gustavsberg. Efter svärfadern fick
Gustavsson' överta torpet oci/det blev
nog rätt strävsamt för hans hustru. H~:m
hade 3 barn att se till och dessutom

. allt jobb på stället, medan mannen var
ute på arbeten runt Värmdö och Ingarö.
Här bodde G. ända till 1933, då han fick
vinhandlare Kahls tillåtelse att åt sig
bygga den lilla stuga, där han nu bor
tillsammans med hunden Aja och kat
ten Sotis. Allt för stugan har G. åstad
kommit själv, han har grävt, gjutit och
snickrat och mycket mera. Vi tyckte
det var ett. egendomligt namn på hun
den, men G. förklarar: "Jo, si det var
så att jag kom till kommunalkamrer
Fagergren och skulle anmäla att jag
skaffat hund. Man är så noggrann med
sän't nu för tiden. Jaha, sa' Fagergren,
vad heter hunden, för han har väl nå
got namn. A-ja; sa' jag, och så började

Tio punkter för ökning av arbets
trivseln.

Skulle jag i få ord sammanfat
ta, vad jag anser angeläget i vårt
arbete för att öka människornas
trioeel och arbetsglädje, skulle jag
kunna an/öria följande. Förbättra
de arbetslokaler, rättvisare löne
sättning, exempelvis genom någon
form ,av arbetsvärdering, minskad
arbetstid, ingen onödig kontroll
och övervakning, sparsamhet med
förbud, exempelvis mot rökning,
där sådant förbud är onödigt, ing
en sparsamhet med uppmuntran
och erkännanden, där sådana kan
ges, en utvecklad arbetets etik,
bättre allmän utbildning för arbe
tet, fördjupad kontakt mellan fö
retagen och de anställda, utökning
av företagsnämndernas betydelse
på arbetsplatserna.

Redaktör Vallstrand i
"BRÄNNPUNKTEN".

jag fundera på ett fint namn, som min
dotter hade hittat på. Under tiden sa
Fagergren: Ja, då sätter vi det då. Och
sen har hunden fått heta A-ja."
I sin ungdom var G. ofta nere vid

Gustavsbergs Värdshus, som seden var
bland pojkarna på den tiden. Och det
blev ju också ett och annat nappatag
och rackartyg. "En gång hade vi en po
sitivhalare, men han ville inte spela för
oss till dans. Då tog vi och band honom
vid ett träd och sen fick han lov att
spela, medan vi dansade vals på borden.
Vi släppte loss honom till slut och han
fick hela 25 öre för besväret." "Vi dan
sade också på Lagnö brygga, men folk
tyckte det blev för mycket oväsen, så
dom kallade på fjärdingsman, som kör
de bort oss. Men vi kom snart tillbaks
igen för att fortsätta det enda hederliga
nöje, vi hade på den tiden. Sen fick jag
order av byggmästare Haglund att läg
ga trekantsjärn över hela bryggan. Men
dan efter var det denbrutet och slängt i
sjön. Dom fick aldrig reda på vem som
hade gjort det", säger G. med en illma
rig min. När stora ofreden kom, åkte
Gustavsson ut till Möja för att försvara
land och rike. Han blev kommenderad
som sjukvårdare och hade som kollega
-gravör Pettersson på fabriken. "Det
var mest till att dela ut bröstmedicin.
Det gick åt 5 liter. Den var så stark
och god, så man kände sig litet yr av·
den. Men när jag skulle rekvirera mera
från Sandhamn, så skickade man en an
nan sort, som inte alls var så välsma
kande. Då slutade plötsligt all förkyl
ning."
På gamla dar har Gustavsson lättat

på sin stora arbetsbörda. Han går och
"skrotar" litet hemma på tomten, hug
:ger ved åt grannarna och metar litet åt
sig själv, Aja och Sotis.

Det börjar skymma i sommarkvällen.
Vi höja våra kaffekoppar för Arvid
Gustavsson, som saluterar med "Gla
sens klang, sa skomakarn, när han drack
ur blötbaljan!"

Rolf.

pris
medvetet
folk
går till
konsum
kooperativa
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Den 26 juni höll företagsnämn
den sitt sommarmöte i närvaro av
15 ledamöter. Som gäst hade in
bjudits herr Rune Sundin. Från
företagets verksamhet 1949 över
lämnades en skriftlig årsredovis
ning till vilken hr Hj. Olson läm
nade kompletterande upplysning
ar. I fråga om marknadsläget med
delades om god orderökning för sa
ilitetsporslinet, experiment med
färgat sanitetsporslin, ökad pro
duktion av högspänningsporslin
och bättre försäljningsresultat för
badkar, frontplåtar samt plastpro
dukter. För hushållsporslinet läm
nade herr Rune Sundin en åter
blick på marknadens utveckling,
prispolitiken och kundernas önske
mål. Konkurrensen har hårdnat,
men vi ökar stadigt vår produk
tion, och konsumenterna har fått
blick för porslin av god form, vac
ker dekor och prima kvalitet, ett
resultat av vår, KF:s och Slöjdför
eningens propaganda och upplys
ning om goda bruksvaror. Kunder
nas önskemål inriktas alltmer mot
de bättre och förnämligare servi
serna.

Spörsmålet om utökningen av
arbetsstyrkan var också på tape
ten. I detta sammanhang ansåg
man att porslinsmakaryrket borde
kunna populariseras genom att en
inbyggd yrkesskola organisera
des. För att undersöka möjlighe
ten för fabriken att få större del
av den arbetskraftsreserv, som
man ansåg fanns inom själva sam
hället, tillsattes en kommitte att
utreda storleken av denna reserv
och vilka åtgärder, som måste vid
tagas för att underlätta dess del
tagande i produktionsarbetet.
Från skyddskommitten rappor

terades verkställd ögonundersök
ning för anställda i sorteringsar
bete, tillsättande av huvudskydds
ombud för kontoret och fortsatt
eksemundersökning på BKF.
Förslagskommitten rapportera

de 26 inkomna förslag sedan årets
början, varav 10 belönats med pre
mier från 25 till 250 kr. Plakett
för belönat förslag är under utar
betning av Stig Lindberg.

Höstlöv
Nu är semestern över och Gustavs

bergarna har återigen full sysselsätt
ning. De flesta har varit ute och rest
till något härligt ställe men signatu
ren och några till har stannat hemma
i gropen, d.v.s. i Gustavsberg. - Det
är härligt att vara hemma också. -
Och gå kring kyrkan och konsum, el
ler gå ned till kajen och se om det
kommit någon båt eller om fiskarn
har anlänt:

En dag tog jag keramikern i säll
skap och besökte huvudstaden, där
det hölls internationellt ungdomslä
ger. Det: var fest och manifestation.
Många olika tungomål hördes i den
festligt illuminerade Vasaparken.
Statsministern var i högform när
han högtidstalade. - Min vän sa
just, att Stockholm ändå är en här
lig sta:d. Ja, isynnerhet när folk reser
härifrån, så det blir plats på gators
na, Man ska inte resa till stan vid
femtiden på eftermiddagen. Då är det
trångt, hemskt trångt ...

Nej, att knoga är nog bäst ändå.
Man är i bättre form, och så går det
inte åt så mycket pengar, om man till
äventyrs har några sådana efter en
semester. Det blåser i fabrikens sig
nal, och snart är allt som vanligt. Ma
skinerna surrar och folk jublar. Det
blir kö i Konsum, där det inte varit
något folk 'på två veckor. - Men vi
har ju självbetjäningsbutik, men den
ligger tyvärr vid Mörtnäs, eller dess
bättre - för dom som bor därute.
Det kommer, det kommer, det kom-

Samarbetskommitten. meddelade
samtal kring produktionsfrågor,
varjämte personalträffar redovi
sades för samtliga fabriker.
AFA:s personaltjänst rapporte

rade att färdbiljetter för semester
resorna kunnat ordnas, att diverse
broschyrer i skydds- och ekono
miska frågor utdelats och utökat
deltagande i korpidrotten.
För cancerinsamlingen rekom

menderade företagsnämnden en
frivillig insamling genom listor å
de olika avdelningarna. I övrigt
diskuterades bl. a. fabriksvisning
ar för egen personal och gäster,
skolbyggets sanitära anläggning
och propagandafilm.

Sekr.

mer till Hästhagen och Svensson. -
Det kommer nog redan i höst ...

Signaturen slet sig loss några da
gar och svängde iväg till Götet. Ja,
käre Kålle, vi tog Göteborg. Det var
konferens med lärda tal om vår kom
mande socialvård. - Vi lyssna
de spänt. Vi satt ända till
långt in på lördagskvällen för att
följa diskussionen om daghem - fos
terhem. Det var hemskt spännande
- och tröttsamt, det var tur att Lise
berg fanns, men det var bara en gång
som vi voro där och då hade staden
mottagning. - Utmärkt mottagning,
\iöteborga:rna kan, när de vill.

Det var en ledig dag i Götet, jag
tog min grabb och följde med en s. k.
billighetsresa till Fredrikshawn. Det
var m/s Kronprinsessan Ingrid som
vi fick följa med. Strålande väder
som på en kvart vände till åska och
skyfallsregn, som väl bara västkus
ten kan bjuda. - Efter en 3 1/2 tim
ma gick man våt och modslagen i
främmande land. Vi stegade iväg till
sjukkassan i Fredrikshawn men ham
nade på arbetsförmedlingen. En trev
lig chef med det bekanta namnet Gus
tavsson tog emot oss. Vi fortsatte
till staden Hjörring 35 kilometer in i
landet där vi träffade kollegan Niko
lainen och fortsatte sedan till Väster
havet - Nordsjön som vi tidigare
aldrig skådat.. Det var en upplevelse
och det danska landskapet visade sina
allra bästa sidor då solen strålade.
Mina nya vänner och jag diskuterade
arbetslösheten, tyvärr ganska stor i
Danmark, och många gemensamma
angelägenheter. - Men framför allt
det danska gemytet, där har vi myc
ket att lära.

- Man sitter eller halvligger på
nattåget till Stockholm. Det var
långa dagar, som nu tycktes
korta, men tänk så trött man
ändå känner sig. Vi kommer till
Gustavsberg lagom till att expeditio
nen skall öppnas och skolan börja. Te
lefonerna är i full fart så fort man
öppnar dörren. Papper och återigen
papper som skali ordnas och brev be
svaras. Och kvällarna . . . Ja nu bör
jar livet med sammanträden och mö
ten och valtal och förberedelser. Det
är bäst ändå att vara hemma och
kämpa. - Sommaren är slut - hös
ten är kommen.

gran
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Val av 7 landstingsmän och 35 kommunalfullmäktige äger rum

i Gustavsberg
SÖNDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 1950.

Vallokaler:
för norra distriktet, Västra skolhuset
för södra distriktet, Kommunalhuset
Tider: kl. 9---'11, kl. 13-15 och kl. 17-20.

Envar röstberättigad kommer att erhålla ett röstkort som torde medtagas till valförrättningen.
Röstberättigad, som på grund av vistelse å annan ort, inom eller utom riket, är förhindrad utöva rösträtt inom

det valdistrikt, där han är uppförd i röstlängden, kan genom valnämndernas ordförande erhålla utdrag ur röstlän_gd, för
att rösta å postanstalt, beskicknmg eller konsulat.

Röstlängdsutdrag utfärdas av:
för norra distriktet J. A. Hellqvist, Skeviksg. 3.
för södra distriktet G. Olofsson, kommunalkontoret.

Valsedelsförsändelse av äkta make tillhandahålles, utom av valnämndernas ordförande jämväl av:

Vilhelm Gezelius
Skolan

Carl Wiberg
Grindstugärde

Eric Svensson
Stenkullen 1

Gunnar tno-e«
Gr.gärde C 16

; Anders Steen
Kvarntorpet

Fritiof Johansson
Solbacken, Lagnö

Eric Holfve
Sadelvägen 1

Nils Jansson
Mörtnäs

Till Gustavsbergaren insända kandidatlistor för valet 17. 9. 1950
ARBETARE.PARTIET

SOCIALDEMOKRATERNA

Andersson, Gunnar Sigfrid, föreståndare,
landstingsman, Gustavsberg.

Johansson, Axel Helge Gilles, rättare,
Ingarö.

Nilsson, Erik Vilhelm, lagerarbetare,
nämndeman, Oustavsberg.

öhlund, Axel Vilhelm, expeditör, Gus
tavsberg.

Lindholm, Ernst Harald Lennart, före
ståndare, Gustavsberg.

Pettersson, Alice Margareta, fru, Gus
tavsberg,

Lövbom, Sven Leonard, portvakt, Es
' berg, Ingarö.

Brogren, Karl Harry, åkare, Mörtnäs.
Söderman, Astrid Linnea, fru, Gustavs

berg.
Björk, Johan Anda, sanitetsgjutare,

Gustavsberg.
Engström, Johan Henrik, grovarbetare,

Ingarö.
Eriksson, Ragnhild A., fru, Gustavsberg.
Lorang, Gustaf G., snickarmästare, Gus

tavsberg.
Andersson, Gunnar Arne, reparatör,

Gustavsberg.
Andersson, Gustav Evert, förman, Gus

tavsberg.
Holm, Erik Reinhold, grovarbetare, Löv
hamra, Ingarö.

Rydberg, Johan Albert, förrådsarbetare,
Gustavsberg.

Johansson, Åke Lennart, verktygsarbe
tare, Gustavsberg.

Svensson, Sven Rudolf Bertil, emaljar
betare, Gustavsberg.

Edqvist, Ruben N., förste bokförare,
Gustavsberg.

Bergman, Gustav Magnus, fiskare, Mört
viken, Ingarö.

Andersson, Oscar Edvin, verkmästare,
Mörtnäs.

Berg, F'rjtz O. R., folkskollärare, Gus
tavsberg.

Hellberg, Gustav Bertil, förman, Gus
tavsberg.

Hallberg, C. Filiph L., ungsarbetare,
Gustavsberg.

Rolf, K. Torsten, :gipsgjutare, Gustavs-
berg.

Svensson, Tyra P. A., fru Gustavsberg.
Hellström, Dorotea Maria, fru Ingarö.
Svensk, Algot Einar, pressare, Gustavs-

berg.
Möller, Hans Bertil, lagerarbetare, Gus

tavsberg.
Sundqvist, Nils Allan E., vägarbetare,

Ingarö.
Karlsson, Axel Einar, djurskötare, Far-.

sta, Gustavsberg.
Box, Bengt Harry, sanitetsmontör, Gus

tavsberg.
Andersson, Anders Ivar Gösta, traktor-

skötare, Lemshaga, Ingarö. ,
Dahlgren, Karl Harry Y., glacerare,

Gustavsberg.

<ilöm ej
aft rösta vid valet den
12 september!

F O L K P A R T I E T.

Gezelius, Vilhelm, överlärare, Gustavs
berg.

Carlsson, Carl, byggmästare, Byggebo,
Ingar?.

Hermansson, Olga, barnmorska, Gus
tavsberg.

Nilsson, Gunnar, arrendator, Säby gärd,
Ingarö.

Steen, Anders, installatör, Gustavsberg.
Pettersson, Elsa, lärarinna, Pilhamn,

Ingarö.
Bellander, Vilma, fru, Norra Lagnö.
Lindström, Carl, jägare, Björkbacken,

Ingarö.
Källgren, Karl Gustaf, ingeniör,.Gustavs

berg.
Carlsson, Alfred, lantbrukare, Eflinge,

Ingarö.
Göransson, Gösta, Byggmästare, Gus

tavsberg.
Strand, Helgert, sägare, Beatedal, Ing

arö.
Suneson, Sixten, handlande, Aspvik.
Wessing, 0. Nils, trädgårdsmästare,

Skenora, Ingarö.
Ahlgren, Henning, åkare, Norra Lagnö.
Ericsson, Albert, inspektor, Björkhamra,

Ingarö.
Thyselius, Margit, apotekare, Gustavs

berg.
Norin, Karl, kafeidkare, Atervall, Ing

arö.
Bellander, Knut, verkstadsägare, Norra

Lagnö.
Bergqvist, Per, handlande, Atervall,

Ingarö.
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.
Folkbiblioteket

Bland nyinkomna böcker märkes föl
jande:

Svensk skönlitteratur:
Ahlin, Lars: Huset har ingen filial.
Aurell, Tage: Nya berättelser.
-,,-: Bilderbok.
Aspenström, Werner: Snölegend.
Aronsson, Stina: Hitom himlen.
Beijer, Harald: Johannes och trubbnos.
Brögger Waldemar: Mannen som ägde

sju liv.
Boye, Karin: Dikter.
Dagerman, Stig: Judasdramer.
Ekström,- Per Olov: Sommardansen.
Fridegård, Jan: Offerrök.
Fogelström, Per Anders: Ligister.
Hedberg, Olle: Mera vild än tam.
Hertzman-Eriksson: Vårt dagliga bröd.
Höijer, Björn Erik: Trettio silverpen-

ningar.
Hammenhög: Livia.
Lagerkvist, Per: Låt människan leva.
Martinsson, Moa: Livets fest.
Moberg, Wilhelm: Utvandrarna.
Olsson, Albert: Så levde • de lyckliga.
Oterdahl, Jeanna: Bukett i november.
Petersen, Hans: Den uppdämda ravinen.
Rosendahl, Sven :' Svartstarr.
Richert, Ebba: Skilsmässa.
Rådström, Karl Johan: Vinterbadaren.

Amerikabrev
Smithtown Branch 13/8 1950.

Herrar Gentlemän på Redaktionen.
Detta är Agda Larsen (Agda Petters

son) i Smithtown Branch.
Jag förstår inte att just jag ska bli

utelämnad när ni sänder Gusfavsberga
ren till Amerika. Jag har endast fått en
tidning i år men alla mina vänner får
den. Min brorson, Birger Pettersson,
har betalt den för mig och den första
tidningen för i år har jag fått men intet
mera.

Kära Gunnar Andersson, inte kunde
man väl tro när du var liten och ·gick
med din pappa på templet Sirius, att du
skulle bli tidningsman. Jag är så glad
att få se Gustavsbergaren och läsa om
den bygd där min barndoms- och ung
domstid förflutit. Jag hade besök av
Gustaf Unden och Judith den här vec
kan och då talade vi om gamla vänner i
Gustavsberg. De hjärtligaste hälsningar
till alla som kommer ihåg mig!

Vänligen Agda.

Kära Agda! Vi ber om överseende och
lovar att sända tidningar till Dig och
övriga vänner i Amerika.

Redaktionen och alla "Gustavsberga
re" hälsar Eder!

Gunnar.

Födda:
14 juni: Kerstin Gunilla, d, t. fabr.-arb.

Hans Eric Hagberg och h. h. Siv Irene
Matilda f. Pihl, Hästhagsvägen 3.

19 juni: Kerstin Marianne, d. t. träd
g.-arb. Uno , Bertil Skoglund ·och h. h.
Margareta ( Lindström, Farst~.:"

22 juni: En dotter till fabr.-arb. Nils
Linus Nordmark och h. h. Merit Anne
Marie Birgitta f. Alfsson, Hästskovä
gen 10.

22 juni: Erik Thomas, s, t. Erik El
ving Valter Blomqvist och h. h. Karin
Maria f. Andersson, ösby 1: 1.

30 juni: En son t. fabr.-arb. Börje
Arvid Stark och h. h. Asta Irene f. Ös
terberg, Hästhagsvägen 4 b.

4 juli: Nils John Ake, s. t. tidskriv.
Nils Magnus Björkman och h. h. Gun
hild Lovisa f. Engström, Hästhagsvä
gen 4 b.

5 juli: Britt-Marie, d. t. trädg.-arb.
Yngve Mauritz .Svensson och h. h. Maj
Ulla-Britt f. Jakobsson, Hästhagsvä
gen 4 a.

Sand, Arne: Förföljaren.
Schulze, Gunnar: Hit och dit.
Stadener, Ingegerd: Blådårarnas ö,
Trenter, Stig: Eld i håg.
Unnerstad, Edith: Snäckhuset.
Walfridsson, Willy: Medan vi lever.
Widen, Albin: Flicka i vilda västern.
Wikström, Birger: Att vara dräng.
Vennberg, - Karl: Fiskefärd.

Utländsk skönlitteratur:
Balehin, Nigel: Borgias testamente.
Barea, Arturo: Spåret.
Chesterton, G. K.: Fader Brown.
Conrad, Joseph: Mörkrets hjärta.
Faulkner, U.: De vilda Palmerna."
Godden, Jon: Huset vid havet.
Oogol, Nikolaj: Ukrainska noveller.
Kirk, Hans: Slaven.
Mölberg, Hans: Gården.
Möller, Ingeborg: Vandringsmannen.
Paton, Alan: På lösan sand.
Sasson, Siegfrid: När vi red efter räv.
Stafford, Jean: Puman.
Tjechov, Anton: Ravinen, Bönderna.
Waltari, Mika: Mikael Ludenfot.
Vesas, Tarjej: Tornet.

11 juli: En son t. eldaren Gustaf
Bernhard Herlitz och h. h. Margit Anna
Lisa f. Karlsson, Hästhagen 1 .

15 juli: Eva Birgitta och Gerd Hillevi
döttrar t. fabr.-arb. John Ruben Dahl
gren och h. h. Maj Hillevi f. Johansson,

. Hästhagsterrassen 9.
18 juli: Hans Roger, s. t. fa:br.-arb.

Hans Olof Hägglöf och h. h. Karin Ulla
Britt f. Modin, Skeviksgat. 10.

18 juli: Eva Christina, d. t. fabr.-arb.
Gösta Vilhelm Larsson och h. h. Blenda
Kristina f. Rönnbäck, Tallåsen 17.

4 aug.: En dotter t. fabr.arb. Harry
Emanuel Lemoine och h, h. Irma_ Tere
sia Ingeborg f. Fredriksson, Maria,g. 7.

V i g d a:
23 juni: fabr.-arb. Nils Vilhelm Frans

Oskar Olsson, Hästskov. 2 och Vivi Vio
la Lundholm, Hästskov. 2.

1 juli: byggn.-ing. Sven Evert Gustaf
Kraemer, Svarvarg. 18, Sthlm och Jenny
Gunvor Linnea Wallius, 2 Tvärstig. 1.

1 juli: förman Karl Folke· Fritiof
Lindblom, G:le Svartens v, 9 och Ingrid
Maria östberg f. Jansson, 'I'allåsen 7.

2 juli: chaufför Nils-Elof Sture Tors
ten Engström, Kullen 3 och Maja Britta
Karlsson, Kullen 1.

8 juli: jur. kand. Bengt Lars Aksels
son, Linneg, 86, Sthlm och Anna Lisa
Berg, Ekedalsväg. 1.

22 juli: fabr.-arb. Bengt Artur Nordin,
Skeviks,g. 7 och Helly Sjöö f. Bohman,
Skeviksg. 7.

22 juli: fabr.-arb. Ernö Farkas, .Ske
viksg. 8 och Rozi Kofler, Skeviksg. 8.

22 juli: styckmäst. Hans Olof An
dersson, Tyskbag.g. 3, Sthlm och Kjersti
Margareta Lindberg, Skolan.

29 juli: ing. Karl Georg Hedman, Bo
den och Ingrid Maria Andersson, Aker
lyckan.

6 aug.: fabr.-arb. Tullio Bonini, Häst
h.-terr. 9 och Bernadette-Catherine Della
Casa, Hästh.-terr. 9.•

19 aug.: åkaren Karl Harry Brogren,
Mörtnäs 1: 429. och Elsy Olivia Blom,
Mörtnäs 1: 429.

19 aug.: fabr.-arb. Lars Gustaf Gun
nar Sundin, Mariaplan 4 och Elvira
öyen, Mariaplan 3.

Döda:
13 juni: Maria Erika Arvidsson f.

Snis h:u t. dek.-mål. Arvid Birger Ger
hard Arvidsson, Gamle Svartens väg 5.
31 år.

21 juni: f. d. porslinsmål. Albina Ka-
rolina Poignant,
84 år.

1 juli: f. mekanikern Karl Brynolf
Ström, Grisslinge. 82 år.

12 juli: hovrättsrådet Axel Håns Vil
helm Hjalmarsson, Bennich, Farsta ud
de. 55 år.

Alderdomshemmet.



Herr Axel Björkman
Mariagatan 6
G u s t a v s b e r g

Endast pressformade detaljer förmår motstå de ohyggliga
påfrestningar ett reaktionsplan utsättes för när det tvingar

sig igenom ljudbarriären. Det är tunna, lätta men otroligt
starka delar som ingår i vår tids mest dramatiska pro-

dukter. Samma avancerade teknik användes vid fram
ställningen av Gustavsbergs helpressade och porslins

emaljerade stålbadkar. I Sverige· har flygålderns egna
produktionsmeclel börjat utnyttjas även vid tillverkningen

av hemmets hygieniska utrustning. Fö1· byggaren betyder
Gustavsbergskaret betydande besparingar i pengar,

utrymme och förenldad installation. För en ansträngd
husmor betyder karets porslinsemaljerade och syrafasta

ytor besparingar i tid och arbete, enär de tål att utsättas
för vår tids snabbverkande rengöringsmedel.

Samma
andes
barn •••
Framställt ur ett enda
stycke 2 mm svenskt stål.

All onödig vikt eliminerad
- väger endast 42 kg.

Rymligt och bekvämt -
full rörelsefrihet för
armarna.

Vertikala gavlar och bred
botten - halkningsrisken
borttagen.

Utformat enligt byggnads
modulen - storlek 1600 x
700 mm, men med samma
invändiga mått som
vanliga 1700 mm kar.

Erhålles med eller utan
front i fem färger och vitt.

Installerat med front -
billigare än andra kar.

Alla emaljytor syrafasta
- angripes icke av skur
pulver, snabbverkande
rengöringsmedel eller
medicinska badlösningar.

- en industri i folkhälsans tjänst

Pris 50 öre
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Konstnärligt skapande
Konst skiljer sig från vetenskap i

ett väsentligt avseende. Inom veten
skapen kommer det an på kvantitet
lika vä.'l som på det uppnådda resul
tatets kvalitativa egenskaper. Indi
viduella upptäckter och prestationer
- kan samlas och blir samlade ihop
med andra till en gemensam fond av
vetande, så att en samfälld rörelse
framåt möjliggöres. Inom vetenska
pen kan och bör skapas en enda odel
bar skatt av vetande, en enda forsk
ningens enhetliga manifestation.

Men inom konsten förhåller det sig
på ett helt annat sätt. Här befinner
vi oss på värdenas enväldiga områ
de. Det individuella verket står över
allting annat, och ingen ,kvantitativ
myckenhet kan uppväga låg kvalitet.
Och eftersom varje konstverk, det må
vara en dikt eller ett skådespel, en
tavla eller en skulptur, en symfoni
eller en balett till sitt väsen är en in
dividuell skapelse, kan det aldrig helt
sonika slås ihop med andra. Här
måste följaktligen omväxling och
mångfald alltid uppmuntras. Vad vi
måste syfta till inom konsten är in
te att främja en enhetlig, samfälld
rörelse utan en olikheternas rika
orkestrering.
Konstnärligt skapande äger berät

tigande för sin egen skull och ställer
i denna egenskap upp problem av av
görande betydelse för vårt framtids
program. All den mänskliga verksam
het som innefattas i begreppet konst
har vissa gemensamma kännetecken.
Först och främst tjänar den att ge
uttryck åt invecklade förhållanden,
upplevelser eller ideer med deras fun
dament och övertoner av känslor och
inre rörelse. Vidare ger den uttryck
åt detta i fattbar form, även om inte
alla är i stånd, eller utan förberedel
se i stånd, att anamma det avsedda
intrycket. Och för det tredje ger den
detta uttryck förmedelst specifika och
individuella. verk, som vart och ett är
skapt så att dess olika delar harmo
nierar till ett helt.
Det är alls inte så att konst bara

har med det sköna att skaffa.
Inte heller är konstnärligt skapan

de alltid förbundet med att återge.
En målare kan vä.'lja att återge det
upplevda. Men han kan också bestäm
ma sig för att välja ut någonting
visst, att förvränga, att symbolisera,
att förmedla sinnesrörelser, att ut
trycka ideer, att måla sina fantasier
i stället för att avbilda vad han ser.
Allt som behövs är att det hela, va

re sig det är en målning eller en dikt
eller ett musikstycke ska ge ett ome-

delbart intryck av konst. För detta
ändamål måste det äga estetisk form
och väcka den estetiska känslan, -
utom andra känslor som upphovs
mannen kan ha önskat uttrycka och
förmedla. Jag vill bara säga, att det
framgångsrika konstverket alltid ger
en emotionell stöt. Vidare att denna
effekt innebär någonting nära nog
fysiologiskt, och helt visst är någon
ting irrationellt och intuitivt till sin
natur. Jämte denna fundamentala i
det omedvetna verkande komponent,
framkallar det äkta konstverket all
tid också i viss grad en sublimering
av medveten upplevelse. Den konst
närliga helheten innebär i varje fall
alltid en sammansmältning av många
beståndsdelar.

Sedan måste det äkta konstv~rket
vara levande, i stånd att överleva i
kraft av den verkan det utövar på
andra människors själsliv. Det är av
den orsaken vi talar om levande konst
och begåvar konstnären med den stol
ta titeln skapare. Och detta i verket
inneboende liv kommer sig av att den
verklige konstnären på sätt och vis
ingår en förmälning med motivet.
Denna förmälning mellan subjekt och
objekt i en upplevelse av ren känsla
- kärlek, beundran, tillbedjan, hän
ryckning - hör ihop med all este
tisk förnimmelse, vare sig av natur
eller konst. Men hos konstnären är
den långt intensiv:are än hos andra
människor, därför att han, när -han
genom den fysiska skapelseakten vill
ge verklighet åt vad han upplevt,
måste sätta in hela sitt jag så djupt
det når och så högt det sträcker sig,
med allt vad han äger av kraft och
sensibilitet för att resultatet ska bli
ett. så bra konstverk som möjligt.
Konsten har viktiga samhälleliga

uppgifter. Som intet annat kan den
ge uttryck åt andan i ett samhälle,
dess ideer och syften, dess traditio
ner och förhoppningar. Konsten kan
framalstra ett vänskapligt rivalskap
om Ideella värden i stället för hätsk
tävlan för materiell vinnings skull.
Konsten kan ge ett folk njutning och
tillfredsställelse på ett sätt som ing
en annan mänsklig livsyttring är i
stånd till - genom god arkitektur
och vackra skulpturer på offentliga
platser, genom musik, genom de olik
artade och djupare visioner av verk
ligheten konstnärerna ger i sina· tav
lor, genom författarnas gestaltska
pande skildringskonst, genom förskö
nande landskapsplanering, genom be
hagliga mönster och modeller till var
dagens bruksföremål.
Ur "Människornas rike på jorden"

av Juliwn Huxley.
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Experimentlusta och
försök i folkskolan
"Det bästa med folkskolan är

nog, att den allt mer och mer ger
plats för experimentlusta och för
sök", yttrade folkskolinspektör
Helge Haage häromdagen i en in
tervju och fortsatte: "Det som får
plats på skolschemat nu är livs
glädje och arbetsglädje på ett helt
annat sätt än förr. Man ser det på
barnen, och man märker det på
lärarna."
Inför ett sådant uttalande gör

man den reflexionen, att det bästa
med inspektör Haage är, att han
förstår och uppskattar lärarnas
och de lokala skolmyndigheternas
önskan att få försöka nya vägar
och pröva krafterna i arbetet för
"den nya skolan". Och att han till
låter dessa strävanden, som kan
ske inte alltid till punkt och pricka
stämmer med reglementets bok
stav.
I Gustavsberg har denna nya

giv i skolvärlden visserligen inte
vållat några större omvälvningar,
men gamla cirklar har rubbats och
skolans ansikte ändrat karak
tär högst avsevärt under det se
naste decenniet. Skolstyrelsen av
år 1940 skulle inte kunnat dröm
ma om att folkskolans undervis
ning i engelska år 1950 skulle om
fatta 145 elever och meddelas av
4 kompetenta lärare, därav en med
fil. kand. examen. Så är dock fal
let. Brevskolans realskolekurs lä
ses av 20 elever, 30 deltar i skol
radiokursen och 42 elever med oli
ka förutsättningar och underbygg
nad bedriver sina studier i 2 hu
vudgrupper men med strävan till
individualisering. De övriga 53 un
dervisas enligt skolkommissionens
anvisningar: en grupp med syft
ning till fortsatta teoretiska stu
dier och en annan tränar in ett
mycket begränsat ordförråd med
hjälp av en splitter ny "naturme-

tod". Som hjälpmedel vid engelsk
undervisningen användes radio,
grammofon, skolteater och lättare
skönlitteratur. Ett par samkväm
med engelsktalande gäster har
även anordnats. Vid dessa tillfäl
len har inbjudits medlemmar från
A.B.F :s språkcirklar. Den som
fått tillfälle att höra med vilken
frimodighet folkskolans elever ut
trycker sig på engelska, lyssna till
deras sång och iaktta dem vid ett
"blandat samkväm" övertygas
om att denna undervisning kom
mit in på rätt spår. Tecken tyder
på att metoderna via mellansko
lorna är på väg t.o.m. in i gymna
siet.
Ett av ämnena som införts på

skolschemat för åttonde klassen ·
är i hög grad försöksbetonat. Yr
kesorientering genom praktik på
arbetsplatserna är efter utredning
i många instanser nu i full gång
och ser ut att lyckas i den speciel
la form,· som Gustavsbergs folk
skolestyrelse funnit önskvärd. Me
ningen är, att eleverna under sitt
sista skolår skall få komma i in
tim kontakt med ett flertal nä
ringsgrenar och hantverk genom
att en dag i veckan deltaga i prak
tiskt arbete. Efter 5 veckor inom
ett yrke anvisas eleven annan ar
betsplats, såvida denne inte utta
lar särskild önskan om att få fort
sätta. Arbetsgivarnas villighet att
medverka i försöken är värd ett
särskilt erkännande. En fram
gångsrik utveckling av denna
verksamhet är ju beroende av ar
betsledarnas villighet och förmåga
att handleda de unga lärlingarna.
Elevernas uppskattning av det nya
skolämnet kommer till klart ut
tryck under regelbunden genom
gång i klassen av deras erfarenhe
ter från de skilda arbetsplatserna.
Att de få lyfta avlöning för sina
prestationer är en extra stimulans.
Ett problem som ständigt lockar

läraren till nya försök, är läxför
höret. Det är en svår konst att
förhöra en läxa, särskilt svår i en
stor klass. Ur kanske ett par sidor
text skall plockas ut frågor till 30
elever, helst lika många och lika
svåra frågor till varje elev. Me
ningen är ju att var och en skall
känna sig förhörd under läsning
en. Skall läraren ge eleverna bara
5 frågor var, blir det ändå 150
och timmen räcker inte för enbart
förhöret. Mången lärare har nog
hesiterat inför uppgiften att kom
ma till rätta med problemet, och
eleverna har gått från den ena lek-

tionen efter den andra missräkna
de över att de fått så få frågor.
Det känns bittert för den, som läst
sin läxa ordentligt, att inte få re
dovisa. Räddningen för många lä
rare har då varit det skriftliga
förhöret och på det området finns
vid detta laget en rik flora av
ideer och uppslag. Här skall en
dast antydas en väg ur svårighe
ten med förhör i den stora klas
sen av en kort läxa. Skriftligt eller
muntligt förelägges eleverna 10
frågor rörande huvudsakerna i
läxan. Mycket korta svar läm
nas skriftligt på en tid av 10-15
minuter. Intensiv arbetsiver råder,
rättning sker omedelbart genom
byte av skrivning med kamrat. Lä
raren ger rätta svaren och poäng
utsättes och sammanräknas. Täv
ling mellan pojkar och flickor eller
radvis om högsta medelpoäng ökar
spänningen. Effekten av en dylik
förhörsmetod blir omedelbart ökad
läxläsning. Kamraterna håller ef
ter varandra och begär solidaritet
inför tävlingen mot den andra
gruppen. Intresset hålles vid makt.
Eleverna tycker om metoden och
finner, att det blir mening med
pluggandet.
För den intresserade läraren

finns numera en mångfald hjälp
medel såsom radion, skolfilmen,
grammofonen, arbetsböckerna,
materielrummets fyndgruva och
skolbiblioeket. Allt detta under
lättar naturligtvis skolarbetet men
komplicerar det också. Den tid är
förbi, då det med fog kunde talas
om "korvstoppningen" i folksko
lan. Sovringen av lärostoff och
hjälpmedel är ingen lätt sak men
nödvändig om resultat skall upp
nås. I användandet av materiel och
hjälpmedel kan läraren ständigt
förnya. Experiment och försök
motverkar den surmulna tristess,
som stundom kan ligga på lur i
klassrummet. Skolarbetet går ju
ut på att göra inhämtandet av
kunskaper så lustbetonat som möj
ligt. Man må hoppas att det vetan
de och de färdigheter, som skolan
ger under glad aktivitet, skall se
nare i livet kunna användas utan
hämningar och med förblivande
lust till fördjupning av både kun
skaper och praktisk duglighet.

Glädje och trivsel i arbetet bör
alltfort få bli riktpunkten för verk
samheten i Gustavsbergs· skolor,
både i den nya vackra skolan på
Kvarnberget och i den gamla triv
samma anläggningen i Ekedal.

Vilh. Gezelius.
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Farväl till sommaren Vi citera

Innan dagen på kvällens bro

tyst i natten försvinner,

här, där tusende minnen bo,

själva. skymningen spinn.er

sångens sällsamma spånad.

Tråden, av tankar och toner tung,

strängades redan, när gammal var ung,

strängas, när ung är grånad.

(Ur "Den unga sommaren" av M. Lybeck)

"Fruktan föder grymhet, feghetens
broder." Just detta var hemligheten i
fascismens barbari, och det är alltjämt
hemligheten i liknande spöklika system,
som här och var kan observeras i värl
den. Grymheten är en smitta, som kom
mer frän döende tyrannier, större eller
mindre, vilka, när de själva går under,
bara önskar, att alla andra skall gä un
der med dem. Den fruktan, frän vilken
den härstammar, är fruktan för att för
lora makten, och den feghet, som är
dess broder, är oron för en bättre fun
tad värld. Människor, som med grymhet
försöker fortsätta . sitt ,gamla liv, är
rädda för rutt pröva ett nytt.

Men om vi själva skall känna fruk
tan för någonting, så borde vi snarare
göra det för det gamla, för gammal in
tolerans och gamla förbrytelser, för alla
de gamla myter, som hindrat oss att se
klart. Vi har vänt oss mot framtiden
utan rädsla eller motvilja; vi tror, att
vi där skall finna, vad vi längtar efter.
Om jordens nuvarande maktinnehavare
kan besvärjas leva i fred och broder
skap, skall vi göra allt vi förmår för att
föra dem närmare varandra. Men om
de fortsätter med att inte skänka oss
någonting annat än tårar, då måste vi,
världens folk, ta hand om världen och
forma om den efter våra egna önskning
ar. Vilketdera som än sker, sä kommer
vi i alla händelser betydligt närmare
den ökade trygghet för människan, i
vilken vi tack vare gemensam kontroll
av hela värt sociala öde skall kunna fri
göra alla begåvningar och alla energier,
avskaffa alla skiljemurar av orättvisor
och privilegier och till sist etablera oss
själva som ett verkligt och bestående
broderskap.
Alltså. måste vi, eftersom kampen

hårdnar, eftersom det onda blir allt star
kare och det goda ännu icke blomstrar,
samla alla de krafter, som står till värt
förfogande, allt värt hopp och all vår
eld, så. att våra smärre segrar till sist
kan mynna ut i en enda stor seger, och
den värld vi väntat pä bli den värld
vi fär leva i.

Barrows Dunham
"Man against myth".

Ärade läsare! Gustavsbergarens Julnummer blir i

år 32-sidigt, för att vi därigenom ska kunna bereda

plats för flera bilder, pristävlan och en rik annons

flora. Alla slags bidrag eller annonser måste vara

redaktionen .tillhanda före den 1 december!

Red.

En av vår fabriks äldsta
medarbetare

Augusta F'röbeng har beslutat dra sig
tillbaka frän arbetet efter hela 61 års
tjänst. "Mina ögon börjar bli svaga",
säger fröken Fröberg, "och man bör ju
kunna unna sig litet fritt pä gamla dar."
Vi gissar att det blir kaffe och blom

mor- sista dagen pä dekorationsavdel
ningen.
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New Sweden
George Gustafsson eller Garring

som han heter i Amerika har nyli
gen gjort en ny visit i Gustavs
berg. Red. har haft nöjet att sam
manträffa med G., som är samme
intresserade gamla gustavsberga
re som alltid. Hem. lovade också
nya bidrag från sin penna - som
förresten uppmärksammats av
svenska förläggare - och på des
sa sidor berättar G. om New Buie
den.

Vi svenskar talar gärna och med för
kärlek om våra förfäders bedrifter. Med
fullt berättigad stolthet påvisar vi hi
storiska fakta om svenskarnas insatser
i främmande länders historia, allt ifrån
vikingens dagar upp till nuvarande
stund. Vi talar gärna om våra stora
namn inom alla områden, om veten
skapsmän, uppfinnare, forskare och
andra. Vi svenskar i "förskingringen\'
drar t.ex. gärna fram namnet av vår store
landsman John Ericson och de insatser
han gjort i den Amerikanska flottans
historia ... stora verk väl värda att hyl
las, stora namn väl värda att komma
ihåg ..
För endast några år sedan firade vi

"minnet av den första svenska emigra
tionen till Amerika ... Vi ärade då min
net av dessa modiga män och kvinnor
som för· 300 år sedan under drottning
Kristinas tid bosatte sig i, och för den
svenska kronans räkning krävde rätt
och del i den nuvarande staten Dela
ware, och fastän holländare och engels
män sedermera gjorde oss rätten stri
dig och så småningom övertogo dessa
besittningar, så lever dock i våra hjär
tan minnena kvar i evärdliga tider.

Dessa minnen fira vi, besjunga och
berätta om som sig bör. Kanske dock
endast ett litet fåtal svenskar veta, att
i den mest nordöstra delen av Aroostook
County i Staten Maine, U.S.A. vi ännu
ha en koloni av svenska män och kvin
nor, som för 80 år sedan över
förde svensk kultur och genom
idogt arbete, okuvlig energi och
trots oändliga svårigheter åt det sven
ska namnet byggde ett monument som
kommer att stå respekterat genom alla
tider ...
På sommaren 1947 och hösten 1948

fick jag tillfälle och tillåtelse att ,gå ige
nom kyrkoböcker och gamla papper, till
hörande den svenska kolonin .i "New
Sweden" På samma gång hade jag nö
jet och glädjen att få tillbringa .ett par
oförgätliga timmar med den enda kvar
varande medlemmen av de 52 första ko
lonisterna här, änkefru Agnes Anders
son. Hon var då 84 år gammal (-dog
1948). Klartänkt och pigg, gav hon mig

sina skildringar av kolonisternas olika
öden. Hennes käraste ägodel .var en
svensk bibel, 118 år gammal, som en
gång tillhört hennes far, sjökaptenen V.
P Clase ..... Med hjälp av dessa skild
ringar och med stöd av de uppgifter jag
fick av min uppoffrande ciceron, Henry
Andersson, skall jag här så gott jag för
mår ge ett litet utdrag av dessa sven
ska pionjärers historia ...
År 1853 försökte Staten Maine att ge

nom Fransk-Canadensiska nybyggare
sätta jorden i denna del av landet i bruk
bart skick. Detta arbete var av jättelika
proportioner. Det kalla klimatet (upp
till 50° Farenheit under fryspunk
ten) och de våldsamma snöstormarna,
ingen hjälp från staten, tvingade nybyg
garna att ge upp redan efter ett är ...
År 1869 fick den dåvarande amerikan
ska ministern i Sverige, W. Wr _ /l'homas,
statens tillåtelse att värva svenska emi
granter för detta ändamål. Att han ej
lovat dem ett paradis i det främmande
landet framgår av hans egna efterläm
rrade anteckningar.
I maj 1870 seglade man från Göte

borgs hamn. Folk från olika delar av
Sverige, från Dalarna, Norrland, Jämt
land, Västmanland, svetsades under re
san samman till en enda stor familj.
Efter en stormig resa landade man nå
gon gång i juni i Halifax, ännu långt
från resans mål. Härifrån gick färden
med oxar, hästar och vagnar över olän
diga vägar, genom skogar, kärr och mo
ras tills de, den 23 juli kl. 12 på da
gen, anlände till den plats, som skulle
bliva deras framtida hem . . Här un
der öppen himmel, trötta till kropp och
själ, men på samma gång glada att ha
nätt sitt mål, föllo de ned på sina knän
för att tacka den Gud som lett dem un
der vägen över havet och genom vild
marken. För första gången i detta för
dem så främmande land steg den gam
la svenska psalmen "Förfäras ej du lil
la hop" mot höjden.
Staten Maine upplät fritt land upp till

100 acres till varje familj. Men detta
land var vi1't, med stora skogar som
måste fällas undan, brytas och brännas,
innan något kunde sås ... Allt land de
lades lika genom lottning, var familj
erhöll sin del, som registrerades "För
evärdlig tid". Någon ekonomisk hjälp
eller hjälp med nödvändiga redskap fick
man dock ej genast, fastän det hade ut
lovats. Man hjälptes åt så gott .sig
göra lät, och inom en kort tid hade var
familj sin egen timrade stuga. Några

_palats med nutida bekvämligheter voro
de visserligen inte, men för dem var det
dock ett HEM-i "ordets rätta bemärkel
se ...
Arbetet gick med liv och lust trots

bristen på större verktyg och dragdjur.

Minister Thomas vid den sten, som
restes på den plats där den första guds

tjänsten hölls i New Bweden.

Nedan: Minnesstenen över de första
nybyggarna, varav många dukade under

för epidemien 1871.
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Man byggde en säg nere vid floden.
Klingan, en halv meter i diameter, hand
smiddes och filades av smeden Sven
Nilson. Drivkraften fick man frän ett
hemgjort vattenhjul. På virke var ing
en brist. Långsamt men säkert fick sko
gen ge vika för den svenska idogheten
och på hösten hade de handgjorda plo
garna gjort sitt verk. Visserligen var
det inga stora marker, som plogats,
men gott nog för en början ...
Landets urinnevånare, Mic-Mac-india

nerna, stodo i början undrande inför
denna plötsliga förändring i landskapet,
men den naturliga nyfikenheten tog
snart överhanden, och när de funno, att
nykomlingarna voro vänliga och ej obe
nägna för byteshandel voro affärerna
snart i full gäng. Handsmidda spikar
byttes mot älgkött och annat vilt, sven
ska rov-frön mot majsutsäde o. s. v....
Sent på hösten anlände de första fo

rorna med den utlovade hjälpen i form
av verktyg och utsäde, detta tack vare·
ett energiskt ingripande frän minister
Thomas sida. På samma gäng anlände
också församlingens första pastor An
ders Wiren frän Bangor. (1870-1881).
Nu hade man tjänliga verktyg och ar
betet med vinterboningen av husen var
det första man fullbordade. Samma är
börjades också arbetet på Gustav
Adolfs-kyrkan, som ,fullbordades 1871
och än i dag är i det närmaste oför
ändrat skick ..

1870-1871 _ärs vinter blev ovanligt
sträng med ymniga snöfall, men trots
detta fortsatte byggandet. Skola och
samlingslokal (nuvarande museet) blev
färdiga på våren. Ett svårt är för den
lilla kolonien följde 1871. Våren var sen
och kall med omväxlande regn, snö och
frost, floden steg i oroväckande grad
och man fick bråttom att bärga sågver
ket och de lågt liggande husen. Ingen
större skada skedde, men en dyrbar tid
gick förlorad. Samma vår utbröt så en

häftig epidemi i scharlakansfeber. Man
saknade nödvändig -medicin och läkares
hjälp, varför mer än hälften av barnen
samt en del av de äldre föllo offer. Men
detta sega folk nekade att Iåta något
stå hejdande i vägen, och när i juni må
nad ytterligare ett 30-tal nya emigran
ter anlände från Sverige, bland dem en
skollärare och en läkare, säg man fram
tiden an med förtröstan. Mer mark
bröts, sägen gick, och smederna smid
de frän soluppgång till sena kvällen.
Husen sattes i bättre skick, lador bygg
des, undan för undan fick storskogen ge
sig. Mer och mer odlingsbar mark fram
tvingades. Den 15 juli maldes den första.
säcken mjöl i den nya kvarnen och den
23 juli var man färdig att inviga den
nya kyrkan på årsdagen efter ankoms
ten. Detta skedde i närvaro av minister
Thomas __och guvernören för Staten
Maine. I sitt fal sade guvernören bland
annat: "Genom edert arbete har Euro
pa visat oss här i Amerika, att det äger
ett folk som genom okuvlig viljekraft
kan bryta alla hinder. De största seg
rarna vinnas ej alltid pä slagfälten, ej
heller de varaktigaste. Den seger ni vun
nit här har givit er ett land och oss ett
folk som vi i all framtid skola vara
stolta att kalla amerikanare. Jag står
överväldigad av beundran över detta jät
tearbete, som här utförts av denna
handfull av män och kvinnor på så kort
tid. Staten Maine skall nu och i all fram
tid förstå att respektera er rätt."
Detta var genombrottsåret. Fälten be,

lönade med rekordskördar det arbete
som nedlagts, potatis-, säd- och majs
åkrarna betryggade detta är det lilla
samhällets bestånd . . . AU följa dessa
nybyggare och deras ättlingars liv och
arbete genom tiderna skulle bli ett verk
av för stora proportioner, men några
detaljer skall dock anföras . . . Minister
Thomas glömde ej sina svenskar. Vid
sin död donerade han till samhället,

utom sina boksamlingar, 10.000 dollar
till att användas för samhällets bästa ...
Till hans minne invigdes 1946 den stora
"Thomas-Parken" som i naturskönhet
knappast har sin like i hela "New-Eng
land" .... I den gamla skolan och sam
lingslokalen, som ännu står i oförändrat
skick, är nu museet inrymt. Här kan
man följa New Sweden's utveckling ge
nom åren. övre våningen, som användes
som kyrka, innan den nya kyrkan var
färdig har ännu kvar den ,gamla altar
ringen. Vackra vävnader och handarbe
ten, en tavla gjord av kvinnohår, före
ställande ett motiv från Dalarna. Ett
arbete av tålamod; artistens namn var
"Anna på Libanon", en dalkulla. Por
trätt med namn av de flesta första ny
byggarna, deras födelse och döds-år. Mi
nister Thomas' sängkammare med möb
ler och tillbehör finns där också, hand
gjorda plogar med billar av järnbeslagen
ek, vagnar och redskap med bland an
nat den första handgjorda sågklingan,
jordbruksredskap och verktyg. Klara
bevis på vad svenska smeder kunde ut
föra med enkla verktyg. En golvklocka,
hela verket utfört av trä, som än i dag
håller rätta tiden. Antecknas bör kan
ske också att är 1890 byggdes det för
sta ·baptistkapellet, följt av friförsam
lingens lokal 1891. För närvarande upp
går innevänareantalet till närmare
4.000.
New Sweden av i dag med sina

svenskt klingande stads- och bygde
namn, Stockholm-Jämtland-Västman
land m. fl., är ett av de mest välskötta
och i ekonomiskt hänseende mest obe
roende samhällena i Amerika. Dess
areal har under åren mer än hundrafalt
ökats. Med sina välskötta hus, rika fält
och natursköna läge, står det i dag som
ett storslaget monument över vad emi
granter, med aldrig sviktande tro på
framtiden genomfört . . . Hatten av för
detta folk!

Town Hall och Museet i New Sweden
av i dag.

Från avtäckningen av John Ericson-monumentet i
Stockholms 1901. Dåvarande kronprins Gustav

tackar minister Thomas för hans hyllriingstal.



OKTOBER 1950 GUSTAVSBERGAREN 7

Vy mot öster
1900

"Här rivs för att få luft och ljus", säger Strindberg. I
Gustavsberg har mycket blivit rivet under de sista 10 åren,
men av dessa bilder framgår att mycket vackert ändå är
kvar. Johan Hellqvist berättar för oss om den övre bilden:
Till vänster ses några vägstolpar vid Bagarstubron, den för
medlande länken mellan norr och söder, innan kyrkbron
med anslutningsvägar blev färdig 1927. Vid stranden ligger
"Viola" eller "Petrus" och lossar ved till bageriet. Värds
huset dominerar bilden med ren fasad, - de fula verandor
som en tid "prydde" huset saknas på båda bilderna. Mitt
nedanför värdshuset låg klappbryggan och på skyddsräcket
vid tonget hänger mattor på tork. De båda kioskerna är
"köttståndet", där Rydell och sedan Ahlgren vissa dagar
sålde kött, och "gummans stånd" där fru Hasselström reside
rade bland bröd, mjölk, krusbär, brända mandlar, flugor och

getingar. Ovan värdshuset ligger kägelbanan, där man slog
käglor, svettades, törstade och köpte dricka från värdshuset,
dit banan hörde. Vi ser också det vackert belägna bostads
huset "Stjärnan" rivit för några år sedan, och på berget
den i början av 1860-talet byggda väderkvarnen, som revs·
1914. Enligt tillförlitliga uppgifter var det meningen, att kvar
nen skulle bevaras, men då brukspatron Odelberg ideligen
fick se alla fönster krossade gav han order om kvarnens
rivning, ett beslut som 0. sedan lär ha ångrat. De båda
stenhusen är till det yttre tämligen oförändrade, där de som
grindstugor bevakade trafiken.
Den undre bilden behöver inga närmare kommentarer. Kaj

och väg kommer dock snart att förändras och då Centrum
i samhället en gång kommer till, blir vyn åt öster åter för
änrad. Då kommer vi igen med en tredje bild.

1950
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En sista sommardag
för den här säsongen upplevde vi
den 17 september. Efter en blåsig
lördagskväll sken söndagssolen
varmt och ljuvligt. Medan barnen
stojade i väg till söndagsskolan
promenerade mamma och pappa
till val. Det gick ju vägen och
Bondeförbundet fördubblade sitt
röstetal. De vildaste gissning
'ar cirkulerar nu om vem det var.
-Jag säger ingenting.

FN-dagen
är som 'bekant den 24 oktober. Få
vi be om flaggorna i topp den da
'gen ! Och om solidariskt intresse
för vad 60 nationer vill söka åstad

: komma för fred och frihet. Låt
oss betyga vår tro på de grund-
läggande mänskliga rättigheterna
och även i det lilla samhället öva
fördragsamhet och leva tillsam
mans i fred med varandra. Det har
vi förresten förbundit oss till som
medlemmar av Förenta Nationer
na, gemensamt med 1.700.000.000
andra personer på jordklotet.

Trafiksäkerhetsdag
planeras som 'bäst av skolan den
na månad. Barnen få särskilda
ABC-böcker i ämnet. De borde nog
läsas med eftertanke av målsmän
nen också. Så kanske vi slapp se
barn, som inte kan läsa sin ABC
bok, vinglande på cykel i trafikle-

den. Där stora farbröder i bilar
inte heller kan läsa, utan tolkar 40
km som 80 km., så att trafikleden
genom samhället stundom verkar
rena rama "speedwayn". Med de
gula strecken som växlingskon
troller. - Så har vi en del ungdo
mar, som trots böter, far fram
utan lyse eller två på en cykel o. s.
v. Så nog behövs det en påminnel
se om att det skall vara ordning
och hänsyn på våra vägar.

Fars dag.
kommer nästa månad ser jag av
annonserna. I ett kolorerat blad
skrämmer man papporna och re
kommenderar mammorna att ge
(åt den som ger) en "tidnings
slips", försedd med "klatschig tid
ningstext", Det sista slq:·,iket och
de gamla nyheterna kommer alltså
att sitta i halsen på en del sämre
hälfter efter Fars dag. Men vore
det inte bättre att prenumerera på
Gustavsbergaren?

Fardag
inträffar också den här tiden, då
anställningsåret inom lantbruket
utgår. Det är en gammal tradition,
som man håller fast vid, så vid
månadsskiftet går det flyttlass
mellan gårdarna, då karlarna som
klarar grödan och födan tillträder
nya platser. Förr i tiden hade man
en 'slonkvecka', då gubbarna sökte
jobb, söp och slogs, men den tra
ditionen är borta nu. Det skulle
vara intressant att få höra litet
från Farsta· också i Gustavs
bergaren. Och varför man har
kvar denna i förhållande till indu
strin omöjliga omflyttningsdag.

gör visit.
Teckningar

av Stig Lindberg

Mantalsskrivningsdag
är den 1 november och då faststäl
les vem som får förmånen att räk
nas som gustavsbergare, och taxe
ras för skatt till vår kommun. Vi
hälsar Dig dubbelt välkommen!
Glöm nu inte att skriva din man
talsuppgift! Glömskan kostar en
femma i böter. Den kan du i stäl
let ge till något välgörande ända
mål. Ge den åt mig.

En ny fridag
är välkommen i denna mörka tid
och nästa år kanske den kommer.
Arbetstidsutredningen, som gjort
förslag om 3 veckors semester, har
också föreslagit en lördag i skif
tet oktober-november som helg
dag. Man har inte bestämt vad den
skall heta.Vi har vid samma tid re
dan Alla helgons dag. Varför då
inte kalla den nya fridagen för
Alla tiders dag ? Piggt, krytt, mo
dernt!

God dag!
LEKAREN

G if~
~~t~. . 4·

~~

ftl.
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"Det var så roligt"
Intressanta och intresserade små besökare ritar ocli berällar

Målning och avsyning, kopp- och tallriksformning, torkskåp, lysrör, transpor
terna, arbetsglädjen, allt är fångat i detalj av konstnärerna på "1-8 år.

Småbarnsklasserna vid Folkskolesemi
nariet i Stockholm gjorde studiebesök
vid Gustavsberg den 12 september och
tågade med sina lärarinnor i god ord
ning och med levande intresse efter vå
ra ciceroner genom hushållsporslinsfa
briken. Som tack för visiten har de oli
ka klasserna sänt oss fyra med vackra
sidenband hopbundna häften fyllda av
färgglada ritningar och berättelser över
sina intryck från besöket.
Lillemor Wimmergren är en av de

många brevskrivarna i 3:an och 4:an.
"Det var så roligt", tycker hon, "att vi
fick se fabriken. Jag skulle så gärna
vilja titta där varje dag." Hon såg bl. a.
"två tanter den ena hade formar som
hon lade lera i och den andra tanten tog
på en spak och hon satte formen under
så tryckte hon ner spaken så den gräve
de ur lera ur formen de sku!le bli en
kopp så småningom." Lennart Björnhård
talar , om att "när jag hälper mamma
att torka disk brukar jag se efter om
det är från Gustavsberg. Då har jag
set att både koppar och karoter och
mycket anat är från Gustavsberg."
Tommy Carlberg konstaterar att "det
gamla kvarnhjulet stog bra fast det
var sil gammalt." Agneta Bauer skriver:
"Jag tyckte mest om en farbror som
höll på med ett hjul Han slängde på
lite lera på hjulet så tog han ner en

konstig sak. Det såg ut som en käpp.
Och så satte den på leran så blev leran
platt."
Ingvar Ericson har lyssnat väl på ci

ceronerna och vittnar ·bl. a.: "I ugnen
där dom satte in poslinet var det ett
tusen fem hundra grader varmt. Sen tog
dom ut det om sjutio timmar, och då
skulle poslinet glaseras. Sen skulle
poslinet in i ugnen igen." I 1:a och 2:a
klassens bidrag sprakar färgglädjen å
fantasifulla skisser från fabriken och
folkparken, där man åt sina smörgåsar.
Britt tycker "att det var så rolit att se
att ni gjorde lika dana skålar som vi
har." En flicka i 2:an präntar: "Det var
så roligt när de gorde porslin och när
de målade karotterna. Vi har en karott
hema. allt var så rolegt tak för allt som
jag fick se Hlsngar från Christina."
Det har berättats att en flicka, efter

besöket, kom hem till sin mamma och
dammade i en kopp i bordet - med på
följd att koppen gick sönder. "Dållgt
porslin, Mamma", sa flickan, "vi borde
nog ha Oustavsbergs, för ute på fabri
ken slog farbröderna kopparna i bordet,
och dom höll dom!"
En av de minsta har präntat, "Tack

för senast det var så roligt så jag vill
komma i jen men det får jag vel kom
ma någon nanan gong."

Välkommen!

Tennisklubben 1950.
'I'ennlslntresset i Gustavsberg växer

stadigt, varom det ökade medlemsanta
let och banornas flitiga nyttjande bär
vittne. Kulmen på säsongen var givet
vis klubbmästerskapen. Arets klubb
mästare blev Ingmar Göransson, som
därmed tog sin första inteckning i det
förnämliga vandringspriset. Damklassen
dominerades helt av fru Greta Jansson
och juniorklassen vanns av sonen Nils
Erik efter betydligt hårdare motstånd
från Jan-Olof och c:i. Den största klas
sen, herrar B, togs hem av Bill Grahn
och dubbeln gick till vårt pålitliga dub
belpar Göransson-Wibevg.
Men det är mera, som hänt. För att

börja med årsmötet, så var det en be
kymrad ordförande, som meddelade, att
föreningens ekonomi inte var särskilt ly
sande. Eftersom vi gett oss katten på
att klara oss själva, diskuterades olika
åtgärder för att hjälpa upp finanserna.
Följande antogs: Ordna lotteri med rac
ketvinster, skaffa flera medlemmar och
starta träningsserie, för att därigenom
få banan till fullo nyttjad. Och se detta
hjälpte!

Vi ha även i år haft tennisutbyte med
andra företag. Arvfienden nr 1 är Sven
ska Fläktfabriken, vilka klådde oss i
båda matcherna. Vinst har vi tagit hem
mot Stathmos i två matcher, KF och·
Billmans.
Under vintern deltog även tre lag i

Stockholms korptennilsserie, där två av
lagen hamnade mitt i sina resp. klasser,
men för det tredje laget gick det där
emot något sämre.
Alla sådana här berättelser brukar ju

sluta med önskemål för framtiden. Ten
nisklubbens önskan skulle givetvis vara
att snart få en bana till, och eftersom
det inte kostar någonting att önska, så
varför inte en inomhusbana också så
småningom.

F. M.

Kvarnbergsskolan,
enkelt elegant byggd på rekordtid, är
i bruk.



10 GUSTAVSBERGAREN OKTOBER 1950

Valet 1950 90-årsjubileum

Kö vid södra distriktets valurnor.

Den 17 september i år valdes 35
stycken fullmäktige till storkommu
nen Gustavsberg, som skall bildas
den 1 januari 1952 genom att de nu
varande kommunerna Gustavsberg
och Ingarö sammanläggas till en en
het. Samtidigt förrättades också val
av landstingsmän tiH Stockholms
läns landsting.
Valet föregicks liksom på andra

platser av en hel del förarbete. I
Gustavsberg märktes dock ingenting
av den hetsighet som är utmärkande
för valarbetet t. ex. i våra storstä
der. Befolkningens struktur är inte
sådan att man kan räkna med några
större kastningar av röster från det
ena partiet till det andra om inte all
deles särskilda omständigheter skulle
ge anledning till det. Propagandan
sköttes från de olika partierna med
både takt och en viss finess även om
högtalaranläggningen i folkparken
vid något enstaka tillfälle fick skrika
ut sin förkunnelse litet väl högt.

I skolan hade valförrättarna en varm
dag.

Söndagen den 24 september firade
Gustavsbergs Baptistförsamling minnet
av sin 90-åriga tillvaro. I förmiddagens
gudstjänst predikade baptistsamfundets
ordf. Riksdagsman Rub. Swedberg, som
även bringade församlingen sitt tack
för 90-åri,g trogen insats i den baptis
tiska gemenskapen.
På e. m. var högtidsmöte anordnat,

då representanter för Gustavsbergs
kommun samt grannförsamlingarna var
inbjudna. Det blev en minnesrik stund
i fullsatt kapell, där medverkan av
församlingens sång- och musikkrafter
ytterligare förhöjde stämningen. 90-års
berättelsen föredrogs vid detta tillfälle

Vädret. visade sig från , sin allra
bästa sida under valsöridagen och
detta avspeglade sig också i ett syn
nerligen livligt valdeltagande. Det såg
t.o.m. ut som om sådana ytterområ
den som t. ex. Mörtnäs deltog nästan
100-procentigt i valet. Det kanske
var de fria bilskjutsarna som delvis
bidrog till detta. På Söder hade man
även för övrigt känning av det livliga
intresset. En person som på grund
av sin mantalsskrivning på annan ort
inte var upptagen i röstlängden blev
mycket förgrymmad då han inte fick
avlämna sin röst. Sedan han väntat
en halvtimma utan att någon föränd
ring inträtt drog han sig tillbaka -
men under protester. Sedan fanns det
också de som började fundera på rös
tandet litet väl- sent. Ännu så sent
som klockan ½ 11 på kvällen kom det
folk som ville rösta.
I nedanstående tabell kan man av

läsa valdeltagandet:
Röstande Norr Söder Ingarö
Totalt 677 1237 352
Dessa siffror betyder att 80-90 %

av de röstberättigade hade överläm
nat sina valsedlar i valurnorna.
Rösterna fördelade sig enligt föl

jande:
Norr Söder Ingarö

Högern . . . . . . . . 29 14 35
Folkpartiet . . . . 129 127 160
Bondeförbundet . 1 1 1
Soc.-dem. . . . . . . 448 938 151
Kommunister 54 152 5

Med hänsyn till denna röstfördel
ning kan man räkna med att social
demokraterna kommer att besätta 25
platser i fullmäktige, tf'olkpartiet 6,
kommunisterna 3 och högern 1 plats.
Möjligen kan poströsterna betyda nå
gon förskjutning.
De nya kommunalfullmäktige häl

sas välkomna.
G. 0.

Pastor Samuelsson hyllar två av försam
lingens äldsta, Annorna Andersson och

Karlsson.

och som talare medverkade en av för
samlingens tidigare pastorer, distr.-chef
Adolf Jönsson från Karlstad. Bland dem
som då framförde lyckönskningar var
för Gustavsbergs kommun, fullmäktiges
v. ordf. Harald Lindholm. För övrigt
talade ,grannförsamlingarnas represen
tanter samt församlingens egen son,
pastor Bengt Säfström, Solna. Till ett
par av medlemmarna som tillhört för
samlingen längre tid än 50 år uttalade
församlingens pastor några tacksamhe
tens ord för trogen tjänst.
Ur 90-årsberättelsen kan nämnas att

en s. k. "läsare" Fredrik Pettersson år
1856 flyttade till socknen och genom
hans arbete kom flera personer till tro
på Gud. År 1859 fick han hjälp i sitt
arbete av 0.n "broder" Schedin, som var
den förste lekmannapredikanten på den
na plats. Den 30 aug. 1860 hölls den
första dopförrättningen i Gustavsberg
och samma dag bildades Gust. Baptist
församling av 8 personer på initiativ av
en "broder" Segerblom.
Den lilla gruppen av troende fick un

der de första åren lida för sin tro och
överty,gelse men hade även framgång
i sitt arbete. Dess förste predikant var
den ovannämnde Fredrik Pettersson,
som alltså kan betraktas som banbryta
re för frikyrkligheten i vårt samhälle.
Efter att ha haft möten i olika lokaler
fick församlingen sin egen lokal, som
invigdes i december 1906.
Redan år 1864 bildades en söndags

skola och sedan har även flera andra or
ganisationer framvuxit i församlingens
hägn. Många äro de pastorer som tjä
nat församlingen under de gångna åren.
Sedan den 1 april i år är pastor Paul
Samuelsson verksam som församlingens
föreståndare. P. Sam.



OKTOBER 1950 GUSTAVSBERGAREN 11

~►,••~ Glimtar från
3 I Gustavsbergs

fabriker

Blåsorkestern har firat sina 85 år med
jubileumskonsert den 3 september i
Folkparken. Dagen till ära hade orkes
tern förstärkts med musiker från Liv
gardet till häst. En fulltalig publik hyl
lade de populära blårockarnas presta
tioner.

Varpasektionen har haft sin första
klubbmästerskapstävling, varvid Rag
nar Lindberg korades till årets mästare.
Ett tiotal kastare har klarat bronsmär
ket.

Träslöjden har börjat med kvällskur
ser i Trettons slöjdstuga. Det är full
besättning på tisdags- och fredagskväl
larna.

Kooperatörer från Egypten inledde
höstens besök. De följdes av en persisk
prinsessa - jag har glömt namnet, men
man umgås med så mycket folk, så man
kan inte komma ihåg alla. Fjorton na
tioner av olika kulörer voro här den 2
september och den 4:e bidrog Kungl.
Socialstyrelsen med en ny internationell
grupp. Calors personal hade samlat ihop
150 besökare den 9 sept., generaldirek
tör örne och ambassadör Wijkman voro
här den 18 sept. och månaden utfylldes
av grupper från Kolsva, Strebelverken,
SIF, engelska kooperatörer, danska sti
pendiater samt kooperativa kvinnogil
len, skolklasser m. fl. Underoktober har
Stockholms arbetsledare mött upp med
300 man, den 5:e kom en grupp tyska
lärare, Stockholms Handelsgymnasium
och Rotaryklubben. Konstfackskolan
och Tekniska högskolan levererade stu
diegrupper påföljande dag. Och när det
ta skrives är det 2:ans småklasser från
Gustavsberg, som med stora ögon tittar
på pappas och mammas jobb.

Fabriksradion har nu möjligheter att
återutsända radioprogrammet och prov
med "Frukostklubben" och "Tuppen"
har i stort sett utfallit till belåtenhet.
Tal blir alltjämt icke till någon glädje
i de stora fabrikssalarna, varför mu
sikkommitten enats om att i huvudsak
hålla sig till musiken.

BAF och BIF har också börjat röra
på sig och har sina första sammanträf
fanden respektive 25 oktober och 2 no
vember.

Kooperativa RM i orientering gick i
Lamhult den 8 oktober med rätt goda
placeringar för Gustavsbergarna. Våra
juniorer vann 'individuellt och i lag ge
nom Alf Rosen och Bengt Johansson. Se
niorerna tog tredje lagpris. · Det var
mest stengärdsgårdar att forcera och
kartan var från 1870 - men annars
var det allright.

3 nya Radhuslängor om tillsammans
20 lägenheter har påbörjats i Hästha
gen. Det blir 3 rum och kök, varjämte
en del av husen kommer att innehålla
rum för ensamstående. På grund av ter
rängförhållandena blir det delvis fråga
om tvåvåningshus.

Fabriksvisningar för egen personal
har åter påbörjats. Sålunda har BKF,
Benporslin, Plast och Glattsortering ny
lbgen tittat på de andra fabriksavdel
ningarna.

De minderåriga har genomgått den
sedvanliga läkarundersökningen. Någ
ra av de femtio undersökta rekommen
deras lättare arbete på grund av förse
nad kroppsutveckling.

Informationskväll å Badkarsfabriken
hölls den 14 september, då personalen
efter några härliga smörgåsar med the
fick lyssna till intressanta föredrag med
ljusbilder och demonstration av Ingen
jörerna Wahlgren och Vystavel om ar
betet på den "svarta" och den "vita" si
dan i BKF. Tjusiga färgbilder visades
som extranummer.

I skyttekorpen mellan avdelningarna
den 17 september utgick Sanitetsfabri
ken som lagsegrare med 443 poäng. In
dividuella segrar blev: Klass 4-5 Er
land Jonsson, BKF 91 poäng, Klass 3
Oskar Bergkvist, Mek. 97 poäng, Klass
2 Robert Hellman, HPF 96 poäng,
Klass 1 Olle Bergqvist, Mek. 95 poäng.

Korpfotboll mellan TPF och Calor
samt mellan BKF och Konsum resulte
rade i seger för TP.F och nederlag för
BKF.

Kyldiskar och väggplattor börjar nu
även att levereras från BKF, förutom de
nya artiklar, stora smidda pannor och
konstmålning, som vi nämnde om i för
ra numret. Kyldiskarna äro helt emalje
rade - nyhet för Sverige - se mycket
tilltalande ut med lister och hyllor av
polerat rostfritt och matvaruskydd av
glas. De äro i första hand avsedda för
snabbköpsaffärer. (När få vi se den
första i Gustavsberg?) Väggplattorna
äro avsedda att kläda hela väggytor
med, såväl inom- som utomhus. Första
leveransen gick till MEA, som fick sin
entre från Kungsträdgården vackert
klädd med blå plattor. Vi höll på att
glömma balkongerna - sista skriket in
om byggnadsvärlden. Det finns redan nu
48 underhållsfria balkonger uppsatta i
Västertorp och de lysa nu vackert
bourgogneröda, kakigula, olivgröna och
kungsblå i den sjunkande höstsolens
glans. Och när vårsolen sticker upp ha
de till skillnad mot målade ytor sam
ma färg och glans, som då de sattes
upp. Den kommer att stå sig till nästa
släktled tar _balkongen i besittning -
tror dom på - BKF.

BKF:s Verkstadsklubb hade samkväm
den 30 september på Rotundan. Sven
Svensson och hans kumpaner hade haft
mycket jobb med arrangemangen, som
omfattade supe, musik, allsång, under
hållning och dans.

Konstföreningen har besökt utställ
ningarna "Konst på papper" i National
museum och "Det moderna museet" i
Liljevalchs. 70 medlemmar mötte upp,
men det borde ha varit det dubbla vid
dessa förnämliga konstvisningar.

TPF har filmafton för sin personal
den 26 oktober, varvid "Eld, lera och
människor", "Folkhälsans detektiver"
samt några äldre Gustavsbergsfilmer vi
sas. Dessutom blir det underhållning av
teateramatörer.

Engelskan är alltjämt det populäraste
studieämnet såväl bland de anställda
som hos övriga i samhället. Våra gram
mofonkurser cirkulerar och tillsammans
med. ABF äro nya cirklar startade.
Apropå det kan vi leverera en liten sol
skensglimt söm slutglimt. En av våra
kunskapare besökte häromdagen Alder
domshemmet och hälsade på 93-åriga
Erik Larsson. "Det var väldigt så myc
ket böcker · farbror Larsson har", · sa'
besökaren. "Ja", svarade Larsson, "jag
har börjat läsa engelska!"

G. Dbg.
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Min hobby
Den bästa lott någon kan få är

att ha sin dagliga gärning som
hobby, men det är ytterst få som
förunnats den lyckan. Varje män
niska kan emellertid finna av
koppling eller stimulans i en fri
tidshobby. Dit kan vi räkna sång
och musik, amatörteater, oriente
ring, segling, frimärkssamlande,
målning, fotografering och myc
ket annat.

Redaktionen har inbjudit ett an
tal f!UStavsbergare till en artikel
serie under ovanstående rubrik
och här följer det första bidraget
från en friluftsmänniska.

De flesta människor ha ju en hobby.
Min har blivit orientering. Med oriente
ring menar man ju att ta sig från en
plats till en annan med hjälp av karta
och kompass. Det var Sven Eklund, en
son till Emil Eklund i Höjdgatan, som
gav mig de första lektionerna. En vac
ker höstdag, år 1935 startade jag på
min första tävling vid Säby på Ingarö.
Jag minns att startern skrek: "Gå -
och plötsligt stod ja,g ensam i skogen i
gummikängor och spetsbyxor, över axeln
hängde kartfodralet och i handen hade
jag en gammal lådkompass och en lapp,
på vilken det stod "Södra spetsen av
sjön 800 m. öster "y" i Säby. Jag släng
de mig på mage och lade in kompassen
och försökte komma ihåg allt jag lärt
mig vid Eklunds köksbord. Efter en
stund blev jag klar och · när kompass
nålen äntligen stannat, pekade den på
en björk. Ja,g sprang dit och tog ett
nytt ögonmärke. Efter c:a 20 min. såg
jag hur skogen började glesna och det
glittrade mellan träden och där lyste
den röda skärmen. Jag rusade fram och
där satt Ake Wallius och drack kaffe.

I dag för 100 år sedan
Den 21 oktober 1850 kom det till

oroligheter vid porslinsfabriken. Tid
ningarna kallade det för "arbetare
uppror".
Några arbetare lyfte på söndags

kvällen av fabriksportarna. Då dis
ponenten nästa morgon sökte få tag i
de skyldiga hade några hundratal ar
betare samlat sig, gått handgripligt
till väga samt därefter tilltvingat sig
brännvin på krogen intill fabriken.
Det blev hårda domar och avskedan
den och mycket skriverier i tidning
arna.
För händelsen finns en noggrann

redogörelse i oktobernumret av Gus
tavsbergaren år 1943.

Han räckte mig en ny angivelse och sa
några uppmuntrande ord. Jag hade spi
kat min första kontroll och jag kan än
i dag känna glädjen och triumfen.
Jag har letat rätt. på 100-tals kon

troller sen dess, men jag känner fort
farande nästan samma ,glädje än i dag,
då jag får syn på de röda lapparna. Det
är det soin gör spänningen i oriente
ring.
En verkligt intresserad orienterare

skyr inget väder. Han är beredd att vil
ken tid som helst på dygnet ge sig iväg
ut i skogen och träffa goda kamrater
under ärlig kamp. Så är det t. ex. när vi
träffas vid Kyrkan, medan det ännu är
mörkt. Man står där och småhuttrar,
så hör man steg och med ett glatt
"morss" dyker en kamrat upp. Snart
kommer lastbilen och vi åker till Stock
holm och därifrån t. ex. till Roslagen.
Vi byta om i en skogsbacke - i regn
som i sol.
På kvällen kommer man hem efter

att ha missat. Man är trött, hungrig och
besviken. Man förklarar för frun, fäst
mön eller mamman att - hade man
bara hittat 3:dje kärrspetsen så hade
man säkert vunnit, men nu måste man
gå ur.
Nästa söndag är allt glömt och man

står vid samlingsplatsen, glad och för
väntansfull och diskuterar vägval och
kartor.
Eller tänk en härlig sommarkväll. Nu

önskar jag att alla f.d. Gustavsbergare
ute i världen kunde följa med mig. Se
hur orörd den vackra naturen på Far-

LÄMPLIG JULKLAPP för ut
landsvänner som bör ordnas nu:
Beställ Julnumret och ett present
kort på Gustavsbergaren för år
1951! Det kostar 4: 50.

stalandet är, när man tar kanoten och
paddlar genom Farsta bro hål förbi
Klubbudden, Klippudden, Sjöstugan och
Tjustviksholm till Svinudden som är må
let. Vi läg,ger upp kanoten brevid Nyvi
karns fiskarbrygga. Jag drar på mig
gummiskorna och luffar sakta förbi
Tjustvikladan och boningshuset, tar sti
gen fram till Långträsk, där den gamla
kvarnen ligger. Så kommer jag till Ny
vik och Viktorsberg, springer förbi någ
ra kor på ,gärdet nedanför, stannar och
gymnastiserar i den svala dungen, som
omger Nyviksputten. Jag fortsätter för
bi Helvetespotten, sätter mig på en sten
på berget norr om sjön och beundrar ut
sikten. Lyssnar på fåglarna och njuter
av näckrosornas fägring på det svarta
vattnet.
Jag "kör" sedan mot Beatelundsträs

ket och Våtängsträsk, Lilla Tjustvik och
när jag kommer ner på gärdet vid
Gärdsviken springer jag över den gröna
ängen med den varma kvällssolen i an
siktet ner till Svinudden, där jag kastar
mig i den friska Baggensfjärden. Sen
smakar en kopp te utmärkt, medan so
len går ner i Kilsviken. När man sedan
sakta smyger hemåt, prisar man sin tur
att man valde en sådan hobby.

Vi ha i vår klubb flera nybörjartäv
lingar varje år och det är alltid några
intresserade pojkar som bli kvar. Vi
hoppas att vi till nästa år kan få flera
grabbar med i våra led som under vår
rekryteringsledare Lennart Hagelins
ledning kan utvecklas till goda oriente
rare.
Jag har aldrig ångrat att ja,g började

orientera. Ty orienteringen har skänkt
mig god hälsa, goda kamrater och ge
nom att jag lärt, mig läsa karta, har jag
fått tillfälle att se många vackra plat
ser, både till lands och sjöss. Det är
min förhoppning att jag ännu i många
år skall få pröva tanken:s skärpa under
kroppslig möda, i hård kamp mot ,goda
kamrater på den vackraste av alla
idrottsplatser, skogen.

Torsten Rolf.

pris
medvetet
folk
går till
konsum
kooperativa
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Gustavsberg får väl betraktas som
ett synnerligen välordnat samhälle ur
byggnadsplanesynpunkt. Bostadsom
rådet ligger nära men dock tydligt
avskilt från industriområdet. En an
märkning som nu kan göras är att
två onormalt belastade trafikstråk gå
rakt igenom samhället och gör livet
osäkert för . dess invånare. Men den
saken kommer nog att avhjälpas så
småningom. Vi ha en mängd nyare
bostäder av hög klass och en del äld
re som kan förbättras. Vad vi lider
brist på är däremot en del service i
form av affärer, lokaler o. dyl. De
resultat som bruksledningen under
tidigare generationer mer eller mind
re avsiktligt kommit fram till vid
samhällsbildningen, har kunnat in
arbetas i en större planlösning som
genomförts av den nuvarande fabriks
ledningen.

Vad som är viktigt för framtiden
är emellertid hur våra ytterområden
kommer att gestalta sig. Det är vik
tigt att bristfälliga, planlösningar in
te här kommer att åsamka kommu
nen kostnader längre fram. Välord
nade samhällen, där befolkningen kan
känna trivsel, kan nämligen inte
åstadkommas utan en ingående regle
ring av bebyggelsen.
Kommunens byggnadsnämnd, som

trädde i funktion år 1945, har här en
väsentlig uppgift att fylla.· Dess ar
bete träder kanske inte i dagen så där
påtagligt och omedelbart. Men resul-

tatet av verksamheten skall visa sig
i framtiden. Nämnden har främst att
se till att vi få goda och ändamåls
enliga byggnader samt att man vid
planläggningen av bebyggelsen tar
hänsyn till de olika områdenas möj
ligheter till utveckling. Man får ta
hänsyn till behovet av kommunika
tioner, trafiksäkerhet, försörjning
med vatten och avlopp etc. Gustavs
bergs byggnadsnämnd består av fem
ledamöter med Gustaf Lorang i spet
sen och till biträdande expert har
man arkiekt Kurt Rollstrand.
För att byggnadsnämnden skall bli

i tillfälle att utföra sin kontroll av
byggnadsverksamheten är i lag be
stämt att innan byggnad uppföres
skall ansökan om byggnadslov inläm
nas till nämnden och där bli godkänd.
Behandlingen av ansökan innebär att
nämnden granskar ritningarna med
hänsyn till de olika bestämmelserna
som utfärdats.
I en byggnadsordning för kommu

nen lämnas detaljerade föreskrifter
bl. a. "om byggnads yttre och inre
anordnande m.m." Byggnadsnämnden
skall bl. a. se till att grundmurarna
på ett hus grävs ned till tillräckligt
frostfritt djup så att inte byggnaden
i samband med en tjällossning el. dyl.
börja luta åt ena eller andra hållet.
Källaren skall helst isoleras och an
läggas på sådant sätt att inte grund
eller regnvatten tränger in och för
vandlar 'lokalerna till mer eller mind
re aptitliga simbassänger. Isolering
är också nödvändig för att förhindra
fukt med tillhörande svampkulturer
i lägenhetsutrymmena. En viktig de
talj är brandmurar och skorstensstoc
kar. Många eldsvådor skulle kunria
förhindras om brandmurar och skor
stenar vore ordentligt byggda och
underhållna.

Det är också viktigt att rökrör och
imkanaler får de rätta dimensionerna.

Hunden- Buster

och

Den phula ank

ungen.

Födda hösten 1950

Oskar Anderssons
potatisland
i Villagatan.

Farstabadet
rapporterar en livlig sommar. Antalet
badande uppskattas till 1000 om dagen,
och temperaturen har hållit sig mellan
16-22 grader. Siffrorna för avlagda
prov är förvånansvärt höga. Nära 100
yngre elever har lärt simma tillsammans
med ett 30-tal äldre, och simborgarmär
ket har erövrats av 175 personer. Järn
märket har tagits av 74, brons av 36
och silver av 27 badare. Vidare finns
där 41 kandidater, 35 bronsmagistrar,
12 silvermagistrar och 3 guldmagistrar.
En guldplakett, 16 bronslivräddare och
25 dito i silver finns också. att notera.
Det lyser grant!

Bad- och lekplatskommitten anser
med rätta, att Farstabadet fyller en po
pulär och viktig funktion och söker nu
få till stånd utvidgning, bänkar, tra
fikskydd, flaggstång, sandpåfyllning
och andra anordningar för höjandet av
badplatsens trevnad och ändamålsenlig
het. Både kommunen och företaget visar
stort intresse för badet och man hoppas,
att alla som brukar det också i fortsätt
ningen skall hålla det i god ordning.
Litet mera ansvar borde stundom kun

na ådagaläggas gentemot medmänni
skorna! Och av en och annan mamma
mot sina egna. En vardag i sommar på
träffades ett par koltbarn kravlande på
bron vid trampolinen. Mamman lå,g på
plagen och läste Veckonytt. Det kunde
gått på tok, om inte en omtänksam med
människa fört de små tillbaka.

Man skall icke behöva ha rökig och
dålig luft i bostäderna eller elda för
kråkorna. Bostadslägenheterna skall
vara ljudisolerade mot angränsande
lokaler. Man skall nämligen helst inte
kunna höra vad grannen grälar om.
Har byggnadsnämnden ingenting

att anmärka mot byggnadsritningar
na eller mot byggnadsplatsen beviljas
byggnadslov.
För att kontrollera att ansöknings

ritningarna följas verkställer bygg
nadsnämnden besiktningar av bygg
nadsföretaget. Även bebyggelseområ
dena skall inspekteras då och då. Vid
en inspektion i Koviksområdet under
föregående år visade det sig att om
kring 30 sommarstugor uppförts, an
tingen utan att byggnadslov sökts
eller utan att de godkända ritningar
na följts. I sådana fall kan det bli
fråga om böter och vitesföreläggan
de.

Det gäller också att se till att
sportstugeområdena inte förlorår sin
karaktär och övergår tiH att bli per
manenta bostadsområden. En sådan
utveckling bör i varje fall föregås av
en- grundlig utredning om förutsätt-
ningarna. G. O.
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rostfritt
karott rund 17 cm. . .

oval 23 ,, .
26 ,, , .

,, 30 .

fat 29 ,,
32
37 ,,
42 ,,

omel. formar 23 ,,
,, 26 ,,

31 ,,"
köksfat 2 lit.

3 ,,
6 "
8 ,,

11 ,,

"

"
hushållssked
förläggarslev

5:50
6:75.
9:25
11:25

8:25
9:-

12:-
16:-

6:-
6:75
10:-
6:-
6:50

12:50
14:50
20:-

1:50

2:75

Luma
15 volt
25 ,,
40 ,,
60 ,,
75 ,,

100 ,,

.......... , -:90

......... , -:90

·················· 1:
.................. 1:25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:80

det är omtänksamt att ha någon
lampa hemma i reserv.

Eve ½ kg .. , , • · · · · · · · · · · · · · 1:30

honung
biodl. etik. . . . . . . . . . . . . ¼ 1 :45

" ½ 2:60
1 4:90

torkad frukt
plommon 70/80 kg......... 1:55

" 60/70 " ........ 1:60

" 50/60 " ........ 1:90

bl. frukt ex.ch. " ........ 2:35

risgryn ital. . . . . . . . . . . 1:35 l
havregryn

i påse kg. -:59

blå pkt .. .. .. .. .. .. .. .. ,, -:68

gröna pkt ,, -:83

har Ni svårt att finna lämplig pre

sent - köp presentkort - finns i

samtliga butiker

Hjälp forskningen - hjälp livet.
Lämna bidrag till cancerforsk

ningen.

herrunderkläder
kalsonger blågrå fr. , , .. , , .. 5:50
tröjor ........ 6:35
kalsonger oblekt fr. . . , , . , . , 5:-
tröjor " ........ 5:95

gossunderkläder
kalsonger blågrå fr. . . , , .. , . 3:75
tröjor " ........ 3:65

dambenkläder
pläterad fodr 6:80
bomull .... , , . . . . . . . . . . . . . . 3 :95

damlinnen
bomull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :35

damstrumpor
ylle, ribb. melerad . . . . . . . . . . 7 :50

,, nylonförst. fr. . . . . . . 9 :75
pläterad fr.. , , , . , 3:85

barnstrumpor ylle
1 2 3 4 5 6 7

2:60 2:85 3:20 3:50 3:80 4:10 4:50

herrstrumpor
3 tr. helylle kamgarn . . . . . . . . 3 :50

-regnkappor
dam, plast .
barn, stor!. 2 .

" 4 , , , . , . , ..
" 6 , , . , ..
" 8 . , , .
,, 10 .
,, 12 .

"

"

16:50
10:-
11:-
12:-
13:25
14:75
15:25

· Konsum Gustavsberg
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Bostadsbyggandet i Gustavsberg

sker i raskt tempo. Vid Lugnet och
Hästhagen kommer fastigheterna till
i amerikansk fart. Vad det gäller det
av föreningen planerade varuhuset i
Centrum går det emellertid inte lika
fort. Vår ansökan om byggnadstill
stånd, som inlämnades den 13 maj,
har nu passerat Länsarbetsnämnden
och befinner sig för närvarande vid
Arbetsmarknadsstyrelsen. Man tycker
nog tämligen allmänt att myndighe
terna borde bifalla vår ansökan efter
som någon affär för så kallade spe
cialvaror inte kommit till under de
sista tolv åren. Under nyssnämnda
tidsperioden har folkmängden för
dubblats, vilket säger en hel del om
behovet av utökning av specialbuti
ker. Så länge som vi inte :fått avslag
på vår ansökan finns hoppet kvar.
Ritningar till ombyggnad av Villa

gatan, Hästhagen och Grindstuplan
till Snabbköp föreligger färdiga, och
om allt går efter beräkningarna ska
de medlemmar, som gör sina inköp
vid Villagatan, få göra sina julinköp
i Snabbköp.
I väntan på att vi får bygga varu

huset, ha vi ordnat med en tillfällig
skobutik ansluten till manufakturav
delningen och belägen en trappa upp
över manufaktur. Vi är fullt på det
klara med, att det inte alls är någon
idealisk lösning( det är alltid besvär
ligt med trappor), men åtgärden är
vidtagen för att öka utrymmena i bot
tenplanet för husgeråd.
För att minska på den rätt långa

väntetiden i butikerna har lunch
stängning införts. Förslaget har
framförts från medlemsrådet inom ett
distrikt och har sedan behandlats av
styrelsen, företagsnämnden, med
lemsråden, butiksföreståndaremötet
och personalklubben. I början är det
givetvis något ovant med att butiker
na inte äro öppna hela dagen, men
det är väl bättre att bli snabbt be
tjänad, då butikerna äro öppna, vilket
möjliggörs av att personalen är fult
talig. Systemet med lunchstängning
tillämpas inom stora delar av vårt
land till allmän belåtenhet. En del
tycker att lunchrasten kommer väl
sent på dagen, kl. 13-14.30, men det
har sin orsak i att fabriken har sin
rast kl. 12-13 och för att bereda
dem, som där arbeta, möjlighet besö
ka butikerna har vår rast anpassats
därefter.
Insamlingen för cancerforskningen

~

CD

QJ
Födda:

25 aug.: Luigi, s. t. fabr.arb. Federico
Pagani och h.h. Guilia f. Boeris, Häst
hagsväg. 4 a.
27 aug.: Karin Birgitta, d. t. div.arb.

Bror Gunnar Mattsson och h.h. Rull Ka
rin Gunvor :f. Nilsson, Hästs~~väg. 12.

6 sept.: Ingrid Lisbet, d. t. fabr.arb.
Nils Fabian Berglund och h.h. Ida Ingrid
f. Olofsson, Trallbanev. 1.

9 sept.: Stefan Gustav, s. t. ing. Alf
Georg Liljevall och h.h. Maria Theresia
Antonia f. Rauch, Höjdhagsvägen 19.

18 sept.: Thomas Torbjörnsson: s. t.
brandman Torbjörn Martin Nyström och
h.h. Doris Ingegerd f. Andersson, Gamla
vägen 1.

18 sept.: Sture Håkan, s. t. fabr.arb.
Karl Gustav Sture Thyr och h.h. Rut
Anne Marie f. Sjösten, Mariaplan 7.

19 sept.: Kerstin Marianne: d. t. fabr.
arb. Per Alf Nordin och h.h. Hilda Elisa
bet f. Bergström, Mariaplan 5.

23 sept.: En son t. mekanikern Göran
Sigvard Berglund och h.h. Sigrid Jemina
Elisabet f. österberg, Höjdgat. 3.

24 sept.: En dotter t. fabr.arb. Goffre
do Nannini och h.h. Evy Margherita f.
Borelli, Mariaplan 10.

25 sept.: Jan Lennart, s. t. grovarb.
Lennart Eugen Eriksson och h.h. Vera
Kristina f. Andersson, Mörtnäs 1: 7.

2 okt.: Helena Elisabet, d. t. sliparen
Nils Jonas Viklund och h.h. Irma Märta
Matilda f. Tingvall, Mariagat. 4.

V i g d a:
Den 23 sept.: linjearb. Karl Evert Ja

kobsson, Mörtnäs 1: 287 och Inga Lo-

röner mycket stor välvilja, vilket är
mycket glädjande. Om vi, genom att
skänka ett bidrag, litet eller stort,
ge möjlighet att lösa frågan om
kräftsjukdomarnas uppkomst och be
kämpande, så ha vi därigenom gjort
mänskligheten oanad tjänst. Insam
lingslistor finnas utlagda i samtliga
butiker. Hjälp forskningen - hjälp
livet.
I nästa nummer av Gustavsberga

ren ska vi tala litet om julhandeln.
0. G. K.

Den 21 september avled förre bygg
mästaren Carl Viktor Danielsson endast
2 dagar före den dag han skulle upp
nått 93 år. "Byggarn" som han vanligen
kallades var född i Närke och arbetade
på olika mekaniska verkstäder bl. a.
en cykelfabrik, där han var verkmästa
re innan han i början av 1890-talet kom
till Gustavsberg som ledare för meka
niska- och snickarverkstäderna. Han
fick där vara med om många stora ar
beten t. ex. byg,gandet av järnpråmen
"Oden" för grus- o. vedtransport, och det
stora vattenhjulet utanför HPF:s östra
sida, som kom till 1894 och under många
år drog färgkvarnar med vatten från
Kvarnsjön. Från sin tid som cykelverk
mästare medförde D. en bicykel, som
fordonet kallades på den tiden, och D.
var en av de första cyklisterna i Gus
tavsberg, där förut endast ing. Odelberg
synts åka på en engelsk cykel med fas
ta gummiringar.

Gamle byggmästaren som sedan flera
år var pensionerad, var en flitig sam
lare av kuriosa av skilda slag, och
många föremål som andra människor
funna värdelösa, kunde i hans händer
förvandlas till lampetter, ramar, ljus
stakar· m.m., men så hade också nästan
alla föremål i hans hem sin historia,
och det blev något av en vandring i ett
museum när D. med ingivelse berättade
om sina fyndplatser och hur de olika
sakerna kommit till.
Jordfästningen ägde rum den 30 sep

tember i Norra Krematoriet. Bland den
rika blomsterskörden till den gamle he
dersmannens minne märktes också kran
sar från AB Gustavsbergs Fabriker och
arbetskamrater och vänner inom före
taget.

visa Pauli-Andersson f. Sjökvist, Mört
näs 1: 137.

Döda:
21 sept.: f. d. byggmäst. Karl Victor

Danielsson, Gamla kontoret, 93 är.
28 sept.: chauffören Nils Arne Jans

son, Kullen 1. 37 år.



Haukåsens Sykelhus
står berett ...

... liksom Svenska Norgehjälpens ·öv~iga två barnsjukhus
· - i"Oslo och Bergen. Samtliga dessa moderna sjukhus har

,. .
utrustats med Gustavsbergs slntrade sanitetsporslin -
i likhet med så många andra anläggningar där kraven
på absolut hygien måste ställas särskit höga. Med en vat
tenupptagning av endast 0,5%, hög hållfasthet och e~
sprickfri glasyr erbjuder nämligen Gustavsbergs sintrade
sanitetsporslin den största hygieniska trygghet som över

.:a- huvud taget 'står att erhålla.
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)>Ara vare Gud i höjden
och frid på jorden till människorna ett gott behag<

Jag satt en kväll hemma och
:funderade. Det var alldeles tyst
omkring mig. Alla hade gått till
vila. Det var så tyst att varje ljud
utifrån fick en alldeles särskild

gel Det var emellertid någon
som talade i tystnaden. Han talade
så stilla och hans ord antydde nå
got om att allt måste förändras.
Hela livet. Vem kunde det vara,
som talade?
Du har säkert också hunnit med

sådana stunder, då du fått tid att
reflektera över hemligheten med
livet. Varför lever jag? Varför ar
betar jag? Tiden är ju ändå så
kort. Livet rullar ju så hastigt
undan. Svaret är enkelt men icke
desto mindre innehållsrikt. Du och
jag leva för den generation som
börjat, för våra barn.· Det är san
nerligen inte något litet ansvar du
och jag tagit på oss. - "Ära vare
Gud i höjden och frid på jorden
till människorna ett gott behag."
De orden kan du höra vid varje
gudstjänst i Gustavsbergs kyrka.
Och det är ingen tillfällighet att
de ljuda. Ty Han har givit friden
och han vill friden, det är bara vi
som inte taga vara på tillfällena
att stifta frid.
I den djupaste fattigdom kom

Han till världen. Vad hade den lil-

le och hans föräldrar att komma
med? Ja, du vet det nog. De hade
ingenting av det som människor
skatta så högt. Men de ägde fri
den, men den kan man väl ändå
inte leva av. Många, många ha le
vat av den i tvåtusen år. Och än
i dag finnas många som leva av
den.

Skulle inte vi vilja vara kristna
människor för vilka rättfärdighe
ten, friden och glädjen äro led
stjärnor, som vägleda oss fram till
barnet självt. Vi fira ju inte jul
för att det skall så vara. Vi fira
ju högtiden såsom en samman
hängande gudstjänst, fylld av
glädje men också samtidigt av det
djupaste allvar. Vi förstå att man
inte kan taga emot ett gudomligt
barn med uppsluppen glädje.

Den som under senare år rest
genom södra Europa, han förstår,
att vårt land är ett land, där det
borde finnas mera av tacksamhet.
Han tackar Gud att han har möj
lighet att giva sin familj det nöd
vändigaste. Han tackar också för
att ordning ännu råder i landet och
för att man så gott man kan gör
allt för allas trevnad.
Vad kan samla den söndrade

världen, vad kan häva splittringen
mellan folken, vad kan skapa frid

i världen och i vår egen hjärte
värld? Vi ha försökt allt och miss
lyckats. Men ha vi försökt allt?
Nej! Hade vi det, så skulle allt
ha sett annorlunda ut omkring oss.
Ty det är i den enskildes hjärta
förändringen skall börja, för att
bli spridd.

Men vi kanske inte skulle fråga
vad som kan samla den söndrade
världen, utan vem.
Vi veta svaret: Han som är

Fridsfursten. Alla vilja säkert till
höra Honom. Du vill bliva barn
igen. Du känner att det är det en
da, som håller. Du vill taga emot,
taga emot det bästa, kärlekens
seger i ditt hjärta. Visst kan det
vara svårt att alltid vara glad,
visst är det svårt att alltid visa
ett glatt anlete. Här ha vi att gö
ra med temperament och andra
omständigheter. Men med Guds
hjälp är det lätt att få in friden i
hjärtat. Låt oss alla försöka. Vi
bliva omkring julen så särskilt
vänliga. Kan det vara detta, att
vi få något med av den kärlek,
som Jesus själv ägde. Jag tror det.
Och jag gläds över det både för
Gustavsbergs församlings del och
för egen del. Jag önskar försam
lingen en Gud Jul.

Olle Hallin.
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En djupare gemenskap
Det är november och lövträden

tå redan kala på bladverk, utom
eken, vårt svenska vårdträd, som
ar sina vissnade blad kvar. Men

de falla ett efter ett. Det ser ogäst
änligt ut i naturen, snöregnet bil

dar sörja och jorden är svart och
åt som i förruttnelse. Men när
snötäcket vilar över jorden blir det
med ens högtidligare. Man minns
hur man som barn längtade efter
den första snön. Det blir tystare
och lugnare och mera rogivande.
1 äro i behov av lugn, ro och av

spänning. Konsten att leva är
svår ... Men det är ändock mening
med livet fast det synes trist
ibland.
Att kunna känna lugn och av

koppling är inte detsamma som
slöhet och apati. Man måste ha
sin egen inre person hel och ändå
med liv och lust delta i samhälls
arbetet, produktionen, konkurren
sen. Vi måste ställa anspråk på
oss själva. Fostra individer och ka
raktärer. Politiskt, religiöst och
kulturellt går vi i fållor. Åsikterna
bli förytligade och förtunnade. -
Om man nu tilläventyrs har någon
"åsikt", ty detta är ju inte heller
så modernt. Undra på det förres-

. ten, med de omkastningar som
ganska hastigt sker i världen. Men
om vi måste lära oss att leva som
självständiga individer, så måste
vi också lära oss att leva i gemen
skap.
Vi gå ensamma och funderar i

höstmörkret. Sedan generationer
har vårt släkte vandrat här uppe i
norden i de stora skogarnas och
avståndens land. Våra förfäder
blevo säkerligen ofta enstöringar.
Men familjen spelade då större roll
än i vår tid. Familjens kris kan vi
inte utreda, men vi kan slå fast,
att familjen har sin oerhört stora
betydelse även för vår tids män
niskor, för individen och för ge
menskapen och att äktenskapet in
te bara grundas på kärlek utan i
åtminstone lika stor utsträckning

Goder morgon, mitt herrskap, här kommer Lussibrud,
hon nalkas till eder med ära.

Vi få önska eder alla en fröjdefull jul
från alla olyckor bevara eder Gud.

Se Lucia sig påminner att få roa er en stund
om hon er vid hälsan finner i denna morgonstund.

Kaffetåren står och kallnar, stånden upp nu och drick
förlåt om vi något skämtar, det hör Lucia till.

Haven tack nu, mitt herrskap, för en uppmärksammad stund
som I haven skänkt Lucia i denna morgon-stund.

på ekonomi. Och skilsmässorna
beror inte bara på de alltför myc
ket tilltagande alkoholvanorna.
Det finns en hel del orsaker i det
moderna samhället som spelar in.
Vi söka gemenskap, vi äro säll

skapsvarelser, Vi måste ha någon
eller några att samtala med, att
umgås med. Men samtalet kanske
gärna bli förytligat. Det blir mest
klicheer och löst prat. Man bekym
rar sig för den ene eller den andre.
Man knäpper på en knapp alldeles
som när man knäpper på radion.
Eller också går man på ett möte
och söker sak med varandra. Man
försöker att komma åt någon, som
man inte tycker om. Föreningarna
har blivit självändamål och fyller
inga verklighetsuppgifter numera.
"Annat var det i vår ungdom",
brukar de äldre säga. Och man till
lägger: "De där som springer på
möten och sammanträden var och
varannan kväll, de kan väl inte le
va något rikt familjeliv." Ja, det
ligger faktiskt mycket i dessa an
märkningar, men familjelivet kan
ju inte bli så mycket lyckligare om
"gubben" bara ligger hemma på
soffan.
Föreningarna har naturligtvis

inte den stora betydelsen nu som
tidigare: Men hur ska vi få en re
nässans på detta område? Till en
tid kan man göra det genom sen
sationer. Stora affischer och bras
kande rubriker. Men· då för man
ofta till torgs de andliga surroga
ten, Diskussionsmöten i stor stil
- och antingen har den, eller ock-

så den rätt. Något annat gives in
te. Numera diskuterar man ju inte
för mycket, så det är inte detta
som avses. Frågan är bara: Ska
det ske massvis eller i smågrup
per? Vi vill svara att det behöver
inte vara antingen - eller. Vi ön
ska bådadera. Förutsättningen är
att vi först skapa individer och ka
raktärer, som vill förkovra och
orientera sig. Hemmet och skolan
har väldiga uppgifter härvidlag.
Man måste ha mål och ideal att
sträva efter. Man måste söka nya
vägar för en ny tids människor.
Det salvelsefulla måste ersättas av
det verklighetsbetonade. Egoisten
måste underordna sig det gemen
samma. Vi behöva en ny fostran
till gemenskap, där kunskapen,
äktheten, sakligheten för debatten
vidare och ger resultat. Detta gäl
ler både livsåskådningsfrågor och
samhällsfrågor. Vi ska pröva vå
ra uppfattningar och fördjupa
dem. Vi behöva en ny aktivitet
för att fostra självständiga och fö
retagsamma individer, vi behöva
en större gemenskap för att för
verkliga våra ideal.
Vi närma oss Jul nådens år 1950.

Aret går hastigt sitt slut till mötes
och vi tycka det var helt kort tid,
sedan vi hälsade Nyåret 1950, det
nya halvseklet. Mycket har hänt
under året och vi stå frågande in
för vad framtiden bär i sitt sköte.
Låt oss möta tiden med djärvhet
och beslutsamhet, en ny individua
lism och en djupare gemenskap.

Gunnar Andersson.
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Gustavsberg på Simon Nordströms tid (1842). I texten omtalas att ångbåten brukade komma fullproppad av
folk och den lilla hjulångaren på bilden var tydlig_en välbesatt.

Jimon 'Nordstriim
OCH DET ENGELSKA PORSLINET

I en artikel om fabrikens första
verkmästare Fredrik Rohde (nr 6
1949) omtalades att Gustavsberg
sommaren 1838 såldes på auktion till
den gamla styrelsen. Det nya bolaget
antog namnet Gustafsbergs Fabriks
intressenter och till ordförande i sty
relsen valdes grosshandlaren Simon
Nordström, som i egenskap av chef
för stockholmsfirman Godenius &
Comp. - en av fabrikens största del
ägare -,länge varit medlem av di
rektionen. Han hade därvid kommit
till insikt om nödvändigheten att
överge' den tyska tillverkningen och
i stället införa engelska fabrikations
metoder, Då planen krävde ett snabbt
genomförande, uppdrog Nordström åt
en affärsvän som reste till England
att där söka förbindelse med ledande
porslinsfabriker och med deras hjälp
rekvirera behövligt råmaterial och en
gagera lämplig personal. Redan på
hösten 1838 anlände de nyanställda :
verkmästare Gregory Holden, arbe
tarna Joseph Beyley, William Wat
son, Ralph Plant, Silvester Calclough,
Richard Hatherton, Joseph Murray,

George Heath, Hugh Sawyer, Thomas
Shaw, William Hill och arbeterskorna
Eliza Shaw och Mary Barley. Alla
dessa beviljades tillstånd att tills vi
dare få vistas i riket.
Till bruksdisponent utsågs löjtnan

ten Per Olov Ahlström, men vad som
meriterade honom iför den ansvars
fulla platsen framgår inte. Ahlström
var egentligen jordbrukare och hade
under en följd av år arrenderat egen
domen Älvsjö i Brännkyrka socken.
Om han möjligen tidigare varit in
dustriellt verksam är okänt. Av hans
efterlämnade brev och anteckningar
får man ett intryck av att han var
en gladlynt och rätt bekymmerslös
herre, som ej ingav någon större re
spekt. Då han därtill inte fullt be
härskade engelska språket måste han
i umgänget med engelsmännen ofta
anlita tolk.

Medan ombyggnader och nyinstal
lationer gjordes under verkmästare
Holdens ledning låg fabrikationen
praktiskt taget nere, och först våren
1839 sedan leror och annat material
anlänt från England, kom den åter i

gång. Ugnarna fylldes nu av pors
linsartiklar, märkta med ett under
fabrikens namn insatt ankare - en
signering som den i Sverige uppskat
tade engelska fabriken Davenport bl.
a. använde. Den nya stämpeln till
kännagav med andra ord att Gustavs
berg börjat framställa ett med de
bästa brittiska fabrikaten jämnställt
porslin. Massa, glasyr, former och
dekor bekräftade detta och fabriken
överhopades med beställningar.

Moderniseringen av Gustavsberg
lockade stockholmarna att ta fabri
ken i närmare beskådande och många
utfärder ordnades dit. ffifter att i
juni 1839 ha deltagit i en sådan skrev
August Blanche i tidningen Freja
ett berömmande reportage, som ännu
mer stimulerade nyfikenheten. Dispo
nent Ahlström har samtidigt anteck
nat att "ångbåten kom i middags all
deles fullproppad av folk. Jag måste
ut i fabriken ty de surra ikring över
allt som en bisvärm". De engelska
drejarnas fingerfärdighet tilldrog sig
framför allt uppmärksamheten, även
om fackkunnigt folk mest beundrade
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Disponenten löjtnant Per Olov Ahlström
lf. 1'190, d. 1864) som genom eget för-
1:ållande kom .till korta med superiet

vid Gustavsberg.

de maskinella förbättringarna. För
tillfälliga besökare tedde fabriken sig
alltså i mycket fördelaktig dager, un
der det att de mera initierade visste,
att medaljen hade en frånsida.

Styrelseprotokollen vittna nämligen
med önskvärd tydlighet om att Simon
ordström och hans medde'läga

re hade flera svårigheter aU över
vinna. Drivkraften räckte ej och då
omläggningen gick till stora pengar
var den ekonomiska ställningen be
kymmersam. Oroande och hindersamt
var också att engelsmännen ofta för
summade arbetet. Disponentens dag
bok för sommaren 1839 belyser det
senare förhållandet. Den 18 juni skri
ver Ahlström: "Watson har ej arbe
tat varken i går eller i dag, ej heller
brännaren Plant. Min beskedliga Mur
ray ligger sjuk, förmodligen efter fyl
leri vartill Holdens födelsekalas i lör
dags kanhända gav första anledning
en". Två dar senare är antecknat:
;'Halvfull kom Plant på morgonen
och brände glasyrugnen färdig, sedan
såg jag honom ej mer i dag. Watson
arbetar icke alls". Följande dag skul
le ännu en glasyrugn brännas. Då
Plant emellertid uteblev skickade dis
ponenten bud efter honom, men fick
beskedet att han gått med Watson
till Betsede krog. "Hur skall man bä
ra sig åt med sådant folk som själv
mant ej vet fullgöra sina skyldighe
ter och ej tål att man påminner dem
därom", utbrister disponenten i sin
hjälplöshet.

Och situationen förbättrades inte.
Dagen före midsommaraftonen var
"lika som i går. Plant går sin väg och
tar Watson med sig. Holden ligger
sjuk. Fabriken står nästan stilla ty

en stor del av arbetsfolket har be
gärt och fått permission .att gå till
staden för att köpa sig kläder till
helgen". Midsommaren förflöt dock
tämligen lugn, "vartill den inskränk
ta brännvinsförsä'ljningen till största
delen torde bidraga. Att folket därför
ej lagt av att supa kunde jag rätt väl
både se och höra fram på natten och
följande dagen, då de återkomma från
grannskapets krogar". Krögarna runt
bruket var måna om kunderna, "från
Ekedal skickas båt för att hämta dem
och föra dem hem igen - det senaste
är rätt behövligt".

Att fabrikationen led av dessa för
hållanden är självklart, och natur
ligtvis fick chefen skulden för att
beställningar ej effektuerades i tid.
Han tog klandret med tålamod, skri
ver han, men "likväl är jag oskyldig
ty inte kan jag själv göra porslin och
att få de här engelsmännen framåt
då de inte vilja det är alldeles omöj
ligt". Nordström kom snart under
fund med disponentens släpphänthet
och oförmåga att göra sig åtlydd, men
av någon anledning fann han det ej
rådligt att avskeda honom.
I stället försökte han på annat sätt

bekämpa superiet, dock utan att upp
nå önskat resultat. Vid Nordströms
undersökning av hur arbetarna kom
över så mycket spritvaror erkände

Fabrikens 1839 införda ankarstämpel,
använd alltjämt i något moderniserad

form.

emellertid disponenten att han till
låtit jungfru Olsson på brukets värds
hus att "i begränsade kvantiteter" få
sälja brännvin och dricka för att rö
relsen skulle kunna bära sig. " Om
vi vilja ändamålet så måste vi även
vilja medlen", anförde han till sitt
försvar. Styrelsen fann denna miss
riktade välvilja upprörande, och när
det därtill blev känt att Ahlström
själv drev ölförsäljning och betalade
lönerna fjorton dar i "förskott, hade
man ingen misskund med honom och
hans kontrakt uppsades.
På grund av svårigheten att finna

en efterträdare med erfarenhet och
auktoritet beslöt Nordström att själv
överta fabrikens skötsel. Han var vid
denna tidpunkt fyrtiotvå år och hade
bakom sig en mer än tjugoårig affärs

. verksamhet, delvis i ledande ställ-

Fruletsleål med det nya mönstret Ecclesical i blått tryck - en dekor som under
namn av Gamla servismönstret förekom i olika kombinationer t. o. m. 1880-talet.

Pjäsen har tillhört Simon Nordström.
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Pastej/orm med lock, tillverkad på 1840-talet av engelskt flintporslin och dekorerad
med mönstret S. Angelo.

ning. Som det endast var med tanke
på bolagets bästa han övertog plat
sen avsade han sig all kontant er
sättning. Elter hans tillträde våren
1841 märktes det att en kraftig hand
fattat rodret. Hans första åtgärder
gick ut på att få bukt med superiet.
Krögaren vid östra Ekedal tvinga
des förbinda sig skriftligt att· inte
betjäna folk från Gustavsberg och
brukets värdshusvärd förbjöds vid
100 rdr. bs vite att sälja brännvin,
rom, konjak, arrak och därav bered
da drycker; vid upprepad försyndelse
skulle kontraktet annulleras. Två av
de mest alkoholiserade engelsmännen
hade Nordström i förväg skickat hem,
och allt eftersom avtalen utlöpte för
for han på samma sätt med de övriga.
Verkmästare Holden stannade emel
lertid. Han blev t. o. m. delägare, vil
ket tyder på att man var mån om att
få behålla honom. Men belåtenheten
varade ej länge. Efter ett besök i
England tycks Holdens intresse för
Gustavsberg ha minskat - det an
märktes sedan ofta på hans fabrikat
- och 1844 entledigades han.
Fastän Simon Nordströms d"örvalt

ningblev av kort varaktighet - han
dog redan 1846 i en "bröstsjukdom"
~ betecknar den ett anmärknings
värt uppsving i både tekniskt och ad
ministrativt avseende. En detaljerad
redogörelse för detta lämnas i en
kommande historik över Gustavsberg;

här skall endast sägas några ord om
hans insats beträffande fabrikatio
nen. Genom praktisk erfarenhet, stu
dier och utländska resor hade han till
ägnat sig stor fackkunskap och ing
enting inom porslinsindustrin var ho
nom främmande. Brännugnsböckerna
börjar också på 1840-talet uppta en
mycket rikare sortering än under
tysktiden. De nya tryckta mönsterse
rierna Ecclesial - sedan Gamla ser-

vismönstret - St. Angelo, Sicilian,
Asiatic, Palmträd, Fasan och andra
av engelskt ursprung, som återfanns
på både prydnads- och hushållsartik
lar, behöll länge sin popularitet. Det
sistnämnda mönstret - alltså Fasan
- upplever som bekant i våra dar en
verklig renässans. Nordström arbe
tade också på att göra gustavsbergs
porslinet känt 'utom landets gränser.
Provkollektioner avgick bl. a. med
firman Godenius' långseglare till så
fjärran belägna orter som Batavia
och Sidney.
Det gamla tyska porslinet var det

däremot svårt att vinna avsättning
för. Ingen ville ta det i kommission
varför det mesta såldes på auktioner
i landsorten. Som en kuriositet kan
nämnas att Nordström tog en del av
godset till sin gård Penningby i'Ros
lagen, där det bortauktionerades till
sammans med spannmålsskörden. Men
varken roslagsbönder eller andra in
tresserade sig för det ofta defekta
porslinet, och ännu 1849 hade fabri
ken över hundra lårar därav i behåll.
Att restlagret nämnda år såldes för
en billig penning är symboliskt för ut
vecklingen. Genom omläggningen från
tysk till engelsk tillverkning hade
Gustavsberg funnit vägen till den
framgång och expansion som utmär
ker 1800-talets senare hälft.

Carin Lindskog-Nordström.

Fasanmönstret på denna tallrik kallades i början "Asiatic Pheasami", samma namn
som de engelska fabrikerna använde.
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Gamla skolkamrater

Lördagen den 28 oktober samlades in
te mindre än 44 forna klasskamrater
från Gustavsbergs folkskola. Det var
avgångsklassen 1913, som kunde åstad
komma detta uppbåd vid en animerad
fest på Värdshuset. När initiativtagar
na, Uno Hultgren, Oscar Johansson,
Signe Bäckström och Eva Gustavsson i
våras resonerade om att söka ordna en
skolkamratträff, vågade man inte hop
pas på en sådan anslutning. Det blev
en desto gladare välkomsthälsning från
Oscar J., när alla kamraterna sutto
bänkade på Värdshuset vid 8-tiden på
kvällen. God mat, härlig glace och kaf
fe med gräddtårta voro de materiella
ingredienserna, musik av Roland Frö
berg, trivsamma bordsvisor av Anna
Andersson och solosång av Signe Bäck
ström utgjorde den andliga spisen, allt
omsvärmat av livlig konversation om
minnen från barnaårens skola. Pricken
över i blev kanske brevet från Gust.
Lindbohm, som då han ej kunnat kom
ma från Kristianstad, skrivit en lång
hälsning, som upplästes av Signe Bäck
ström under kamraternas livliga bifall.
Ur detta brev har vi tillåtet oss att ci
tera följande rader, då vi tror de äro av
intresse för många årsklasser av den
gamla skolan.

". . . . Mina tankar är hos Er i kväll
och även jag lever i minnet tillbaka till
barnaåren, dessa förunderliga år med en
sällsam blandning av glädje och sorg,
besvikelse och hopp, tårar och leenden.
Förunderligt är det även att det är 43
år sedan vi skrevs in i småskolan. Mer
än en gång har man velat gripa ,tidens
vinge och hålla den tillbaka i dess has
tiga flykt, men det är dock lönlöst; vi
hålla på att bli gamla, hålla på att mog
na och är inom kort färdiga att höstas
in ....

Några av kamraternas namn ligger
mig närmare än andra beroende på, dels
att vi var grannar, dels att vi var lek
kamrater och givetvis glömmer man in
te den eller de vilka man delade· bänk
med .... Ester Löfdahl var min trogna
bänkkamrat i flera omgångar. Jag
minns inte endast hennes rena förkläde
och ytterst noggrant stramade hårflä
tor, utan lärde mig uppskatta henne för
det oändliga tålamod hon bevisade mig
samt hennes moderliga överskylande av
mina många fuffens med lösa blad och
smygtittande ....

Av pojkkamraterna är det särskilt
· två som etsat sig fast i minnet, den ene
för sin otroliga förmåga att utan att
fälla en tår kunna uthärda hugg och
slag, jag tänker på· den välväxta pojken
Ragnar Eriksson, och den andra, en till
kroppen späd och gracilt byggd, blek
liten gosse, men utrustad med ett syn
nerligen gott huvud, jag menar Frank
Andersson. I det ena fallet beundrade
man styrkan, i det andra ljuset .... "
Brevskrivaren berättar på ett strå

lande sätt vidare om sina kamrater. Om
Manne Fingal, Evert Jansson, Edmund
Gustafsson, August Jönsson m. fl. Ver
ner Bergvall, Oscar Johansson och Einar
Nyström hörde ju även till den "trängre
kretsen", men de voro på något sätt
lugnare och mera stillsamma av sig.
"Dem minns man som 'skötsamma poj
kar', till vilka man skulle se upp." Om
Sven i ösby och hans metoder att få
sällskap den långa vägen hem, berättar
Lindbohm några dråpliga historier, som
utlöste hjärtlig munterhet från hans
spänt lyssnande gamla kamrater
En andäktig och vemodig tystnad in
trädde på Värdshuset, när brevskrivaren
erinrade om de dystra minnena av Hjal
mars drunkning en varm sommardag

och Kalle Petterssons liknande bortgång
en· vinterdag på isen vid Kråkholmen.
"Det blev en allvarlig och förtätad stäm
ning i klassen. Det var som om evighe
ten hade ryckt ända in på en . . . . Frid
över deras minne."

"Även dröjer man i en stund som den
na inför minnet av ens lärare och lärar
innor . . . . fröken Anna Olssen, fröken
Berta Jansson och magister Gustaf La
gerström. Den första hyste jag en hem
lig kärlek till . . . . Den andras rena och
allvarliga anlete, hennes otroligt upp
drivna .förmåga av reda och ordning,
oklanderliga vandel och fåordighet ....
Den tredje, en intellektuell alptopp bland
en massa dvärgar, hade, enligt min me
ning, passat bättre vid ett uswoersitet
som föreläsare, än som nu hålla på och
pillra i intresselösa ungar folkskolans
schema, i synnerhet som han, som det
tycktes mig, saknade förmåga t~ll att
knyta kontakter med barn. Betyget han
gav mig har jag dock aldrig glömt: "Din
mor var som en ängel, din bror gick ock
så an, men du! du! - du är inte heller
så dum, men du! du! är så .gårstickende
lat!" Jag välsignar ändå hans minne, li
kasom jag med vördnad tänker på de
andra som formade mina första skol
år .... "
Den gamla skolklassen gjorde också

en insamling under kvällen till förmån
för Julfemman. Som alltså får ett extra
tillskott av 68 kronor.
Uppropet visade att följånde elever

hade infunnit sig till den celebra :träffen
på Värdshuset:
Ebba Karlsson, Elvy Löfdahl (Hed

blom), Lilly Fredblad, Gulli Kropp
(Svensson), Magda Löfdahl (Johans
son), Ester Westerlund (Löfdahl), An
na Jonsson, Teres Andersson, Birger
Svensson, Manne Fingal, Agda Fingal
(Svan), Edit Hedström (Johansson),
Anna Karlsson (Andersson),
Ljungkvist, Anna Carlstedt

Valter
(Wahl-

gren), Evert Wahlgren, Edvin Karlsson,
Oskar Johansson, Mildred Johansson
(Lindberg), Eva Gustavsson, · Signe
Bäckström, Uno Hultgren, Karin Jo
hansson (Lönn), Gunnar Hedberg,
August Jönsson, Ellen Jönsson (Jaens
son), Oskar Rosendahl, Ida Mattsman,
Asta Wickman, Signe Karlsson (Ull
berg), Sven Johansson, Evert Damnert
(jansson), Verner Bergvall, Ebba Lind
holm (Andersson), Mimmi Ekman · (An
dersson), Sven Andersson, Lisa Johans
son, Paul Kvist, Vitalis Eriksson, Val
demar Herke, Elsa Österberg, Einar Ny
ström, Marit Gustavsson, Linus Hallste
ner (Jansson) .
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Den stränga skolan
Snabbintervju med 50-åringar som lämnat Gustavsberg

Och där var strängt, det må du veta.
Med knäppta händer fick .man stå
och läsa upp katkesen då
som tända ljus för moster Greta,
men den.. som tasslade i mjugg,
var aldrig säker för en lugg.

Topelius dikt om skolan i gammal tid
rinner mig i minnet, när jag i festvimlet
på Värdshuset, bland gustavsbergare
från avgångsklassen 1913, fångar upp
några intervjuobjekt för Gustavsberga
ren och ber dem berätta något minne
från skolti-den och sina vidare öden.

Asta Wikman, som
är sjukvårdsbiträde
på Mörby, har pysslat
om många gustavs
bergare, sedan hon
flyttade härifrån
1929. "Förra året var
jag och såg fabriken
med Danderydsfolk.

Som flicka arbetade jag i rågods och
avancerade så småningom till hänkler
ska, där Nisse Box var bas. - Ett litet
minne från skoltiden: När far dog blev
jag tröstad på ett vackert sätt av lä
rarna. Och jag minns särskilt de jultid
ningar som jag då fick. - Apropå tid
ningar så tycker jag att Gustavsberga
ren är en verkligt trevlig tidning. Både
läkare och sjuksköterskor på Mörby
skrattar åt min iver när den kommer.
Jag läser ord för ord."

Anna Karlsson (An
dersson) klarade sig·
från fabriken genom
att föräldrarna skrev
in henne i Engcl
brekts Husmoders
skola och så utbilda
de hon sig till barn
sköterska. "I Sträng

näs träffade jag min man och där bor
jag nu. Har alltid varit intresserad av
kooperationen. Fick förresten pris i Gil
lesförbundets uppsatstävlan om Hem
met och Vi härom året. -Då fick jag
med nio andra göra en rundresa och be
sökte också Gustavsberg. - Det här tyc
ker jag var alla tiders fest. Vi känner
oss som skolbarn på nytt!" - Från skol
tiden minns hon med fasa "blindkartan"
och hur pojkarna fick smörj. "Hela den
Odelbergska epoken var svår. Man kän
de sig ofri och ingenting har glatt mig
så som då KF övertog Gustavsberg.

Min far var en av de första som vågade
prenumerera på Social-Demokraten.
Men den fick lov att sändas i korsband."

Elvy Lövdahl (Hed
blom) är vår nästa
"skolflicka". "Vi flic
kor slapp smörj men
det var pinsamt att
se hur pojkarna be
handlades. När de en
gång inte kunde redo
göra för när Påsken

inföll, skramlade L. med sina nycklar
och rottingen kom fram. Den ena poj
ken efter den andra fick gå ut för at::
få sin omgång och vi grät oss rödögda.
En gång, när vi fick sitta kvar, kom
min mamma för att hä:mta mig. Men
mag. L. körde ut henne och sa' åt hen
ne: "När jag vet att det är någonting
som ska fram, så ska det också fram!"
- Det var något särskilt med kamra
terna i vår klass. De var särskilt bussiga
och det visar ju också denna strålande
kamratträff. Jag liksom flera av mina
kamrater kom från troende hem och
fars och mors böner har hjälpt oss fram
i livet. Jag önskar alla mina kamrater
Guds rika välsignelse!"

Vitalis Eriksson, son
till gamle snickar
mästaren. Efter sko
lan jobbade han i
smedjan hos Daniels
son. Sökte sig ut i li
vet för att ej ligga
hemmet till· last.
"Men hade man vetat

hur Gustavsberg skulle utveckla sig,
kanske man stannat kvar. Passerar ofta
Gustavsberg för att hälsa på släkten
här och i Ingarö. Mina gamla skolkam
rater är sig lika. På bussen träffade
jag Evert Wahlgren, som jag inte sett
sen 1913, men jag kände genast igen
dem". Vitalis berättar också några skol
minnen och vi noterar att Lagerström
hade hand om brandförsäkringar. "Jag
fick vara hans högra hand (han hade
ingen själv) och plocka i penningpåsar.
En gång tänkte pappa göra sig ärende
till Lagerström och hämta ett brandför
säkringsbrev och samtidigt passa på att
läxa upp Lagerström för omild behand
ling. Men L. anade sammanhanget och
skickade hem mig med brevet och så
klarade han sig från pappas ilska den
gången».

Gtmnar Hedberg,
gamle styrmans son,
hade sjömansblodet i
sig. Han flyttade ti
digt till Stockholm till
en faster, gick en tid ·
i realskola och kom
så. ut på sjön. Nu för
han själv sina fartyg.

"För några år sedan var jag lånad att
föra Gustavsberg III med skolbarn från
Gustavsberg till Skansen. Då. fick jag
se fröken Olssen med småskolbarnen av
i dag och vi pratade en stund om den
tid då jag och mina kamrater var hen
nes små elever. Fröken Olssen var för
oss ängeln i skolan, ung, spänstig och
ljuv. Vi pojkar hyste en platonisk kär
lek till henne. Lagerström var för oss
raka motsatsen". Från skoltiden berät
tar Hedberg en episod från 1910, då han
och Evert J. traskade i väg i sina trä
skor till skolan, men fångades av glitt
ret och glansen från ett f'örbidragande
zigenarfölje. De förtrollades så. att de
glömde skolan och följde zigenarna till
Alstäket. Hemkomsten var mindre ro
mantisk - smörj och avlusning.

Evert Damnert
(Jansson) är en sta
dig telegrafare, född i
Höjden, numera bo
satt i Uppsala. Han
berättar några min
nesbilder från skolan
under Lagerströms
hårda regim. Som den

gången då. han på. blindkartan skulle
peka ut Linköping. Han må.lade med
pekpinnen från Ystad till Haparanda
tills mag. L. röt: "Tänker du inte sluta
snart", varpå följde en hurring så att
pinnen åkte genom kartan. Och så. fick
han smörj för det också. "Man kände
sig ovanligt dum när man slutade sko
lan och senare i livet fick man lov att
ta igen det man inte fick in i huvudet
med rottingmedicin. Efter skolan jobba
de jag som springpojke hos Geschwindt
och som smedhantla.ngare. Flyttade från
Gustavsberg 1935, där far och mor lig
ger begravna. Sedan dess har jag varit
med om att lägga rikskablar för tele
fonnätet runt Sverige. Jag minns Gus
tavsberg bäst i den underbara naturen,
de härliga jumpträsken i Höjdhagen.
En vacker bild har etsat sig in i mitt
minne - då. Anders Steen och jag skå
dade 8 älgar i stolt parad på berget vid
Steens träsk. En sorgsen bild är minnet
av den gången då min skolkamrat Karl
Pettersson gick ner sig och drunknade,
när vi två åkte skridskor utanför Lovl
seberg."
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Parkerande droskor på Boulevard des Italiens.

I unga år när man började förstå,

att världen är litet större än horisont
randen, såddes väl det längtans frö,

som så småningom växte till ett träd.

Trädet, på vars grenar flyttfåglarna

vilade sig på våren när de kom och

på hösten när de reste igen och som

varje år fyllde sinnet, var en blom
mande kastanj vid Champs Elysees.

Efter denna något romantiska in
ledning nyper jag mig i näsan och

konstaterar, att jag verkligen sitter

under en skuggig pariskastan] och

ritar gubbar. Den blommar visserli

gen inte, men det gör däremot livet

DECEMBER 1950

Den fiskande kattens gata.

omkring mig, så pass, att när en vec

ka gått måste jag överge kolteckning

en och börja med färg istället.

Att på en sida i Gustavsbergaren
skildra 624 intensiva timmar i Paris

går inte, jag får nöja mig med några

rader croquis.

Vid ett av de många små gatuka

feerna nere vid Seine sitter jag några

timmar. Trafiken larmar förbi i öron
bedövande tempo, åkdonen varierar

från dollargrin till gamla hostande

fortlar; <lunkande hästdroskor och

cyklar med tak och påhängsmotorer ;

motorcyklande patrar i svart hatt och

fladdrande rockskört inte glömmande

att göra korstecken, när motorn ru- Solen släpper ett rödviolett ljus ge

sar förbi eller möter ett 'begravnings- nom parasollet, som får de gamla

följe. luntorna att skimra som sagoböcker,
Alla försöker överrösta varandra Bouquinisten, som är en gammal dam,

med gamla bilhorn, pinglor, ringkloc- har stor halmfärgad hatt och sitter
kor och sirentjut, genom alla ljud

skär polispiporna, ibland blir det hela

serier av dril'lar, när poliserna tycker,

att luckorna blir för stora i körfilar

na.
Själv sitter jag i lugn och ro med

en kopp cafe noir framför mig, me

dan den lika svarta negersoldaten

bredvid dricker vin och skriver vy
kort, Till vänster om mig är en affär

med fiskredskap och levande djur.

Spjälburar med höns och duvor står
så nära mig, att jag skulle kunna
dra en färggrann tupp i stjärtfjäd

rarna, om jag ville. Men den parisiska
tuppen är livlig nog ändå och lämnar

sitt bidrag till gatan kakafoni med
ett ljudligt galande. Mångfärgade

akvariefiskar simmar i glaslådorna

och då och då stannar någon från den

ständiga strömmen av människor för

att titta eller köpa.

Vad skall jag rita från en sådan här

levande tavla, som byter figurer ide

ligen. Jo, jag tar fast på ett motiv

tvärs över gatan. Där stå boklådor

na öppna på barriären invid Seine.

En pater i sin långa, svarta rock står

fördjupad i en bok, som han fiskat

upp ur den järnbeslagna lådan. Bred

vid honom står en flicka i parasoll.

Den första bussturen, Place St. Michel.
Notre Dame i bakgrunden.

Bouquinist-dam från Quai Malaquais.
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Cafe c'comtoir vid Rue Louvre.

med sin eviga stickning någon meter
därifrån. Bullret och trafiken på ga
tan hindrar inte den lugna bokkom
mersen.
En oriental i stor turban seglar för

bi, utmärkt, han kom som på beställ
ning - passar bra som flankfigur i
den vita fläcken jag har kvar på rit
blocket.
Kafehunden, en gammal gosse av

obestämd ras, kommer då och då och
inspekterar mitt ritande. Han kastar
en likgiltig blick på trafiken och åter
vänder till sin plats under bardisken,
där kafekatten tittar på honom med
sina gula ögon. Här kommer det
gamla ordspråket på skam, ty de to
lererar varandra med bästa högakt
ning.
Apropå djur så, såg jag en s. k.

hundbar i Paris. I en husvägg var en
halvmånformad nisch i medelstor tax
höjd från trottoaren med rinnande
vatten, elektriskt ljus och orden
"DOG BAR" i förgyllda reliefbok
stäver på väggen. Det såg exklusivt
ut, så det kanske bara var till för
turisthundar - dollarhundar - hm
hm.
Katter tycktes annars överväga

antal och vara i flera sociala katego
rier (ingen vits). Där var portvakts
katten, hotellkatten, affärskatten
samt den vilda gatukatten. Portvak
tens katt hade sidenrosett och var
ofta bunden i kedja eller snöre. Ingen
amor med den vilda gatukatten, som
hade något av långhårig apache över

sig. Affärskatten låg ofta i skylt- hörande dimmiga spegel, som Marie
fönstret mitt ibland alla varorna och Antoinette kastade en sista blick i, in
tog sig en slummer. Hotellkatten tog nan hon fördes till guillotinen. När
emot oss 1 hotellets spiraltrappa med jag på Musee Carnavalet fått ett tvär
en grandessa, som en äkta parisiska. snitt av hela den franska revolutio
Gatubullret tycktes inte besvära dem, nen, far jag till Place de la Bastille
ty de hade inte några öronfodral, som och ritar. Men jag har svårt att i tan
en del av de tålmodiga droskhästarna karna rekonstruera, hur detta sten-

hade, vilket gjorde, att deras huvu
den liknade mulåsnors vid hastigt på

seende.
Litterära och historiska platser dy

ker upp vid strövtågen i Paris. Här
är Place Vosges 23, i fönstret där
uppe stod en gång kardinal Richelieu
och spejade bakom gardinerna. Pojk
årens "De tre musketörerna" kommer

Kardinal Richelieus fönster i Place des
Vosges 23.

framstormande minnet. Ludwig
XIII står inne på gården och under

pelargångarna där fordom Atos, Por
tos och Aramis flanerade och satte
hovdamernas hjärtan i brand, sätter
man sig vid ett glas vin och filosofe
rar över historiens gång under det att
parisgrabbarna kickar boll på borg
gården. Tassar på historiska minnen,
g?r jag för övrigt, när jag lägger han
den på det lilla enkla bord med till-

fängelse, som jag nyss sett i modell,
skulle te sig på platsen.

Vid den framgrävda romerska cir
kusen invid Rue des Arenes däremot
behöver man inte minneskonstruera
något. Här sitter jag på en av de fri
lagda åskådarplatserna och stirrar på
motsatta sidans ryttargång. och de
svarta fyrkantiga hålen i stenbarriä
ren, där vilddjuren släpptes ut på

människojakt. Ja, detvar visst bara
två tusen år sedan romarna byggde
den.
Pojkårens obegränsade sommar

lovsstämning medföljer strövtågen i
de gamla gränderna. Hur skall jag
hinna med att berätta om Den Fiskan
de Kattens Gata (Rue le chat qui
påche), där tonerna från det franska
dragspelet blandar sig med lukten av
lök och flottyrkokt potatis?
Nej, det får bli till en annan gång.

Innan dagen och utrymmet tar slut,
skyndar jag till St. Etienne du Mont,
köper ett vaxljus för 30 francs, som
jag i stilla tacksamhet tänder för
Paris' skyddshelgon.

Calle Blomqvist.

Utanför St. Germain - l'Auxerrois.



DECEMBER 1950

Sön gseoisod
Solen skiner genom rutan och vär
~ i köket, där mamma håller på och

gar maten. Pappa ligger på soffan
och läser tidningen. Det är en som
znardag i Gustavsberg. En söndag.
Lugn och fridfull som vanligt.

:Men, vad nu då? Pappa, pappa!
Kom hit! Se!

.:\Iotvill.ig, och arg över att ha bli
nt störd, tar sig pappa upp från sof
fan och undrar vad ungarna hittat på
för upptåg.
Nere vid vägkröken kommer en

flock ungar hojtande och skuttande
av glädje. över dem vajar i luften
en färgsprakande och grann bukett
ballonger. Adjö således med söndags
friden. Flera barn sällar sig till ska
ran, allt efter som ballonggubben går
gatan fram. Fönster slås upp och
mammor sticker ut sina huvuden .
Farbrorn har ännu inte gjort någon
affär, men han är lugn och förtrös
tansfull. Han känner barnen och han
känner mammorna. Många år har han
gått med sin bukett. Han vet att rätt
som det är kan det bryta loss. Och
nu - en glädjestrålande mormor har
satt kommersen igång. Allt motstånd
brytes. Snart har varje unge sin bal
long. Gula, röda, blåa ballonger över
allt. Ungarna skriker och springer
med ballongerna fästa med snodd vid
armen.

u går farbrorn tillbaks. Lika
lugnt och makligt, som när han kom.
tegen hit fram hade lönat sig väl.

En stor glädje hade han lämnat efter
sig. Själv försvinner han bakom hu
sen, lunkar vidare mot nya markna
der. Pang ! ! En smäll, och så tystnad
och stillhet. Stirrande barnaögon rik
tas på en liten skrynklig gummitrasa.
Glädjen förbytes i häpnad. Trasan
var nyss en stor, röd, skinande bal
long. Med ens går det upp för den
lille ägaren, vad som hänt. Han äger
inte längre någon . ballong. Vilket
fruktansvärt öde. Pang! ! Åter tyst
nad. En ny tragedi. Barnen brister i
gråt. Men den enes mamma, som off
rat en krona och femtio öre av hus
hållspengarna och som nu åser hän -
delsen, skrattar högljutt. Helst ville
även hon gråta. Det skär i hjärtat
på henne. Men hon kan inte visa sina
äkta känslor, hon är vuxen.
Nu kommer lilla Maja springande

med fart. Ballongen Maja! ! skriker
de andra barnen. Ta'n ! ! Maja tvär
stannar och vänder sig om. Ovan hen
nes huvud seglar ballongen. Den sti
ger, sakta men säkert allt högre och
högre mot skyn. Majas ballong var

Var bålsad
sköna morgonstund

Foto av Hilding Ohlson

en extra fin ballong. Den såg ut som
en anka. Men farbrorn hade gjort en
dålig knut på snodden. Maja är vill
rådig, hon bara gapar mot skyn.
Mamma måste hjälpa. Och så spring
er hon in efter mamma. Men mamma
kan inte göra någonting. Hon bara
står i fönstret och betraktar hur nå
got, som liknar en tvåkrona, blir
mindre och mindre. Maja grinar för-

tvivlat och ankan bara guppar och
guppar. De andra barnen tröstar:
Den kommer säkert ned igen. Men
Lasses moster, som med intresse och
allvar följer uppstigningen, fastslår
bestämt: Nej, den bara stiger, å när
den är högt upp så spricker den.
Pappa går in och lägger sig på sof

fan igen.
Farfar.
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Är 1950
har nu inte många dagar kvar.
Vid Jul tar det ett djupt andedrag.
Så suckar det ut och lämnar bok
slut och anda till 1951. Det över
lämnar konditori, studielokal, fö
retagsnämnd, sjukrum, · storkom
mun, dyrbara avlopp, nya mark
områden, skola och nya bo
städer som tillgångar och ger
det nya året en lokalt god
start till nya krafttag. Det läm
nar förluster av goda medarbeta
re, många icke infriade löften och
förhoppningar och en fortgående
oro för utvecklingen i den stora
omvärlden på skuldsidan. Balan
sen visar ändå på det hela taget
att 1950 var ett friskt år.

Åtta årgångar
av Gustavsbergaren äro nu full
bordade. En intressant krönika om
fabriken och kommunen, skriven
av en liten diskussionscirkel i ett
växande samhälle. Det är nog inte
många som har detta unika verk
och jag kan inte förstå att man
inte allmänt har sparat sina tid
ningar, som i framtiden kommer
att vara värdefulla dokument. De
har ju dock inte enbart varit av
sedda som tillfällig förströelse.
Nu kan man inte längre få en kom
plett samling, då vissa nummer ej
finns att tillgå. - Det är intres
sant att bläddra igenom årgångar
na och att erfara hur många ön
skemål som kunnat förverkligas.
Det är snart bara de egna hem
men och Folkets hus, som står
kvar bland förhoppningarna i
startnumret. Jag tror att Gustavs
berg har bestått provet.

Om några år
fyller bruket 125 år och händelsen
kommer väl att firas i någon form,
medan man en stund söker blicka
tillbaka över tretton decennier.
Men då får man ingen klar bild

på porslinsbrukets historia. Vi
saknar den röda tråden i utveck
lingsskedet, i form av folkets bio
grafi, bruksmuseum och hant
verkets utveckling. En förnämlig
samling av porslin finns nog, men
borde inte också redskap och ar
betsmetoder räddas undan glöm
skan. Och nog finns det väl kultur
även från hem, högtider och sed
vänja, som skulle kunna åskådlig
göras som bättre värden än trång
boddheten och krogarna för ett se
kel sedan. Gustavsbergaren har·
sökt bevara en del i skrift och den
ger nuets historia gratis till hi
stcrieskrivarens fromma. Men var
äro de krafter som räddar sam
bandet från begynnelsen?

Våra fornminnen
och bygdens äldsta historia borde
också intressera en gustavsberga
re. Men sällan höra vi något om
människor och natur före 1827.
Kanske Gustavsberg först då höj
de sig ur havet - vad vet jag?
Våra grannkommuner samlar och
registrerar fornföremål, ordnar
bygdemuseum, tecknar ned berät
telser om seder och bruk och bin
der samman med historiens mor
gon genom att söka "lyssna till
den granens susning vid vars rot
ditt bo är fäst." Här ligger nykom
lingen, industriungen Gustavsberg
vid sidanom, liksom svävande i
luften, utan att våga slå rot i na
turens och bygdens underbart rika
mylla.

Ett nytt halvsekel
står för dörren, vederbörligen fi
rat redan vid 1950 års ingång.
Aren rulla undan, seklerna svin
na. Det är bara nuet som är be
ständigt och som följer med som
en flotte på tidshavets strömmar.
Ur vår lilla synvinkel är det en
fantastisk och oändlig seglats
mänskligheten gjort. Där ett halv
sekel är som ett saltstänk från
Farstaviken. - Varthän det bär
vet vi inte. Vi vet endast att det
går framåt. Och det är ju det som
är det hoppfulla!

God fortsättning
och Gott nytt år!

LEKAREN

Joliga spalten
I var människas liv händer väl alltid

någon gång att man säger eller gör nå

got olämpligt, som man efteråt skulle

önska att ha både osagt och ogjort.

För många år tillbaka, när min fru

och jag var nygifta, så åkte vi en sön

dag med den underjordiska järnvägen

till City Island för att bada. Alla vagnar

var packade med folk, som skulle ut för

att tillbringa en dag i det gröna. Min
fru och jag stod som alla andra som ej

hade sittplats och höll oss i läderhand

tagen som hängde ner från taket i vag

nen. Mitt emot oss satt en tant, som

liknade en irländska, fet och frodig och

tjock nog för fyra. Jag vände mig till

min fru och sa på svenska: "Jag skulle

önska att den där tjocka käringtusan

försvann, så att en fem-sex stycken

av oss kunde få sitta". Om en liten

stund, reste tanten på sig, och när hon

gick förbi mig, sa hon på klingande

småländska: "Var så god och sitt, lands

man, det är så trevligt att träffa artiga

svenskar." Vid sådåna tillfällen skulle

det vara skönt att ha ett litet hål i mar

ken att försvinna i

Georg Gustafson.

- Jag tänkte köpa en julklapp åt
min man.
- Kanske en slips.
- Nej, han har helskägg.
- En pullover.
- Nej, han har långt skägg.
- Nå, vad sägs om ett par damas-

ker.

- Jag skulle hälsa från mamma att
skorporna hon köpte här i går var hårda
som sten.
- Du kan hälsa din mamma att vi

har bakat skorpor innan hon var född.
- Då kanske det var dom vi fick.

- Jag hade en förfärlig dröm i natt.
Jag drömde att jag var kines. Och jag
som inte kan ett ord kinesiska.
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Stalands Möbler
önska alla Gustavsbergare en god Jul
och gott nytt Ar - - - samtidigt
som vi tacka för det gångna året.
Det är vår förhoppning att Ni som
gjort möbelköp hos oss är nöjda och
glada för ett trivsamt hem.
Så hälsa vi alla gamla som nya kun
der välkomna till vår utställning vid
Folkungagatan vid Medborgarhuset.
Våra "Bra möbler till låga priser"
vänta kanske just på Er.

AB Stalands Möbler
Folkungag. 48. Vid Medborgarhuset.

Tel. 42 31 91, 44 31 68

Julpristävling
För några år sedan hade vi en popu

lär pristävling, där det gällde att ut
röna vad för slags föremål fotografen
hade fått på plåten under fotooriente
ring i sitt hem. Här har vi nu en ny
Jul.tävling i samma form. De här före
målen finns i de flesta hem. Men vad
föreställa de?
Först öppnade rätta lösning får 10

kr., tvåan får 5 kr. och trean Gustavs
bergaren gratis under 1951. Lösningarna
skola vara Red. tillhanda senast den
15 jan. Skriv "Fotopristävling" på ku
vertet.

God Jul och
Gott nytt år
tillönskas av
Gustavsbergs

Mjölkförsäljningsförening
u. p. a.

NU ÄR rätta tiden att lämna
cykeln till vinterförvaring
och renovering.

VÄND ER med förtroende till
oss!

Med jul- och nyårs
hälsning

Bröderna Norlings
Cykelservice

Tel. G. 411 Hästhagen 1
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Swede Nelson
E11 berättelse av Georg Guetafson.
Skriven med ensamrätt för Gustavs
bergaren under vänligt medgivande
av Dr Hiima Nelson,

"Skallota babianer - - djävla ohyra
- - kopparfärgade satar ända in i he
denhös, jag ska fan ta mig lära er att
inte snyta mina höns." . . . Talaren var
Swede Nelson, trapper till yrket, känd
och välkänd över hela nord-östra Cana
da. Jag hade beslutat mig för att besöka
denna "historiska" person, om vilkens
bedrifter, storlek och kroppsstyrka så
många legendariska historier blivit
spunna.

Så här såg · scenen ut, när jag sakta
kom paddlande upp för "Three forks ri
ver", som är en biflod till "Cain" ·och
"Mirarnichi rivers" En öppning i skogen
vid flodstranden med tre välvårdade "log
cabins". Framrör- den minsta av dessa,
som tjänstgjorde som ett kombinerat
hönshus, vedbod och redskapsbod, stod
en halvnaken jättegestalt. I ena han
den hade han något som liknade en säck,
men som vid närmare påseende visade sig
vara en människa. Den andra handen
gick upp och ner som på en dirigent,
taktpinnen var ett avbrytet yxskaft.
"Säcken" vrålade första tenor i högan
sky och inifrån hönshuset tjöt en an
nan röst andra stämman. Detta tillsam
mans med kacklandet från ett tjugotal
höns, grymtandet av ett par grisar och
det ilskna skällandet av en byracka var
en musikalisk utsvävning, som sent kan
glömmas.
Jag skrek "Hello". Jätten vände sig

om. "What in Hell - har du något att
uträtta här så kom upp. I annat fall
beat it". På samma gång högg han ett
bra tag i bakdelen på "säcken", just
där ryg,gen byter namn. "Är du Nel
son"? frågade jag på svenska. "Joho,
den skylten hängde dom på mej för 67
år sedan - What in - är du svensk
ditt hällskotte ... kom upp - kom upp,
så ska du få se hur en gammal rospigg
döper om ett par omvända halvbreeds".
Så följde ett par extra slängar med yx
skaftet, så stack han in handen i höns
huset och drog ut den andra storsång
aren. Så följde en predikan, texten var
visserligen inte tagen ur den "goda bo
ken" men utläggningen var minst sagt
kraftig och ·behövde ingen som helst för
klaring och avslutades med: "Om jag
får se er två skäggstrån av fan inom ett
par mil från min cabin, så ska jag flå
er levande och steka er över en sakta
eld. Now beat it you two Belzebubs"!.
Den goda boken nämner något om att

bekräfta sina ord, det gjordes här ock
så· med ett par kraftiga s. k. dagsedlar.
Dessa verkade som startskott. "Säcken"
och andra stämman lät inget gräs växa
i sina spär.:

"Now let's shake hand, och kom in i
stugan å ta en sup å en bit mat, var
som hemma hos dig själv och tala om
vart resan går ... " Stugan hade tre
rum och kök, allting skrubbat och sku
rat. Jag förvånades över· att möta en
ung flicka på 20 år eller däromkring,
lång, slank och med kolsvart hår, blå
ögon och brunbränd som en indian. "Min
dotter Hilma", sade min värd. Tonen
var nu helt annan, nästan vek och de
förut så ilsket blixtrande ögonen hade en
helt annan glans. "Hon är inte linhå
rig precis, men ögonen äro lika blå som
himlen över Norrtälje". "Bry er inte om
vad far säger", sade hon, "alltid när
han haft ett av sina utbrott, så ,gör han
sig till".
Färsk björn-stek, söt potatis och andra

doningar plus ett par droppar "livselixir"
av en egen tillverkning, gjorde att prat
kvarnen började mala. Som inga titlar
fanns, så var där inga att lägga bort
och bekantskapen var snart gjord.
"Joho, sir du", började han, "dom här
halvstekta djäklarna, som bor här uppe,
stjäl hellre än dom arbetar. De sista må
naderna har jag förlorat, utom ägg och
höns, både redskap och proviant. Sen
den s. k. civilisationen kom in här så
behöver dom inte arbeta. Mat får dom
ändå, och sina synders förlåtelse kan
dom köpa för femti cent från den där
långrockade himlalotsen på katolska
missionen. Å du kan ge dej så många
som både hoppar å nickar på att innan
fan har tofflorna på sej i morgon bitti,
så kommer den där svartrocken med
kragen bak å fram, att vara här å tala
om hur illa jag behandlat hans stackars
får. Men då ska vi se om han kan gå
på vattnet, för så sant som mitt namn
är Nelson, så kommer det att bli en dop
akt här". Jag tog en titt på de största
händer jag sett i mitt liv, och inom mig
beklagade jag innerligt den stackare,
som fastnade i dessa skruvstäd.
Röster hördes utanför. Så knackade

det på dörren. Min värds ansikte blev
till en "studie i svart". Han var redan
på väg att se vem den nya besökaren
var, när flickan reste på sig. "Jag går
jag far och du sätter dig ned". Att dot
tern var en gren av den gamla eken
syntes genast, ty uppmaningen lyddes
utan prut men med ett: "se till att dom
går pronto, medans dom kan gå 'that
is'." Så hördes en kvinnoröst: "Miss
Nelson, Miss Nelson! Min man dör, tju
r,:en har stångat honom. Får vi ta in
honom? Kanske Mr Nelson kan hjälpa
honom." Och in kom han buren av två

pojkar. Nelson var redan på fötterna
och lyfte den svårt sårade mannen upp
på långbordet, som i hast blivit avröjt.
Hur utvecklade sig ett storskogens

drama, till vilket jag var en tyst och
undrande åskådare.. Kläderna kom av,
och ett stort blödande sår i skuldran
och ett som såg värre ut i ljumsken,
visade sig. Ett ben var brutet nedanför
knät. Inga som helst livstecken.

Min värd och hans dotter gick snabbt
till verket. Ett litet skåp togs in, och
för min häpnande blick uppenbarade sig
en full uppsättning kirurgiska instru
ment. Vant och lätt gick dessa oerhört
stora händer till arbetet utan minsta
spår av nervositet. Lika väl assisterade
dottern sin far, de olika instrumenten
levererade hon i hans händer utan hesi
tation. Såren rengjordes, blodflödet stil
lades och såret i skuldran syddes ihop.
Han kände och klämde och sonderade
såret i ljumsken. Lade på en kompress
och lindade det utan att sy. Så ftck.gum
man ett anfall och skrek och jämrade
sig. "Tig käring", röt jätten. Så vände
han sig till mtg, "Släng ut trollet, an
tingen genom fönstret eller dörren. Hon
har plågat den här fattiga fan i över
tjugu år, och önskat livet ur honom sju
dar i veckan, hon och dom där två odug
lingarna som står där. Ut med er! Ut
hela paketet!" röt han, och ut gick de.

"Benet · är värst", mumlade han,
"brutet på två ställen, fula brott, ett
par revben har gått också, hålet i ljum
sken är inte djupt, skuldran är värre,
kommer att ta tid, stackars sate, titta
på kräket, bara skinn å ben - å käring
fan och hennes två bortbytingar feta
som sju Flaraos nöt".

Såren var omskötta, benet spjälat och
hela överkroppen hårt lindad. Allt gjort
med vana, professionella händer. Diver
se flaskor kom fram och någon sorts
medicin rördes ihÖp. En spruta i armen,
sedan lyfte han den sjuke som ett barn
och lade honom i en bädd som ,gjorts
färdig. Andningen var nu jämnare och
pulsen starkare och han sov lugnt och
stilla. ·

Så gick han ut och talade vid gum
man igen. "Han får stanna här tills han
kan flyttas, och du", sade- han åt en
av pojkarna, "går in till stan i morgon
och lämnar den här lappen på apoteket
och kommer hit med vad du får". Poj
ken tittade under lugg. "De ä lång väg
de", sa han. Jättens ton blev mjuk och
vänlig. "Nu kära mor ska ni se till att
han gör som han blivit tillsagd. Om
han inte är tillbaks här före fem i mor
gon kväll, så kommer jag över till er
och tar ut ryggraden på honom".

Så blev det lugnt igen. Jag hade ön
skat att få fråga om en del saker, men
Nelson förekom mig. "Du ser ut, som
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om du sex spöken", sade han. "Kan
ske det är rätt också, minnen som skul
e vara döda för länge sedan kommer
tillbakas, men man påstår ju att de dö
da går igen." Flickan kom ut. "Han är
vaken nu far." - - - Jag kunde ej
hjälpa att jag måste lyssna till kon
versationen mellan far och dotter. Den
grova stämman fick en mjukare, finare
klang, det grova, obildade språket hade
försvunnit och lämnat rum för den fint
bildade mannen, med en bakgrund av
utomordentlig skolunderbyggnad. Här
var en människa, som under en mask av
ett hårt, hänsynslöst yttre dolde sitt
verkliga jag. Varför?

Min nyfikenhet hade nått sin höjd
punkt, när Nelson kom in med armen
full av groggvirke. "Om inte du har nå
got emot att sitta uppe ett par timmar
och prata, så ska vi fixa ett par grog
gar som skulle göra en roslagsskeppare
grön av avund. Jag har grejor här som
bara tas fram vid särskilt högtidliga
Wlfällen, och om vi i kväll ska släpa
fram de gamla familjeskeletten ur
glömskans garderober, så kan det vara
bra att ha något som tar bort den sura
smaken ur munnen. I synnerhet om man

:kall berätta om ett förfelat liv." Tonen
skulle vara skämtsam, men hade en
klang av vemodighet ... "Salig Bellman
skrev en gång:
Gubben är gammal - urverket dras
visaren visar, timmarna ilar
Döden sitt timglas har ställ vid mitt

glas ....
Du är den första svensk jag sett på
mången god dag, och tillfället är därför
passande ..."
"Ja min kära vän, det var inte i går

jag lämnade Sverige. Jag är född nå
gonstans i Roslagen, var kan göra det
samma. Far min var präst, elva ungar
fanns det i familjen. Min syster å jag
var de äldsta. När jag var tre år gam
mal gifte far om sig, och sen vart det
nio halvsyskon, en varje år . . . Martin
Luthers lilla katekes trummades in med
käppen. Mot överheten skulle man visa
vördnad, om den nu representerades av
patron själv eller yngste bokhållaren,
Tala bara när man blev tilltalad och för
övrigt hålla sin trut . . . Stor å grov
var jag redan som pojke. Jämt fick jag
höra hur jag 'arbetade för en men åt för
två'. Till slut hade jag fått nog av kate
kes å stryk och för litet mat. Utan fa
derskapets vetskap och välsignelser, och
som jag tror, till min styvmors stora
glädje, och med 30 öre på fickan läm
nade jag 'det hemmet där som barn
en gång jag lekte'... Jag trampade
hela vägen till Stockholm, rtjuvmjölkade
kor och stal ett par limpor, nog för att
livnära mig på vägen.
Jag sökte mig ner till hamnen och

på något vis, tack vare min storlek,
krånglade jag till mig ett jobb som
mässpojke på en båt till England. Där
rymde jag och gick med en norsk båt
till Amerika, rymde igen och seglade
på en amerikansk båt på New-England
kusten och hamnade slutligen i staden
New-Haven och fick ett jobb som port
vaktshjälpare på det stora Yale-universi
tet. Mitt arbete bestod i att sopa och
hålla rent.
Här, ibland all denna lärdom, fick jag

också lusten att lära. En av professo
rerna hade fattat intresse för mig och
för honom framlade jag mina planer.
Till min stora glädje lovade han att gö
ra allt han kunde för att hjälpa mig.
Nu blev det fart av. Jag läste på alla
fristunder och tog nätterna till hjälp.
Vad som ej kunnat slås i mig i Sverige
gick av sig själv här. Törsten att lära
kunde ej släckas, åren gingo och till
slut kom den dagen, då jag tog min exa-

· men. Jag var då 21 år gammal och om
jag också säger det själv, de betyg jag
fingo kunde gjort vilken far som helst
stolt.
Min bana som läkare började på ett

av de större sjukhusen i Boston, och
när min tid som "intern" (= kandidat)
var uppe kom jag ut i livet som fullflä
tad doktor. Jag hängde ut min skylt i
en av de små städerna utan för Boston.
Tack vare en god portion tur och kan
ske mest genom att humant bemöta
mina patienter samt några lyckade ku
rer, hade jag snart en god praktik föland
den arbetande klasseen.
Jag var 30 år ,gammal när ödet i form

av en svartsjuk äkta man, åter steg i
min väg... Jag hade för en lång tid!
behandlat hans hustru för en bensjuk
dom och han fick i sin skalle att där
var ett "förhållande". Mer än en gång
ställde han till med små uppträden,
sista gången i mitt mottagningsrum. Då
brast mitt tålamod, och jag slängde ut
honom huvudstupa utför trapporna. I
min ilska över de orättvisa beskyllning
arna använde jag kanske litet för myc
ket styrka, i alla fall skadade han sig
så svårt att han en lång tid svävade
mellan liv och död. I den följande rät
tegången gjorde han gällande, att han
kommit till mig som patient, blivit bru
talt behandlad och till sist slagen och
utkastad. Så sant mig Gud hjälpe,
med undantag av utkastningen - så
var allt annat lögn.
Jag tillbringade de nästa sex måna

derna inom lås och bom och kom ut som
en ruinerad man, nekad att vidare prak
tisera inom "The Commenwealth of
Massachusets" ... Ja nu skulle jag ju
naturligtvis som alla hjältar gör, ha bi
tit ihop tänderna och kämpat för min
förlorade ära ... Jag gav äran fan och

landade i staden Calais i staten Maine.
För de få dollars jag lyckats spara köp
te jag båt och tinor och började som
hummerfiskare. Inom ett par månader
hade jag lyckats att supa upp både båt
och redskap och göra mig känd som en
oregerlig vilde utan respekt för varken
lag eller förordningar.

Canada värvade folk för sina skogs
arbeten och jag följde med. Nu hade jag
kommit till det stadiet att jag började
grubbla. över mitt öde, livets orättvisor
i allmänhet och mot mig i synnerhet.
Jag blev sarkastisk mot alla. Men mitt
arbete tyckte jag om fast jag levde en
störingens liv. Arbetet är, som du vet,
hårt men förtjänsten var bra och jag
stannade och gjorde som Finska hären
'Söp å svalt men segrade tillika' - än
da tills jag mötte mitt Waterloo i form
av ett par skenande hästar. Det påstods
att jag räddat livet på ett par stackars
syndare. Hur det än var, så vaknade
jag ett par dagar senare på ett sjuk
hus, lika väl inlindad som ett julpaket.
När ronden gjordes konverserade lä

karna sig emellan på 'Cannuk-Franska'.
Men jag förstod allt dom sade. Det hela
gick ut på att 'den där har inga peng
ar och ju fortare vi blir av med honom,
dess bättre är det .. .' Mina tankar om
mina före detta yrkesbröder kan jag ej
beskriva. Stor blev deras förvåning, när
jag på deras eget språk, i mindre väl
valda ordalag, talade om för dem vad
jag tänkte om dem både som doktorer
och människor.
Min popularitet steg ej nästa dag, som

var söndag, då den katolska prästen
höll gudstjänsten, naturligtvis på latin.
Med en entonig Sing-Song-röst, som
gick på mina nerver, började han sjunga
mässan. Jag bad honom ryka och ränna
ända in i det hetaste. Naturligtvis var
det dumt av mig, men att tvinga en sjuk
person att lyssna till en gudstjänst som
man ej förstår eller önskar att höra,
är också dumt.
Alla sköterskorna där var nunnor el

ler noviser, och· på ett enda undantag
när, skydde de mig som pesten. När de
för någon orsaks skull måste tala vid
mig, så var säker på att de hade ett
stadigt tag i crucifixet eller en näve full
av kulor från radbandet. Man kunde
nästan höra dom· mumla "Maledictus
male spiritus" plus en bråte "Pater nos
ters" ... Undantaget var en ung novis.
Många godsaker smusslade hon till mig,
hennes röst var mjuk och lugnande som
olja på upprört vatten. Till slut vart
hon helt anförtrodd att vårda mig, trll
stor lättnad för de andra och mig med.
Och där min vän, förlorade kyrkan en
blivande nunna! Inom en vecka var vi
hopplöst förälskade i varandra, Vad
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de se i en grobian som mig kan
jag ej fatta. än i dag.
Jag hade börjat att ,gå uppe och fick

meddelandet att bolaget jag arbetat för
hade betalt min räkning till en viss dato
och att min innestående avlöning plus
100 dollars fanns att utkvittera på
sjukhusets kontor, med en förhoppning
att jag skulle göra mig osynlig så fort
som möjligt ... Tro mig, min vän, detta
skedde 'on the double', men jag gick ej
ensam. Det var i juni månad. I den ka
not, jag köpte samma dag, satte jag den
bästa kvinnan som någonsin trampat ett
par skor, paddlade nedför "St. Croix"
till Woodland i Staten Maine, och där
vigde vi oss ...

Nu var mitt vilda liv slut. Hit till den
na plats kom vi och köpte mark. Husen
du ser här byggde vi tillsammans och
jag slog mig på pälsjägarens yrke. Hon
skötte ekonomien, jag skötte arbetet.
Mig, som inga lagar och tömmar kun
nat hålla, tyglade hon lätt och lekande
med ett par ord. Lyckligare äktenskap
har k,anske funnits, men Gud skall veta
att det ej funnits många. Och när för
22 år sedan vår dotter föddes, kände
jag mig rikare än själva kung Midas ...
För 7 år sedan dog hon ... Vår fader
i himmelen vet att jag sörjde mig sjuk
till kropp och själ . . . Hon var för god
att få leva ... "

Stora tårar runno nedför de bruna
kinderna och de breda skuldrorna häv
des . . . Jag vilie så gärna säga något
men ord fattades . . . Så hörde jag flic
kans vänliga röst. "Far det är första
gången jag hört VÅR historia, har du
glömt att jtig också tillhör familjen ..."
Vad han svarade på det vet jag inte.
Jag måste ut i det fria och ville också
lämna dem ensamma ...
När jag kom in igen var flickan en

sam. "Far har gått och lagt sig", sade
hon, "sen mor dog är han ej sig själv.
Tungsint och bitter, aldrig riktigt glad.
Mor är begravd i dungen här utanför.
Där kan han sitta i timtal. Han är
hjälpsam mot alla och tål allting utom
tjyvar och lögnare. Skrymtare och sken
heliga skulle må bättre om de lämnade
honom i fred. Men," tillade hon leen
de, "han skäller hårdare än han bits ...
Nu ses vi i morgon ... " Jag satt en lång
stund och reflekterade över vad jag hört
denna kväll . . . Livet är en hård skola.
Jag vaknade vid ett "Hej sjusovare!

Dags att äta." Där stod min värd, ingen
skjorta, bara byxor och mocoasiner. I
pannan på ·spisen _fräste fläsket och po
tatisen. På bordet låg rykande varma
och nygräddade biscuits.
Jag var färdig att ta avsked av mina

nyförvärvade vänner, när en .besökare
dök upp. "Vad var det jag sade dej

VÄLSIGNELSEN
Jag har stannat i kväll vid min faders grav.
Det är ro där han är, det är ro i min själ.
Och jag minnes allt gott och ljust han gav,
hur i kärlek han ville mitt väl.

Det finns något, som aldrig blir gömt i jord,
något frälsande stort, som står heligt kvar.
Och jag böjer mig ned och min kärlek får ord:
Jag välsignar ditt minne, far.

Och en gång, sedasi natten nått min dag,
står du, barn, vid din faders grav som jag.
Må jag leva så att du signar min mull
för mitt minnes, min kärleks skull.

NILS-MAGNUS FOLCKE.

i går kväll, här kommer fans morbror i
all sin prakt och härlighet, svart rock
å allt som hör till uniformen." Prästen
kom fram. Utan att hälsa sade han i en
brysk ton: "Jag har en sjuk försam
lingsmedlem här, för mig till honom!
Och en annan sak", tillade han, "man
har sagt mig att ni överfallit och nära
nog slagit livet ur två andra medlem
mar i min församling - - -. Jag vill
bara upplysa er om, att om detta upp
repas, skall ni ej bli gammal här ...
Var är den sjuke?"
Barometern i broder Nelsons ögon

visade på storm och ett oväder var i
antågande. Men flickan tog hand om si
tuationen. "Hur vågar ni att komma hit
och kommendera. När den sjuke är
frisk nog att flyttas, får ni tala vid hö
nom - - men in i vårt hus sätter ni
aldrig er fot. Att två av era får fick en
avbasning i ,går är sant, dom stal, och
det vet ni lika väl som jag. Försvinn!"
Prästen blev röd som en kokt kräfta i
ögonen. "Vet du vem du talar till flic
ka? Jag är här med rätten av en för
samlings herde, jag' fordrar att bli åt
lydd."
Nelsons röst kom naturligt lugn och

bestämd. "Här lyds intet annat än på
mina order. Er rätt sitter i tån på min
sko, och broder, den känner för närva
rande en magnetisk dragning mot nedre
ändan av din ryggrad. Din föregångare
var en hedersman och vi kom väl över
ens. I över 20 års tid arbetade han på

.att hjälpa folket här och i lika lång
tid hjälpte jag honom, glatt och utan
erkänsla. Du, din Belzebub, försöker att
bli min mästare istället för vän. Du, en
herrans ödmjuka tjänare, retar folket
till galenskaper med dina svavelläror.
Var fan skall tron bygga bo, när den har
sådana apostlar. Sen kommer du hit å
tar dej ton också! Hut ditt helsicke! Jag
har aldrig i mitt liv lagt hand på en
andans man, men ju mer jag tittar på
dej, desto större blir lusten att slänga
dej ända in i det rödglödgade infernot.
Och där möter du nog Loyola, din stora
mästare. Ge dej iväg innan jag förlorar
tålamodet och hyvar dej i floden." Han
tog ett steg framåt, men svartrocken
hade gjort helt om och piruetterade ned
åt vägen med hundrametersfart. "För
bannade byke", mumlade Nelson. "En
vacker dag får jag nog lov att aga den
där lymmeln". -

Så skildes vi åt för att mötas många
gånger senare. Jag räknade mig som
"Swede Nelsons" bästa vän till hans
död i juni 1949. Hans dotter, Dr Hilma
B. Nelson, är för närvarande en av de
yngre och mest foamstående ögonspe
cialisterna vid ett av Statens större
sjukhus. Den vänskap som existerade
mellan hennes fader och mig har fort
satt oss emellan. Det är med hennes
fulla vetskap och tillåtelse som denna
skildring av en "Rospigg" i förskingring
en har skrivits.

(Efter.tryck förbjudes)
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Långt inne i skogen, dit inga människor brukar finna vägen, bor Björnfar och Björnmor

med sina tvillingar Bimse och Bamse. De har en varm och rymlig bostad i en klyfta i
berget, där fallna träd bildat ett präktigt tak till skydd mot regnet. På Björnebos solsida
finns en stor, vacker äng av gräs och mjuk mossa och här tumlade de båda björn
ungarna muntert omkring en vacker dag i somras. Björnmor höll just på med att laga
middag, då Björnfar kom från skogen med ett fång av de härligaste björnhollon. "Hör
du, Björnmor", ropade Björnpappan, "på söndag är det ju ungarnas födelsedag. De
fyller ju hela fem år. Ska vi inte ha fest den dagen?" "Jo, det har du rätt i", svarade
Björnmor. "Vi bjuder in alla våra grannar på björnhallonkalas och gör oss en glad
dag." Björnbarnen hörde med förtjusning på Björnmors förslag. "Snälla pappa", ropade
Bamse, "får vi bjuda hit en människopojke också?" "Ja, och en flicka!", föll Bimse in.
"Aja, gärna det. Men det måste vara snälla barn och var finns dom? Jo, vänta, vi ska
fråga domherren!" Den lilla fågelpappan satt på en björkgren och putsade sin röda
väst, då Björnfar kallade på honom. "Du, som har sett dig omkring litet i vörlden, kan
du säga vilko två barn vi ska låta komma med på födelsedagsfesten ?" "Kvidevitt", sa'
domherren, "där nere vid de röda stugorna finns många trevliga och glada barn. Låt'
mig välja ut två av dem!" Och så gav den lilla fågeln sig iväg. Högt mot den blå himlen
flög han för att få överblick.· Där nere låg de röda stugorna. Han sänkte sig i vida
cirklar och slog sig ned i ett tröd intill vägen. "Se där, där brukar det finnas en kärve
för oss småfåglar till julen!" Han flög till stugan, svängde om hörnet och fick syn på
en fröholk intill ett fönster, där han satte sig att äta middag. Då såg han innanför
fönsterrutan två glada barnaansikten, en flickas och en pojkes. Han hoppade genast
över till fönsterblecket, knackade med näbben på rutan och kvittrade: "Vill ni vara med
på björnbarnens födelsedagsfest?" "O, ja", jublade barnen, "när får vi komma?" "Håll
er färdiga på söndag morgon!", sa' domherren och så flög han åter till Björnebo. -
Söndag morgon var inne. Vid fönstret i den röda stugan satt pojken och hans syster

med näsorna mot rutan, förväntansfullt tittande och lyssnande. Då hörde de något kom
ma rullande på skogsvägen, och se där, en liten nalle kom dragande en den allra näp
naste lilla vagn, i vilken en annan liten björn satt och körde. Vagnen stannade vid bar
nens dörr och då förstod de att de skulle få åka i vagn till födelsedagsfesten. Sedan de
klappat om björnkamraterna av rena förtjusningen, satte de sig opp i vagnen och så
drog Bimse och Bamse i par det lilla ekipaget in i skogen, medan pojken och flickan
turades om att sköta tömmarna. När de kommit ett stycke in på den slingrande stigen,
förbi den vackra tjärnen, där nöckrosorno blomma, hörde de sorl och tassande bakom
sig. När de vände sig om, fick de se en lång rad av skogens djur, som följde efter den
lilla vagnen. Först kom ett par ekorrar muntert smackande: "Vi ska också till födelse
dagskalaset!" Efter dem hoppade två harar, som då och då satte sig på bakbenen vid

( /I 1 ~~l)h stigens kant för att heja på några igelkottar och mullvadar, som hade· svårt att hinna
I · ••~ med. Några mörkbruna mårdar i sina vackraste söndagspälsar lunkade bredvid ett par

\ i, ~ !, ··",, flåsande grävlingar, som följdes av två glada grodhoppetossor och några skogsråttor.
\ :\1\ , I'\.~ /i Sist i raden .trippade de rödbruna rådjuren, Mickel räv med sin fru och det stolta älg

bärsskogen. Skogens alla fåglar flög· kvittrande frå:
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träd till träd jämsides med den lustiga skogskavalkaden. Framme vid kröken mot Björnebo
satt ugglemor och ugglefar och blinkade klar körväg och visade riktningen med sina
vtngspetsar. -

Just som Björnfar hissade flaggan svängde björnungarna in med vagnen på ängen,
där Björnmor dukat upp till fest. På stora näckrosblad serverades de välkomna gästerna
björnhallon, blåbär och vispgrädde. Du skulle se hur ögonen lyste på pojken och flickan,
hur mullvaden smackade och hararna gjorde volter av glädje. Igelkottarna åt så de blev '=--""

vita om nosen, grävlingarna blev så ivriga att de körde trynena rakt genom näckros- ~~
bladet, medan de näpna rådjuren med god smak tävlade med rävparet att göra heder
åt måltiden. Fåglarna flög från den ena till den andra för att få sig en smakbit och
björnfamiljen hade full sysselsättning med att bjuda påfyllning. Så tog Björnfar till orda
och höJI sitt välkomsttal, som han hade haft sånt besvär med att tänka ut på morgonen.
Tvillingbjörnarna blev något till häpna, när deras gäster från skogen nu steg fram i tur
och ordning för att gratulera och överlämna sina presenter. Det var leksaker av tall
kottar och rötter, vackra stenar och. vackra blommor. Flickan hade sytt ett näpet
förkläde åt Bimse och pojken gav sin röda boll åt Bamse. -

Mätta ·och belåtna slog barnen och skogsdjuren sig nu ned på ängsgräset. Alla små
fåglar samlade sig i den vackra björken. På de nedersta grenarna satte sig trastarna,
över dem kom rödhakarna, lövsångarna och en hel del flugsnappare och talgoxar. På
de mellersta grenarna satt bofinkar, domherrar och grönsiskor och överst lärkorna och
svalorna. I toppen tronade några näktergalssolister.

Skatan höjde sin taktpinne och mäktigt brusade Skogsdjurens paradmarsch från den
jublande fåglaorkesterns strupar. Aldrig förr hade flickan och pojken hört något så
vackert. De klappade förtjust i händerna och alla gäster gav på sitt sätt sitt bifall till
känna. Älgarna och rådjuren stampade med frambenen, igelkottarna strök sig mot var
andra, så att det raspade, skogsråttorna och mullvadarna visslade, hararna och ekorrarna
flaxade med öronen och rävarna och rnårdorno viftade med sina svansar.

Nu blev det flickans tur att sjunga, medan pojken ackompanjerade på sitt munspel.
Och så lockade hon dem alla med i en rolig visa, där alla djurens stämmor föll in i en
sällsam mässa. I en ringlande långdans ledde pojken dem till slut till lekar och upptåg.
Man dansade "Räven raskar över riset", härmande varandra. Hoppetossorna dansade
alldeles ensamma "Små grodorna" och björnungarna ville ideligen leka "Björnen sover".
Ja, det var den gladaste födelsedagsfest som någonsin firats i skogen. - Medan man
vilade sig efter de ystra upptågen, bjöd Björnmor omkring läskande björksaft i näver
strutar. Nu passade älgfar på att säga några snälla ord som tack för Björnebofainiljens
gästfrihet och så hurrade man för födelsedagsbarnen.

Solen hade sjunkit till trädtopparno, när festen i skogen var slut. Sedan fåglakören
sjungit en vemodig avskedssång, satte de två barnen sig åter i den lilla vagnen och så

__ I{.;.,t rullad_e Bimse och Bam_~e dem hemåt .• S~ar! v_ar de __ åter -~id sin stuga och när månen , ~-- ~, ~-- __
e~1 'i:1(~1 lyste in genom deras fonster sov de sa satt I sina skona sangar. ,,,JtE:~ ?(' ~~<'~ --
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Gustavsberg-Ingarökretsen
a,v Svenska Röda Korset

önskar sina medlemmar och

vänner

EN GOD JUL
och

GOTT NYTT AR.

Vi önska Eder alla
enfröjdefull Jul

Gustavsbergsgillet.

God jul -
Gott nytt 0ar
tillönskas

medlemmar och vänner.

Gustavsbergs Idrottsförening.

God Jul och
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare.

Arbetsledare- och tjänste
mannaorganisationerna.

Medlemmar och vänner
tillönskas

God Jul och
Gott nytt 0ar

Gustaoeberqs Konst/örening

Medlemmar och vänner
tillönskas

God Jul och
Gott nytt 0ar

Mörtnäs Soc.-dem. förening

Gustavsbergs
Folkparksförening

tackar medlemmar och publik
för det gångna året

och tillönskar

God Jul och
Gott nytt 0ar

Alla Gustavsbergare
tillönskas

GOD JUL

och

GOTT NYTT AR

Lokalavdelningen av A. B. F.

En fridfull Helg
tillönskas medlemmar och

vänner av

Gustavsbergs Loiiakår ·

God Jul och
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare

av

Sv. Fabriksarb.-förb:s
Avd. 205.

Varie Gustavsbergare
tillönskas

GOD JUL
och

GOTT NYTT AR

Sv. Lantarb. förb:s Avd. 182.

En God Jul och
Ett Lyckosamt

0

Ar 1951
önskas alla i samhället

boende av
Gustavsbergs

Soc.-dem: Arbetarkommun.

God jul -
Gott nytt 0ar

tillönskas alla och envar av

Guståvsbergs
Soc.-dem. Kvinnoklubb

Diskussionscirkeln

FORUM
tillönskar

GUSTAVSBERGARENS
läskrets

GOD JUL och
Gott Nytt Ar!

Unga och gamla
Tillönskas GOD JUL

och GOTT NYTT AR

av
UNGAöRNAR
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Min hobby
Il.

111.

Med mitt bidrag till ovannämnda ru
brik; ber jag som inledning, få citera
några rader ur den välbekanta sången
om "Uppland".
"Här just om våren lärkorna sjunga,
så som man aldrig på jorden dem hör,
medan kring slätten skogarna gunga
väckta till jubel av vindarnas kör."

Det var i denna miljö, som skalden
här besjunger så, som jag i minnet all
tid bevarar bilden av Uppsalaslätten,
som jag fick uppleva den pä min väg
till och från skolan, och det var då,
jag först kom i beröring med vad man
kallar naturen. Här var det slätten med
sina åkrar och ängar och steniga skogs
backar, den höga fria rymden, och den
oändliga horisonten, allt detta kom att
fästa sig starkt i mitt barnasinne. När
jag sedan något senare i rtiden fick upp
leva den verkliga konsten, i vackra tav
lor, av kända konstnärer, då tyckte jag
mig ibland ha funnit klarhet i, vilka
möjligheter framtiden skulle kunna bju
da mig i fortsättningen. Jag hade nu
fått anställning som målare vid Upp
sala Kakelfabrik, och att måla och teck
na hade nu även blivit mitt käraste fri
tidsnöje. Jag hade alltid en önskan, att
jag skulle få lära mig, att som dessa
konstnärer, i stilla beundran inför den
vackra naturen, kunna återge de motiv,
som alltid skänkte mig stor glädje i min
målning. Ja, någon undervisning i den
ädla målarkonsten, blev mig aldrig för
unnat, med undantag, för ett par ter
miner i Tekniska skolan i Uppsala, i
frihandsteckning och därjämte en liten
aning perspektivlära. Och detta var ju
bra att ha. Bestämde mig i alla fall att
gå min egen väg. Och därmed blev
trots allt målningen min hobby.

Carl Peiterson,

Det är ej utan anledning som hobbyn
att samla frimärken blivit belönad med
titlarna: "The King of Hobbies" och
"The Hobby of Kings". Tack vare dessa
små internationella sändebud har många
ledande statsmän funnit vila, avspän
ning och glädje. Franklin Roosevelt,
som var en framstående filatelist, för
klarade ofta, att han genom umgänget
med sina frimärken lyckades vinna den
rekreation, som han så väl behövde.

Men frimärkssamlandet skänker oss
'inte endast avkoppling och förströelse,
det befordrar även vårt ordningssinne,
vår iakttagelseförmåga och strävan ef
ter precision. Ur pedagogisk synpunkt
skulle säkert mycket vinnas, om skol
ungdomens intresse för frimärken gavs
en sådan inriktning, att samtidigt dess
geografiska, historiska och kulturhisto
riska kunskaper berikades. Ungdomens
känsla för estetiska och konstnärliga
värden skulle kunna stimuleras och även
på många andra områden har våra sko
lor möjligheter att utnyttja intresset för
frimärkssamlandet
tjänst.
För min egen del har intresset för fri

märken skänkt mig många vänner och
bekanta runt om i världen. Det är män
och kvinnor - kvinnliga frimärkssam
lare är ej så sällsynta som man skulle
tro - från alla samhällskategorier, så
som affärsmän, järnvägs- och postmän,
läkare, vetenskapsmän och advokater;
en av dem ärt. ex. domare i en utländsk
appellationsdomstol. Tyvärr har den
världspolitiska situationen allvarligt för
svårat möjligheterna att knyta nya kon
takter. eller att vidmakthålla de förbin-

undervisningens

delser, som man redan erhållit.
Vad skall man nu samla? Och hur

skall man samla ?
Ja, den som ändå kunde besvara de

där frågorna på ett tillfredsställande
sätt! Själv anser jag mig ej kunna ut
föra konststycket utan jag nöjer mig
med att blott anföra några synpunk
ter.

De som syssla med frimärken skiljer
strängt på två kategorier: frimärkssam
lare och filatelister. Till den första ka
tegorien räknas den, som endast söker
fylla rutor i större eller mindre album.
Filatelist däremot är den, som inte en
dast ordnar sina märken i album eller

dylikt utan dessutom klassificerar de
samma systematiskt i kronologisk ord
ning alltefter upplaga och med hänsyn
till skiljaktigheter i fråga om färgnyan
ser, bildmotiv, tryck, papper, vatten
stämpel, ·tandning, avstämpling m. m.
Därmed är emellertid inte sagt, att man
kvalificerar sig till filatelistklassen även
om man händelsevis skulle råka upptäc
ka att på Hannover-mässans märke
1949 fartyget går baklänges med fulla
segel eller att vinden blåser röken från
ett fartyg och en fabriksskorsten åt var
sitt håll på det 9-marksmärke, som Fin
land utgav i fjor med anledning av
Världsskogskongressen. Med hänsyn till
vad man samlar talar arian om general
samling, specialsamling och motivsam
ling. Med generalsamlare menar man
den som samlar märken från hela värl
den. Då antalet utgivna olika märken
uppgår till cirka 100 000 och det sålunda
är förunnat endast ett ringa fåtal att
åstadkomma en komplett generalsam
ling får de flesta generalsamlare nöja
sig med en mer eller mindre reducerad
sådan. Detta är troligen en av anled
ningarna till att det stora flertalet sam
lare i stället har gått in för att lägga
upp specialsamlingar. I rörsta hand sö-

. ker man väl lägga upp en så fullstän
dig samling från sitt eget land, som
man har möjligheter till. De dyrbarare
rariteterna får man i de flesta fall avstå
från. För oss svenskar kan det även
vara lämpligt att samla de övriga nor
diska ländernas märken. Men man kan
ske inte är nöjd ändå utan söker ännu
något land, som i ett eller annat avseen
de skulle kunna erbjuda något av in
tresse. Valet kan vara svårt, ty varje
land har alltid något speciellt, som ver
kar tilldragande och lockande. Men ofta
är det de ekonomiska synpunkterna, som

Prov på motivsamling.
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7'"'r a"sii----a.nder.. ~ del Iänder ger år
J:!g= u;; =. mängd nya märken, även av
l:ög!'e valör, varigenom många samlare
,,.. ekonomiska skäl måste avstå från

samla just dessa länder. Så har t.
ex. Ryssland utgivit över 1 000 märken
enbart under sovjetregimen. De är i all
mänhet synnerligen til1talande men ock
si ganska dyra. Däremot ger USA ut
endast 12 märken årligen enligt en lag,
som antogs den 2 juni i år.
En specialsamling av luftpostfrimär

ken kan läggas upp på ett intressant och
illtalande sätt. Andra specialsamlingar
kan exempelvis omfatta s. k. block,
strtp, helsaker, helbrev, förstadagsbrev.
En viss ;typ av specialsamling är den

s. k. motivsamlingen. Att lägga upp
en dylik är inte alltid lika lätt som att
ordna en Iandssamling. Det är många
problem som möter. Innan man börjar
uppläggningen måste man exempelvis
överväga, huruvida man ekall ordna
samlingen landvis eller kronologiskt. Ett
motiv som är synnerligen populärt att
samla är idrottsmotivet, som förekom
mer på cirka 400 märken. Andra in
tressanta motivsamlingar kan omfatta
konst (assyrisk, bysantisk, egyptisk,
grekisk, romersk, gotisk), kompositö
rer, författare, konstnärer, vetenskaps
män, blommor, djur o. s. v. Risken med
motivsamlandet är emellertid, att man
lätt låter motivet vara huvudsaken och
glömmer bort frimärket. Då kommer
man helt bort från det filatelistiska sam
landet.

Monteringen, d. v. s. uppsättandet av
frimärket på albumbladet, är en synner
ligen viktig detalj. Samlar man endast
huvudtyper kan man med fördel använ
da blad med förtryck och då kommer
ju själva placeringen ej att bereda en
några större problem. Sådana förtryck
ta blad finns numera av synnerligen till
talande utseende. Fördelen med dessa
blad är att man snabbt ser, vilka mär
ken man saknar, men detta är samti
digt en nackdel, ty ett blad med många
tomma rutor blir ofta tråkigt. Vill man
driva specialiseringen längre och ha med
exempelvis ett flertal färgnyanser, par
strip och block är man hänvisad till att
själv arrangera en montering, som skall
vara överskådlig, riktig och estetiskt
tilltalande. Man får då använda blad
utan förtryck, antingen finrutade eller
helt blanka. Vid monteringen tar jag
för min del alltid större hänsyn till att
sidan får den rätta avvägningen med
avseende på märkenas utseende, form
och färg än att valörerna kommer i rätt
ordningsföljd.
Ett monterlng.ssätt, som jag funnit

mycket tilltalande är att först montera

Prov på placering av specialmärken.

märkena på små kartongbitar, som man
sedan kan flytta hur mycket som helst,
utan att märkena tar någon skada.
Efter att ha försökt med olika fär
ger har jag slutligen fastnat för den
rent vita.
Nu säger kanske mången: den där

hobbyn skulle nog vara något för mig
men hur ska jag skaffa märken? Ja,
sätten är många men ett av de bästa
vore säkerHgen att taga anställning vid
FN i Lake Success, som får närmare
3.000 postförsändelser pr dag och där
igenom blivit ett sannskyldigt paradis
för samlare. Men vi andra får söka egna
vägar. För min del har jag bl. a. köpt
s. k. kilovara och därigenom fatt en
mängd dubbletter för byte. Det är all
tid med en viss spänning, man söker
igenom en sådant paket. Har man tur
kan man få ett paket med ganska gott
i:inehåll men hur ofta har man det! Ej
sällan får man anledning att vara allt

annat en belåten. Som t. ex. när jag
tillhandlade mig ett kg. kolonialvara,
som enligt frimärkshandlarens "garan
ti" - jag vill ej göra mig skyldig till
någon extra reklam genom att uppge
namnet - skulle innehålla minst ett
märke av högre. valör. Märket fanns
verkligen, men det saknade en stor bit
av övre högra hörnet! Att märkets ka
talogvärde var 10 dollars förbättrade ej
saken, i all synnerhet som innehållet
i övrigt ej var av något större intresse.

Så vitt jag vet finns här i Gustavs
berg ganska många frimärkssamlare och
man har nog anledning räkna med att
ännu flera kan bli intresserade.

Skulle det ej vara möjligt att nu rea
lisera en tanke som redaktören för Gus
,tavsbergaren vid flera ti-llfällen fram
fört att reservera en eller ett par kväl
lar i månaden för att samla och byta
såväl erfarenheter som frimärken?

Walter Weimark.
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V i g d a:
Verkst.-arb. Karl Egurd Nyman,

Mörtnäs, 1: 458 och Kirsti Kaarina Ke
tola, Pihlava 8, Björneborg, Finland.

Födda:
12 okt.: Siv Birgitta, d. t. montör Karl

Viktor Jonsson och h.h. Inga Elisabeth
f. Hallin, Hästskoväg. 10.

17 okt.: En dotter t. fabr.-arb. Hans
Haldor Hagberg och h.h. Nanny Fride
borg f. Elfström, Hästhagsvägen 5.

22 okt.: En son t. fabr.-arb. Ture Her
bert Norman och h.h. Aina f. Pettersson,
Hästskovägen 4.

23 okt.: Bengt Anders, s. t. montör
Bengt .Ragnar Eriksson och h.h. Agnes
Ingeborg Gunhild f. Trapp, Hästhags
vägen 10 a.

25 okt.: Maud Margareta Elisabet, d.
t .fabr.-arb. Karl Otto Johansson och h.h.
Märta Elisabet f. Zakrisson, Hästhags
vägen 3.

28 okt.: Berit Eva Kristina, d. it. fabr.
arb. Sven-Erik Törnsten och h.h. Hanna
Viktoria f. Olof'sson, Hästhagsvägen 1.

8 nov.: Annelie Margareta, d. t. snic
karen Gustaf Linus Hallstener och h.h.
Karin Margareta f. Wiberg, Mörtnäs
1: 206.

Döda:
13 okt.: · Änkefru Maria Christina

Holmgren f. Hellenius, Mörtnäs 1: 207.
"14 år.

24 okt.: Fröken Josefina Olivia An
dersson, Algatan 2. 72 år.

1 nov.: Fru Katarina Elisabet Lundin
f. Ringel, Grindstugat. 4. 51 år.

9 nov.: Änkefru Karolina Kristina
Eriksson f. Elf, Alderdomsh. 88 ar.

11 nov.: Porslinsarb. Eduard Teekei,
Mariaplan 10. 55 år.

15 nov.: Smörjaren Johan Fabian
Jonsson, Kullen 7. 69 år.

· Prenumerera
i god tid på

Gustavsbergaren
för år 1951!

Använd närslutna postgirokort!

Anmäl ändrad adress!
Red.

Civilingeniören Axel Samuel "Wil
helm. Odelberg avled den 24 november
1950, i en ålder av 77 år. Han var
ingeniör vid fa:briken från 1895 och
dess verkställande direktör från år
1924 intill dess fabriken övergick i
KF:s ägo. Odelberg var en vägröjare
i dubbel bemärkelse, dels för konstin
industrins internationella utbyte, dels
för vägväsendets utbyggnad inom
landet. Meddelandet om Axel Odel
bergs frånfälle nådde oss just som
tidningen färdigställts. Hans minne
och gärning belyses närmare i nästa
nummer av Oustavsbergaren.

Predikoturer Gustavsbergs Kyrka
under Jul- och Nyårshelgen

JULAFTON Kl. 11 Högmässa Pastor Hedin

JULDAGEN Kl. 7 Julotta Hallin

ANNANDAG JUL Kl. 11 Högmässa Wilson

NYÅRSAFTON Kl. 11 Högmässa Kamrer John Ericson

NYÅRSAFTON Kl. 23.30 Nyårsvaka Hallin

NYÅRSDAGEN Kl. 11 Högmässa Hallin
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En enhetlig

världskultur
år uppgift är att hjälpa till så att

det uppstår en enhetlig världskultur
med sin egen åskådning, på sin egen
grundval av ideer och med sin egen
allmängiltiga tendens. ögonblicket
är lämpligt, ty det är första gången
· historien som både den yttre ramen
och den inre mekanismen för en en
hetlig värld samtidigt är tillgängliga,
och det är likaledes första gången
som människan har ägt medel - i
form av vetenskapliga upptäckter
och deras praktiska tillämpning -
att lägga en världsomfattande grund
val, tack vare vilken fysiskt existens
minimum åt hela arten människa kan
säkras. Och uppgiften kräver en lös
ning, ty för närvarande står två livs
åskådningar gent emot varandra, en
i väster och en i öster, vilket inte ba
ra lägger hinder i vägen för enhets
verket utan hotar att bli uppränning
en till en. öppen konflikt.

Dessa två åskådningar kan man
beteckna som två över-nationalismer.
Eller som individualism kontra kol
lektivism. Eller som den amerikan
ska metoden att leva kontra den rys
ka. Eller som kapitalism kontra kom
munism. Eller som kristendom kon
tra marxism. Eller som ett halvt dus
sin saker till kontra ett halvt dussin
andra - motsättningen kvarstår som
ett faktum. Liksom det faktum, att
kring vardera ståndpunkten kristalli
serar sig hundratals miljoner män
niskovarelsers Iiv och tankar och po
litiska önskemål.
Kan den öppna konflikten undgås,

motsättningarna förlikas, antitesen
upplösas i en högre syntes?
Jag tror, att detta inte bara ä:::

möjligt, utan att det på grund av evo
lutionens obevekliga logik måste ske
- jag bara vet inte, om det kommer
att hända före eller efter ännu ett
krig.
Eftersom ett nytt krig blir något

så fasaväckande, att det kommer att
förrycka det mänskliga framåtskri
dandet med århundraden, är ja.g på
det klara med, att vi framför allting
annat måste sträva att åstadkomma
denna syntes tillräckligt snabbt för
att förebygga en öppen konflikt.
I denna vår strävan måste vi läm

na alla dogmer å sido - kasta dem
över bord, vare sig det är teologiska
dogmer eller marxistiska dogmer eller
filosofiska eller något annat slags
dogmer: öster och Väster kan inte
enas om en gemensam grundval för
framtiden, för så vitt de inte upphör

Med detta utdrag från Aldous Hux
leys bok "Människornas rike på jor
den" avslutar vi vår inblick i den
idevdrld. författaren lagt fram till
sina medarbetare i Unesco. Det är ett
framtidsprogram, som vill inrikta
mänskligheten på internationellt sam
arbete för uppfostran, undervisning,
vetenskap, kultur och bildning. Där
människorna själva och inga andra
bär ansvaret för utvecklingen.

Red.

att slunga det förflutnas fixa ideer
emot varandra.

Ty detta är vad en dogm är: en
utkristallisering av ett under en viss
epok förhärskande tankesystem. Vis
sa dogmer härstammar från ett något
senare förflutet än andra. Men detta
gör dem alls inte mindre riskabelt
omoderna.

De två just nu antagonistiska livs
åskådningarna skiljer sig egentligen
bara i en enda punkt: förhållandet
mellan den enskilde och samhället.
Men denna enda centrala skiljaktig
het skapar skiljaktigheter på vart
enda ett av de områden, som vi har
till uppgift att syssla med, och på
många andra. Den ligger till grund
för skiljaktiga moraluppfattningar
och etiska normer, olika uppfost
rings- och undervisningsmetoder, oli
ka uppfattningar om konstens bety
delse i samhället, olika ekonomiska
system, olika sätt att låta vetenska
pens rön komma det egna landet till
godo, olika tolkningar av de grund
läggande mänskliga friheterna, olika
uppfattningar om det internationella

samarbetets möjligheter och begräns
ning.
Jag tror, att ehuru dessa skiljaktig

heter otvivelaktigt kommer att leda
till väpnad konflikt, om de tillåts att
ta sig uttryck i oeftergivliga sociala
systern och bli tolkade i maktpolitis
ka termer - så kan de i princip
bringas till harmoni.
Jag tror att de kan förlikas inom

ramen av ett sådant slags evolutio
när humanism, som jag har skisse
rat. Enligt denna åskådning utgör in
dividens fullständiga utveckling det
centrala syftet med och tillika ett
kriterium på fortsatt evolutionärt
framåtskridande, på samma gång
som samhällets ändamålsenliga orga
nisation erkännes vara den ound
gängliga mekanismen i detta fram
åtskridande.

Uttryckt på annat sätt: samhället
förkroppsligar inga värden som är
jämförbara med dem som förkropps
ligas i de enskilda människorna. Men
enskilda människor är meningslösa
utom i relation till ett samhälle
(även om detta samhälle sträcker
sig utöver nationen både i rum och
tid), och den enskilda människan kan
uppnå sin högsta utveckling endast
genom att låta jaget uppgå i gemen
skap med annan verklighet, med
andras jagmedvetande.
Problemet är alltså varken metafy

siskt eller dogmatiskt utan väsentli
gen av praktisk art: det gäller hur
man bäst ska kunna anpassa eller
rättare förlika anspråken från två
slags realiteter: individuella mänsk
liga varelser och mänskligt samhälle
liga organisationer.
Följaktligen anser jag att man kan

skrida till förlikning från två håll.
Man kan komma uppifrån och uti
från, betrakta det hela som ett intel
lektuellt problem, en fråga om att
komma Överens i princip. Eller man
kan närma sig problemet underifrån
och inifrån, ta det som ett praktiskt
problem, en fråga om att komma
överens genom handling. Jordklotet
är ett enda, och människor behöver
samma saker över hela dess yta: att
komma under fund med livet, att be
härska livet och att få det bästa ut
av livet.

Vad helst vi kan göra för att fylla
dessa behov genom att främja upp
fostran, undervisning, vetenskap,
kultur och bildning kommer att bli
ett steg fram mot den livets enhetlig
het, ett bidrag till grundvalen för
den enhetliga livsåskådning vi har
behov av.
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Det är otroligt vad tiden rusar iväg.
Det är ju inte länge sedan vi voro
mitt uppe i semesterbestyren och nu
stå vi färdiga att taga itu med jul
förberedelserna. För att i någon mån
avlasta den stora rusning, som sam
manhänger med hushållens julinköp,
ha vi i år hyrt lokalen Fölungen och
där skall "julmässa" anordnas. För
säljningen. kornmer att omfatta allt
som är speciellt för julen t. ex. jul
prydnader, leksaker, sport- och pre
sentartik'lar, konfektyrer, frukt m.m.
penna julmässa skall pågå under ti
den 11-23 december och kommer att
hålla öppet längre på kvällarna än de
övriga butikerna.
Vår ansökan om byggnadstillstånd

till varuhuset har av regeringen inte
kunnat bifallas f.n. Vi få emellertid
inte kasta yxan i sjön. Det blir att
börja om igen, förr eller senare lyc
kas det nog.
Just nu pågår omändringarna till

Snabbköp vid VilLa,gatan. Under om
byggnationen är speceriavdelningen
överflyttad till mjölkbutiken och
charkuteriavdelningen har flyttats till
butikslokalerna i källarvåningen.
Visst är det trångt ibland, men vad
gör väl detta bara humöret är prima,
det blir så mycket bättre då Snabb
köp blir färdigt vilket beräknas ske
första dagarna i december.

Utställningen av pälsar och skinn
kläder rönte stort intresse från all
mänhetens sida vilket är glädjande.

Den 31 okt. var ett upplysningsmö
te anordnat i Folkan. Konsulent Hen
ry Willny, K. F. höll föredrag över
"kvalitetsupplysning och kvalitets
kontroll" och dessutom demonstrerade
hr Willny ett flertal · varuslag. Besö
karna bjöds även på musik samt Björ
nekullas saft med K. F :s sockerkaka.
Beklagligt nog hade endast ett tret
tiotal besökare infunnit sig, men det
var väl regnet som avskräckte.
Personalklubbens fotbollsmatch på

Ekvallen mot Vår gårds assistenter,
till förmån för cancerforskningen, re
sulterade i nederlag för hemmalaget
med 4--0. Insamlingen inbringade
28:-.
Eftersom detta nr av Gustavsber

garen är årets sista tillönska vi med
lemmar och kunder en angenäm Jul
helg och ett lyckosamt 1951.

0. G. K.

'Barnens Julpristå"vling

På den här bilden ser vi Buster och Den fula ankungen vid en oas i öknen. Det
syns ingen Konsumbutik i närheten, men ändå finns det [rukter av olika slag,
varav flera äro ätbara. Nu tiinkte vi att du skulle räkna upp vad för slags
frukter och växter du kan så på bilden. Den som gissar rätt på alla kan vinna
Fem kronor, 2 :a pristagaren får Tre och 3 :e Två kronor. Endast barn under 14 år
får vara med att gissa. Sänd in din lösning till Red. av Gustavsbergaren före
den 15 januari. Resultatet kommer i nummer 1, 1951. Märk kuvertet "Ba,rnpris-

tävling".

P. s. Amerikabrev
I sista stund har Red. mottagit ett

brev från en "skolkamrat" i försking
ringen, som i Gustavsbergaren läst om
den planerade träffen. Vi återge några
rader:·

"Jag vill på det hjärtligaste hälsa
eder alla. Jag har två· skolkort frän
1910 och 1913, som jag värderar myc
ket högt. Många är har förflutit sedan
dess och livet har bjudit på både gott
och ont för alla av oss. Det skulle vara
mycket roligt att höra från Eder någon
gäng. Jag skall med glädje svara alla
som vill sända mig några rader.
Jag bor Iängit ute i vad ni skulle
kalla "Vilda västern". Det är ej så vilt
här nu. Nog har vi mycket indianer,
men de äro alla laglydiga medborgare
och skjuter icke längre med giftiga pi
lar. Här växa de stora kaktusarna,
hundra till tusen är gamla, apelsinträd,

citron, grapefrukten och många andra
av söderns frukter. Rosor har vi året
om. Vi har solsken och blå himmel näs
tan för jämnan, det är blott två a tre
regnstormar på året. Därför måste vi ha
konstbevattning och när man blir van
vid det så går det .också an. Klimatet
är fint och hälsosamt, varför sjuka män
niskor kommer hit för rekreation frän
hela USA. När tillfälle gives så ämnar
jag allt göra en resa till Sverige och
hoppas då att jag får se många av Eder.
Och nu till sist en hjärtlig hälsning till
alla mina skolkamrater från 1907 till
1913 och de lärare och lärarinnor, som
ännu äro i livet - det var fröken Jo
hansson, fröken Olsen, fröken Lantz,
fröken Jansson och magister Lager
ström. Och God Jul till alla gustavsber-
gare! Knut S. Johnson

122 SO, Mesa Blvd.
Mesa Arizona USA.
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ärmdö Taxi
Tel. 30481, 30482

Bilar dygnet runt.

God Jul och
Gott nytt 0 '.ar

Målare
Martin Lövgren

utjör måleriarbeten av alla slag

God Jul
och Gott Nytt År
Stockholm, tel. 42 10 28

Vita Hästen
KONDITORI CAFE

Tel. 30429
Gott Julbak

God Jul! Gott Nytt År!

0

Kurt Akerlund
SKOMAKERI

Loviseberg Tel. 220

Rekommenderas

GOTT NYTT AR 1951

För högtid
och fest

mottaga vi beställningar

å middagar och supeer.

God mat och humana priser.

Med Julhälsning!

Värdshuset
Tel. G. 258

Farsta trädgård
Tel. G. 126

Julens blommor
i riklig sortering.

God Jul
och Gott Nytt År

Kundkrets
och

••vanner
önskas

EN GOD JUL
och

ETT GOTT NYTT AR!

Albert L. Oarlson

Frisersalongen
Mariaplan 2) Gustavsberg

HERR- och DAMFRISERING

ber att få framföra sitt hjärtliga
tack till alla kunder för det ,gångna

året och tillönska alla

GOD JUL och
GOTT NYTT AR

Gunnar Fall

Westlunds
livsmedel

Gustavsberg
Tel. 209, 422

Högsta kvalitet på

Kött) fläsk och ch>arkuterivaror.

God Jul. Gott nytt år.

RUNEBOOX
El installationer Radioservice

Lugnet B 6. Tel. 657

tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Tänk på
att Julen blir ännu trevli
gare med en bra R A D I 0
från

Schagerströms
Radioaffär

Stockholm
Hornsg. 184. Tel. 40 13 70
25-årig leverantör till Gustavs

bergs Porslinsfabrik.

John Svenson
0

Akeri
Tel. G. 276

KOKS och VED

God Jul -
Gott Nytt År!
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Torsdagen den 9 november hade
Företagsnämnden sitt tredje sam
manträde för året. Från Pannfabri
ken i Västerås hade hrr E. Hammar
kvist och A. Thulin infunnit sig som
gäster.
Efter protokolljustering lämnade

ordf. hr Hj. Olson en översikt av da
gens marknadsläge. Bl. a. nämndes
framgång för de stora smidda pan
norna, ökad orderingång på badkar
Iksom på nya produkter från bad
karsfabriken, nämligen kyldiskar,
djupfrysningsboxar och balkonger.
Även för hushållsporslin och sanitets
porslin är det jämn och god avsätt
ning. Frånsett viss oro för redan in
träffade prishöjningar på en del ma
terial, och andra kostnadsstegring
ar, ser vi med tillförsikt fram mot
ett nytt år, som bör ge oss full sys
selsättning. Vi hoppas även därvid
kunna göra en del utbyggnader av
produktionsapparaten och på bostads
området. På frågor av hrr öhlund och
Nässen redogjorde ordf. närmare för
kontakten med grannländerna och vå
ra marknadsundersökningar i länder
på andra sidan haven.
Hr Teglund omnämnde de spörsmål

som dryftats inom den utrednings
kommitte som tillsatts av företags
nämnden beträffande tillgänglig ar
betskraft inom samhället. Kommitten
föreslår bl. a. öppnande av ett efter
middagshem i Hästhagen.
Från skyddskommitten rapportera

des att handdukar utdelats, fortsatta
eksemundersökningar och ett plane
rat sammanträde med skyddsombud
och arbetsledare i slutet av november.
Förslagskommitten har under året

fått in 36 förbättringsförslag, av vil
ka 14 hittills belönats med ett sam
manlagt belopp av 1.255 kr. Under
medverkan av Stig Lindberg har kom
mitten framställt ett minnesfat att
utdelas till de belönade förslagsstäl
larna vid en sammankomst senare un
der året. På förslag av hr Teglund
tilldelades hr A. Steen det första fa
tet som detta förslags upphovsman.
Fabrikernas samarbetskommitteer

har haft sammanträden, där produk
tionsfrågor och spörsmål om lunch
rum, arbetstid m. m. dryftats. Vis
ning av andra fabriksavdelningar har
verkställts och informationskvällar
med film och föredrag hållits av BKF
och TPF.

I förbifarten

Samuel Svenson.

När vi häromsistens gjorde en lov
kring Mossen och Mölnvik i det natur
fagra höstland_skapet som Gustavsberg
kan bjuda, trodde vi oss se en yngling
cyklande på landsvägen. - Ja det var
Samuel Svenson. Samuel, som vi alltid
kallar honom. Han är 70 år den 9 de
cember i år. Den som ser och känner
honom kan inte föreställa sig att han
redan kommit upp i denna ärevördiga
ålder.
Naturligtvi,s är han Gustavsbergspoj

ke från födelsen, son till A. P. Svenson
och tillsammans med sju -syskon har han
upplevt "den gamla goda tiden" i Gus
tavsberg. Han har flera vackra förnamn:
Samuel Andreas Gobat med tillnamnet
Svenson. "Det är väl måttlighet i mat
och dryck som bidragit till att Du är
så pigg?", säger vi till Samuel. Han
svarar med en humoristisk glimt i ögat:
"Dryckjom har ju aldrig intresserat mig
och mat har man ju aldrig fått för myc
ket av." Samuel har själv "dragit opp"
sex barn så han vet vad han talar om.

För företagsnämndens vidare arbe
te beslöts inf'ormationsbesök i sam
band med kommande sammanträden
å de olika fabrikerna, på laboratoriet
och massaberedningen samt -kontakt
för information från försäljningsorga
nisationen.
Under sammanträdet var ytterliga

re en del interna frågor på tapeten,
t. ex. priset på handdukar, tvättstu
gan, dricksvattnet i fabriken ro. m.,
vilka ärenden hänsköts till resp. kom
mitteer för närmare utredning. Hr
E. Hammarkvist lämnade till slut en
del upplysningar om fabrikationen av
pannor i Västerås.

Sammanträdet avslutades med att
ledamöterna besåg och kommenterade
filmerna "Eld, lera och människor",
"Form och :färg" och "Hur porslinet
kommer till". Sekr.

Under förra kriget, 1914 till 1918 och
tiden därefter, var det inte gott. Efter
kriget kom "genombrottet". Allmän och
lika rösträtt genomfördes i vårt land.
Fackförening, arbetarkommun och kon
sumtionsförening bildades i Gustavsberg.
Vår Samuel var aktiv deltagare i alla
dessa sammanslutningar. Han var un
derhandlingsdelegerad vid upprättandet
av det första kollektivavtalet mellan
A.-B. Gustavsbergs Fabriks Intressen
ter, som då var fabrikens officiella
namn, och avd. 205 av Svenska Grov
och Fabriksarbetareförbundet i Gustavs
berg.

Svenson var 12 och ett halvt år när
han började arbeta som springpojke på
tefatsverkstan 1893, senare blev han
springgrabb på storgodsverkstan och vid
fjorton års ålder biträde hos Erland An
dersson på drejarverkstan. Redan 1896
var han handmodellformare, vilket han
med avbrott några år som porslinsgju
tare och ett år som gips.gjutare, sysslar
med än i dag. S. har tjänat troget vid
fabriken i över 57 års tid.

Samuel Svenson har sedan sin ung
dom varit intresserad missionsvän och
tillhör forHarande Gustavsbergs kristna
missionsförsamlings styrelse. Genom
sitt intresse och livliga deltagande i ar
betarrörelsen blev han mycket kommu
nalt engagerad. Han har inpå senare
år .varit ledamot av kommunalfullmäk
tige, ordf. i kommunalnämnden och fat
tigvårdsstyrelsen, ledamot av kyrko
-och -skolråd, nämndeman under flera år
och tillhörde en tid även styrelsen i Gus
tavsbergs konsumtionsförening med fle
ra uppdrag. Han har nu lämnat uppdra
gen och sitter hemma hos mor Elin
om kvällarna och läser en och annan
bok och sin dagliga Morgontidning. Ja,
han går fortfarande på möten som in
tresserar och så är han med vid vik
tiga seriematcher i fotboll. "När jag
vet att det är ett lag som kan spela
fotboll eller bandy", säger Samuel, "då
går jag gärna dit och ser på." Han har
både roddbåt och· aktersnurra i Griss
lingen (han är numera till och med in
nehavare av fiskkort) så det så ...

Samuel Svenson var gamla karlen när
han tillsammans med oss yngre satte
sig vid skolbänken i studiecirkeln att
plugga kommunalkunskap, räkning, bok
föring, nationalekonomi, kooperation och
mycket annat. Han har skänkt sin dag
liga gärning till produktionen i det fö
retag han tjänat under en mansålder.
Sin fritid har han offrat åt folkrörel
serna och det religiösa- och samhälls
reformatoriska arbetet. Vännen, kamra
ten och hedersmannen Samuel Svenson
hyllas hjärtligt av vår tidning och av
hela Gustavsberg. Gunnar.
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2uu'i s
dylik bok anskaffas«

Försäljningssiffror 1850-1950
I bokföringsavdelningens kassa

skåp ligger en gammal bok med svar
ta pärmar. På etiketten står det "År
liga försäljningsbeloppen från och
med 1852", · och varje månad tages
boken fram och nya siffror läggas till
de gamla. Vid de tillfällena är det
intressant att tänka sig tillbaka och
göra jämförelser, att med fantasiens
och andra siffrors hjälp uppleva lite
företagsekonomisk historia.

Ar 1850 övertogs porslinsfabriken
av Godenius & Co., som byggde om
och utvidgade den. Fabriksledningen
väntade sig väl goda försä1jningssiff
ror och lät skaffa den här boken, som
skulle visa dem för framtiden. "Ar
2009 skall en ny dylik bok anskaffas",
står det på sista bladet, så bruksher
rarna var inga pessimister vid tanken
på sitt företags framtid.
Januari 1852 såldes porslin för

1.134 :43. Myntslaget har många kru
melurer men skall väl vara riksgälds
daler och skilling, varav det gick 48
på en riksdaler. Det fanns för övrigt
två mynt till att välja på, riksdaler
banko och riksdaler specie. I februa
ri fick man bara ut porslin för 689
rdr, men vintern var kanske besvär
lig.
Under vintern tillverkades det tyd

ligen på lager, efter islossningen i
mars eller april skedde de stora leve
ranserna. Aret 1852 blev försäljnings
summan 228.455 :40 och den ökar se
dan mycket riktigt med tämligen jäm-
na steg till 1860, då bruksbokhållaren
präntar 403.937 :39.

Då heter pengarna riksdaler riks
mynt och öre, 1855 hade det varit
myntreform, en händelse, som inte
var så sällsynt i de tiderna. Inte förr
än 1857 började dock vår bokhållare
räkna med de nya mynten med deci
malsystem. Dussinräkningen satt i.
Men det var bra, att de krångliga
pengarna försvann för så länge sedan
i Sverige, tänker man, när en engelsk
kaolinfaktura skall räknas om år
1950.
Under 1860-talet gick kurvan upp

och ned, men nästa decennium blev
lyckosamt. 1875 kom Wilhelm Odel
berg till ledningen via giftermål med
Godenius dotter, och han fick nöjet

att i januari 1878 läsa i vår bok, att
miljonen var nådd, 1.016.193 :39 för
1877. Myntslaget var då kronor och
öre, 1873 föddes vår krona.
Försäljningen räknad i.pengar för

blev tämligen konstant i 20 år, vilket
i verkligheten inte var dåligt, då pen
ningvärdet steg med en tredjedel från
1874 till 1894.

Om man nu tager fram en gammal
avlöningsbok från t. ex. år 1888 och
räknar anta'Iet anställda i fabriken,
så blir det cirka 800. Produktionsvär
det per anställd och år blir då
1.360 :- kr, och det kan vara intres
sant att följa även detta värdes ut
veckling.

1912 var försäljningen 2.026.244 :
kr., antalet anställda fortfarande c :a
800 med ett produktionsvärde per per
son av 2.530 :- kr., och siffrorna ha
varit tämligen jämförbara. Ett parti
prisindex visar för 1860 117, för 1894
84 och för 1912 116.

Sen blir det annat. Försäljningen
stiger i en brant kurva, 1916 2,8 milj.,
1917 3,7 milj., 1918 5,7 milj., 1920 6,3
milj. Men så på en gång bryts kurvan
just i årsskiftet 1920-1921. Ar 1921
slutar med 2,8 milj. Förklaringen till
att det såldes så ojämnt får man del
vis, om dessa siffror jämföras med
ovannämnda partiprisindex, som visar
följande värden: 1916 - 215, 1917 -
283, 1918 - 394, 1920 - 403 och 1921
- 245. Som här synes, har försälj
ningen gått både upp och ned något

fortare än indexet, vilket är regel i
både inflations- och deflationstider.
Lönekurvan brukar komma ännu ett
stycke efter, och avlöningsböckerna
visar, att inte förrän 1919-20 sked
de någon nämnvärd löneökning för
gustavsbergarna. Bolaget däremot
fick under krigsåren stora vinster.
Men det skulle komma många hål att
stoppa dessa pengar i.
Fram till 1931 lyckas man hålla

försäljningen i närheten av 3 milj.
trots stadigt sjunkande index. Men
1932 var ett svårt år. Tyskar, japa
ner, finnar dumpade in billigt porslin
i Sverige och denna osunda konkur
rens drabbade både bolag och anställ
da. I försäljningsboken står det:
"Strejk 28/1-26/4." Leveranserna
var då obetydliga, och året slutade
med 2.099.766 :30. För första gången
visade bolaget förlust,

Depressionen och de låga siffrorna
fortsatte ett par år till. De anställdas
antal var i stort sett oförändrat 800
-900, men i mitten av 1930-talet
skedde en förändring av sammansätts
ningen. Tjänstemän och arbetsledare
blev flera i samband med att fabriken
på allvar började mekaniseras.

Och här är egentligen gränsen på
Gustavsberg mellan två skeden. Den
gamla tiden, hantverkstiden, då pro
duktionsvärdet per anställd till stor
del följde penningvärdet, och de do
minerade produktionsfaktorerna var
arbete och material, och den nya ti-
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Arbetsledarna tillsammans med A.F.A.
och S.I.F. anordnade den 15/11 en dis
kussionsafton i anslutning till den all
männa kampanjen i arbetarskyddsfrågor.
Jnbjudna voro även arbetarnas repre
sentanter i skyddskommitt.en. Inledare
var verkmäst. Volrath Johansson från
Arbetsledareförbundet, som bl. a. rela-

"Snenslct porslin. Från Karl XIV Johan terade den utveckling arbetarskyddslag
h17- Gustfl,V V" heter en utställning på stiftningen genomgått. Han belyste den
~ordiska Museet. Den visar ett tvär- officiella olycksfallsstatistiken, vars di-

"is~~ Glimtar· från
:; ,0u '. c, Gustavsbergs

fabriker

snitt av Gustavsbergs och Rörstrands
idigare produktion samt en mindre av
delning för tillverkningen under 1900-
talet.

Stig Lindberg har under oktober haft
e::. mindre utställning i Göteborg hos

dum Expose, Kritiken i Götebcrgsttd
zringarna var mycket god och samtliga
varor såldes redan första dagen.

Svetsningskursen å KBF, som endast
kunde ta emot hälften av anmälda ele
ver, hade den 10 november en instruk
tionsafton till vilken även arbetsledare
voro inbjudna. Ingeniör Wahlgren gav
en kort översikt på arbetsområdet, var
efiter flera instruktiva kortfilmer rulla
des upp om svetsningsteknik och dess
tillämpning på olika områden inom in
dustrin.

rekfå och indirekta kostnader beräknas
till 330 milj. kr. årligen, förutom allt
fysiskt och psykiskt lidande. Olycks
fallsorsakerna äro i allmänhet: Okun
nighet, felaktigt arbetssätt, tankspridd
het, lekfullhet, oförstånd, vårdslöshet
och dumdristighet. Med en bättre yrkes
vägledning och ett tillräckligt intresse
från arbetsledarna skulle olycksfallen
kunna minska med 75 proc. Här fin
nes en gemensam plattform till positivt
samarbete för alla parter.

Skyddsombud och arbetsledare hade
ett instruktivt skyddsmöte å Fölungen
den 24 november. Hr Dahlberg talade
om olycksfallsstatistik, syster Margit om
små sår och socialinspektör Lott-Lis Jo
hansson om sitt arbete. En intressant
diskussion följde. Efter kaffet visades
två utmärkta filmer, "Folkhälsans de
tektiver" och "Det gäller oss alla."

KONUNG GUSTAF VI ADOLF
besökte den 27 november Gustavsbergs
butiken vid Birger Jarlsgatan, där UD
servisen rönte majestätets höga gillan
de, liksom Orrefors glas, Almedahls du
kar och silverbesticken. Kungen uppe
höll sig i butiken ungefär en halvtimme
och hann under tiden även gå igenom
vårt stengods och inköpa några pjäser
till sin egen samling. Besöket, som på
passligt förevigades av vår fotograf, var
så mycket mer anmärkningsvärt, som
Konungen före Nobelfesten icke går på
några officiella visiter på grund av hov
sorgen.

den, som kännetecknas av att de
andra produktionsfaktorerna organi
sation och teknik och kapital i form
av maskiner, verktyg etc. blir allt
mer framträdande.
När KF köpte fabriken 1937, hade

siffrorna redan börjat förbättras,
1937 nådde man åter 3 mi'lj. kr. Så
byggdes sanitetsfabriken och en del
närbesläktade tillverkningar och för
säljningar togs upp. ·

1940-talet visar en utveckling, där
inte många företag kan vara med och
tävla. Den totala försäljningen har i
jämn takt stigit från 4 milj. 1940 till
över 40 milj. 1949. För september
månad 1950 har jag nu haft nöjet att
i boken notera 5.885.819: 81, den
största månadsförsäljningen hittills.
Den är dubbelt så stor som årsför
säljningen, då KF köpte Gustavs
berg. Av septemberförsäljningen i år
har varor för 3,1 milj. ti'llverkats i
Gustavsberg, vilket ungefär motsva
rar en årsproduktion för 12 år se
dan.

Som alla vet, har också under det
sista kriget penningvärdet sjunkit,
dock inte så häftigt som under första
världskriget. Det förut använda in
dexet visar år 1920 403, år 1938 149

och 1948 251. I motsats mot första
världskrigets försäljningsökning är
alltså 1940-talets endast till en mind
re del beroende av penningvärdets
fall. Det bör dock inskjutas, att alla
indexberäkningar är vanskliga, men
någorlunda rättvisa torde dock det
här använda indexet göra åt jämfö
relserna. Går vi sedan til'lbaka till an
talet anställda, får vi reda på att
detta från c :a 1.000 1938 sjönk till
800 1946 för att 1949 vara uppe i
1.150. ökningen hänför sig till de
anställda, som sysslar med rationali
seringen och försäljningen av på
andra företag tillverkade produkter,
vilken 1949 uppgick till 22 milj. kro
nor.
För att få ett mått på effektivite

ten i företaget dividera vi så försälj
ningen med antalet anställda. För
säljningsvärdet per anställd blir då
för 1949 35.000 :- kr. Om endast pro
duktionen i Gustavsberg medtages
kommer vi till ett produktionsvärde
per anställd av c:a 16.400:- kr., och
om detta nedräknas med index till
1938 års priser, blir siffran 9.735:
kr.

, Denna siffra kan då jämföras med
1938 års värde 2.950 :- kr. Effekti-

viteten räknad i produktionsvärde per
anställd har alltså mer än tredubb
lats under denna tid.
Naturligtvis kan det invändas, att

tillverkningens sammansättning un
der tiden ändrats från mer till mindre
arbetskrävande produkter. Men om
man bara tar hushållsporslinsfabri
ken och sätter produktionsvärdet per
anställd till 100 för 1938, blir mot
svarande siffra 458 för 1949 och 273,
om den justeras med index.

Orsakerna till denna utveckling är
många, de flesta gustavsbergare vet
väl t. ex. med sig att hans eller hen
nes arbetsprestation ökat. Den vikti
gaste grunden är dock de investering
ar som gjorts. Bara årsräntan på
dem uppgår till närmare 2 milj. kro
nor.

Ar 1950 har, som förut nämnts, vi
sat ännu vackrare siffror, och det
finns ytterligare möjligheter till pro
duktionsökning. Hur stora siffror,
som kan komma att skrivas in i den
här omtalade boken, törs väl ingen
gissa. Och för övrigt är det inte sä
kert, att den maxima'la försäljningen
är den ekonomiskt mest gynnsamma.
Huvudsaken är väl att alla produk
tionsfaktorer utnyttjas på bästa och
mänskligaste sätt. Ruben Edqvist.
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AB BERG & HUS
HUVUDSTAVAGEN 18, STOCKHOLM K

Utför:

Schaktningar, bergsprängningar, vägar, vatten

och avloppsledningar med moderna maskiner

och yrkesskicklig,a arbetare till lägsta priser.

Med tack för det gångna året tillönska vi,
mina målare och jag3 samtliga Gustavsbergare

GOD JUL och GOTT NYTT AR

Joel Fläcke Målerifirma
Mångårig entreprenör för Gustavsbergs Fabriker

och Kommun

Tel. : Kontor 25 95 93, 25 19 90 Verkstad 51 02 53

Vatten
försörjning och

avlopp
inom landsbygd och städer

Utredningar. förslag och teknisk
rådgivning

lngenjörsfirman Orrje & Co
Krukmakaregatan 42, Stockholm

Tel. växel 44 00 95

Lindblads
lnstallationsfirma

Värme- & sanitet,sanläggningar

Tel. 16 06 55 Postadress Nacka

GQD JUL!

GOTT NYTT AR!

Specialaffär för

MODERNA HERRKLÄDER

HERREKWERING.

Alberts
Herrkläder

Folkungagatan 96. Tel. 40 9417
Hornsgatan 26 Tel. 40 33 78

Stockholm.

Möbler
av hög kvalite

vackra och ändamålsenliga
finner Ni hos oss.

Affären med de låga priserna.

Kredit om så önskas.

Nacka Möbler
Duvnäsvägen 4 - Ektorp

Tel. 16 2199

Omstoppning av möbler på
egen tapetserarverkstad.
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En kvinna begär ordet
börja ett kåseri så pretentiöst kan

bara rättfärdigas av att "Gustavsber
garen" redigeras så ensidigt maskulint
och kanske skall det också kunna reta
någon vederhäftigare medlem av "kö
net", att göra ett mera sakligt inlägg i
den aktuella Gustavsbergsdebatten, än
denna lättfärdiga ordlek. Om någon
okänd läsare nu frestas att tro, att jag
tillhör manhatarnas arga släkte, så sä
ger jag som det stod i Gåsblandaren,
"tvärtom, så mycket som möjligt". Jag
är bara så svag för proportionerna, och
det skulle vara så tjusigt att stundom
höra en kvinnlig röst i den manliga kö
ren.

Men vem kan väl motstå charmen i
den bestörtning som avspeglas i ett
manligt anlete, när man oförsiktigt nog,
uttalar en egen mening i en riksdags
fråga eller låta bli att bli lycklig, över
den glada överraskning som strålar
emot en, om man plötsligt vet att bandy
är en vintersport, som bedrives på Ek
vallen eller ösby träsk, (på det senare
stället understundom med tycke av vat
tenpolo), och i torsdags föll jag defini
tivt för den manligt ansvarslösa glimten
i min sons ögon när han vid åsynen av
de vantar jag efter mycken försakelse
inköpt å Konsum, manufaktur för sjut
tiofem öre, utbrast: "Jag skulle nog hell
re velat ha ett tuggummi."

Denna gratisreklam för Konsum hop
pas jag skall ge mig absolution för ord
jag nu kommer att säga.

Innan Konsums ledande herrar inför
nya stängningstider för affärerna, kl.
15 lördagar hela långa året och lunch
tid mellan 13-14.30, så rådgör de själv
fallet med sakkunniga husmödrar, eller
hur, det gäller ju en ·kvinnlig angelä
genhet? Presentera dem för mig, kära,
snälla ni, de återfinnes inte i min om
fattande bekantskapskrets, inte heller
bland mina bekantas bekanta och det
är så stimulerande med kvinnor som har
andra åsikter än de flesta. Vi andra vi
väntar med bävan den dag då Konsum
håller öppet två timmar per dag ifall
att till äventyrs någon husmor behö
ver -anskaffa livsförnödenheter.

Vilka outgrundliga orsaker tvingar
hemmafruarna i vårt samhälle att göra
sina inköp på fabrikens lunchtid? De
med småbarn raskt undantagna, de be
höver maken som barnvakt, utan de som
har förmånen -att själva planera sin ar
betsdag. Skulle det inte vara möjligt
att få den tiden reserverad i största,
möjliga utsträckning för dubbelarbetan
de husmödrar och hemmaätande ung
karlar, som inte bestämmer över sin
tid. Nu står vi alltför ofta i kön för
gäves, fabriksvisslan blåser in oss leds
na eller förbittrade, allt efter lynnet.
Jag brukar bli arg. Mera lojalitet här.

Gustavsbergs förströelsetillfällen har
aldrig varit särdeles många eller om
växlande, men det hände mig en onsdag,
att jag liksom åsnan mellan hötappar
na, stod och valde mellan tre alternativ,
Godtemplarnas lekafton på Rotundan,
brasafton på Skevik och Frälsningsar-

men på Missionshuset. Jag valde Rotun
dan. Det gjorde också en hel buss gla
da, helnyktra, sympatiska ungdomar
från Stockholm och så ett femtontal gus
tavsbergare med eller utan alkoholva
nor. De andra gick till Missionshuset,
~-kevik hade inställt.

Det var synd på en utmärkt under
hållning, att så få hemmabor var in
tresserade, folkdansarna var trevliga,
lekarna roade oss alla, men räknar inte
godtemplarna lite fel när de tro sig
fånga ungdom, med utdrag ur statistik
över svenska folkets alkoholvanor. Jag
satt undrande och hörde detta eviga sif
ferräknande. Var får de alla sina upp
gifter, har de frivilliga krafter som går
omkring på krogarna och spionera så
smått? Hela tiden hade jag en otäck
känsla av att intet var dem fördolt, inte
den hela vin jag delade med en vän
på Gyllene Freden fyrtioåtta i novem
ber, eller den lilla Grönstedts V.O. jag
läppjade i mig på Blanche året därpå.
Gick det händelsevis förbi dem så skän
ker jag dem härmed gratis detta bevis
på supsedens utbredning bland kvinnor,
med risk att för den skull mista mitt
medborgerliga förtroende.
När Dahlberg läst så här långt, ring

er han upp mig och fnyser, julkåseri sa
jag! Men då säger jag att de får du
skriva själv, för kan man inte hävda sig
på annat sätt i detta förkättrade mans
samhälle så kan man åtminstone vara
"käring mot strömmen"!

God jul! Edla Sofia.

Brev från Villapannan
Herr Redaktör!

Edert reportage från avd. Villapan
nor i Västerås var utmärkt men tager
jag mig friheten att i någon mån kom
plettera detsamma. -Det lackar mot jul
och som alla människor då brukar vara
snälla, förväntas att även Red. påverkas
av detta och ej far för obarmhärtigt
fram med saxen. Signaturen har under
hösten varit i tillfälle att för första
gången besöka Gustavsberg samt närva
ra vid företagsnämndens sammanträde.
Goda informationer lämnades och dis
kussionen om de aktuella problemen för
des i en god och gemytlig anda. Vad
som imponerade mest var förslagsverk
samheten, som tycks ha kommit igång
ordentligt. - För vårt vidkommande
(vi är c:a 40 man) har under året tre
goda förslag till tekniska förbättringar
belönats. Erik Arnkvist har två belö
ningar för konstruktion av provnings
apparat samt svetsjiggar. Gösta Lars
son för verktyg till hydrauliska pres
sen.
Från idrottsfronten kan meddelas att

våra tre bandymästare Tage (Taikon)
Sjöstrand, Ake (Kraxen) Magnusson
samt Arne (Flajden) Lundberg sedan
augusti legat i hård träning för att för
svara sin plats i VSK:s representations
lag även under den kommande säsongen.
Konditionen stärkes även varje lunch
rast i Balders hage där -dråpliga fot
bollsbataljer utkämpas med "Kolsva",
"Martängen", m. fl. En liten presen
tation av våra "Mästare": Sjöstrand är
32 år, har i många år varit en god spe
lare, tre SM..;tecken 43, 48, 50. Erhållit
"Stora grabbarnas märke", för fem
landskamper, äger ett flertal DM-tecken
i bandy, har spelat allsvenskt i ishockey,
är även god simhoppare med sju DM
tecken i denna gren.

Ake Magnusson är 34 år. och gjorde
under den gångna säsongen smått -sen
sation, med att "komma igen" som man
säger. Magnusson var i farten redan
1939 då han även spelade landskamp.
Den kämpaglöd som ådagalades vid
årets final bidrog starkt till att SM
tecknen hamnade i Västerås. Magnus
son har ett flertal D'Mvtecken samt har
varit allsvensk i ishockey.

Lundberg är 24 år. Fick under den
gångna säsongen sitt genombrott i stor
bandy med DM- och SM-tecken som
följd.
För övrigt kan noteras att även öv

riga idrottsgrenar är rikt representera
de bland personalen.
Handboll t. ex.: S.tig Weidersjö all

svensk i fem år; vidare verkstadens en
da kvinnliga fägring Berit Nordkvist,
god keeper i HF:s· damlag; "Pingis" med
goda place~ingar i korpserien, Lanne,
Krapping m. fl.
Fabrikör Hammarqvist, vår chef, har

även under året hävdat sig genom att
vinna en tävling i slalom, en spänstig
femtioåring som håller sig i form med
tennis om sommaren och skidor på vin
tern.
Detta var i korthet några uppgifter från
vår horisont "Sett genom luckan" som
farbror Andersson på förrådet brukar
säga. Vi har fullt upp att göra. En bra
panna får vi fram.

Vi tillönskar samtliga vid Gustavs
berg En glad och trevlig jul samt "ett
Gott nytt år! 'I'ulle.
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6nstavsberusnrtt
Årets '21-åringar

oro den 21 november inbjudna
av kommunen till ett samkväm
å Värdshuset. Trots att endast
ett dussin ungdomar infunnit sig blev
det en trivsam kväll, inte minst sedan
studiegruppen "Våra blommor" inbjudits
att avnjuta det beställda kaffet och
gräddtårtan. Sedan Hilding Ohlson visat
en samling charmanta färgbilder från
Lappland .och Gustavsberg, bjöds det på
musi½, av Sven Petterssons välspelande
trio. Vid kaffet höll Gunnar Andersson
ett tal till ungdomarna om deras rättig
heter och skyldigheter som myndiga
medborgare. Till var och en överlämna
des den praktfulla Medborgarboken från
Gustavsbergs kommun. Allsång leddes
av Gösta Dahlberg. Olle Blomkvist fram
förde ungdomarnas tack till kommunen,
varvid han även polemiserade mot de
äldres ofta kritiska syn på ungdomen av
i dag.

Vi duka till fest
Under hösten har en brett upplagd

propagandavecka för nykterhet hållits i
Gustavsberg. Det har varit Centralrör-

eningen För Nykterhetsundervisning, i
samarbete med kommunen samt de reli
giösa, ideella, kulturella och politiska
organisationerna inom Gustavsberg, som
organiserat och genomfört denna nyk
terhetskurs. Nykterhetskurser hör van
ligtvis inte till det mest populära, men
denna kurs lockade åtminstone delvis
en 'stor, intresserad publik. Demonstra
tionen "Vi duka till fest", lockade säkert
omkring 700 åskådare och "avsmakare".
Den stora möjlighet att nå många med
nykterhetspropaganda genom en prak
tisk och åskådlig metod visar kanske,
att nykterhetsrörelsen behöver gå nya
vägar.

Kursen började söndagen den 29 ok
tober i Kyrkan, där landstingsman Gun
nar Andersson högtidligen förklarade
kursen öppnad. Socialsekreterare Einar
Rimmerfors från Stockholm talade över
ämnet "Kristendom och socialt ansvar".
Kyrkoherde Olle Hallin avslutade, och
dessutom medverkade Kyrkokören och
Gustavsbergs stråkorkester. På onsda
gen talade dr Kjell Bjerve, Stockholm,
om "De små dosernas inverkan på ar
betsprestationen". Föredraget åskådlig
gjordes genom ljusbilder och gav ett
mycket övertygande bevis på, att även
små alkoholdoser inverka hämmande på
arbetsprestationen, och att de i vissa
fall kan få mycket ödesdigra följder.

6oda
ju I-
köp

Julpengarna räcker bättre
om Ni handlar med omsorg
och väger pris mot kvalitet.
Välkommen till julfina, väl
försedda butiker

kons u m/ ko operativa

IOGT:s gåsmiddagsbord.

Vid detta möte visades MHF-filmen
"Den röda triangeln".

Söndagen den 5 november avsluta
des kursen i Missionshuset, där fruar
na Birgit Hedström och A!li Englund,
båda från Stockholm, talade över "Al
kohol och skilsmässorna" och "Nykter
hetsrörelsens betydelse. för hemmet". I
anslutning till detta avslutningsmöte
hölls den ovan nämnda demonstrationen
"Vi duka till fest". Den var förlagd till
den utomordentligt trevliga lokalen Föl
ungen, vilken med sina varma färger
och vackra ,textilier förhöjde stämning
en. Sex olika -organisationer hade dukat
lika många bord, där vart och ett täv
lade inbördes om att stämma till fest!
Gravensteinerfabriken hade sänt ett
stort lager av alkoholfria drycker för
avsmakning, och vid "bardisken" tjänst
gjorde fru Asplund från Centralförbun
det, inte bara med servering utan också
med en god nykterhetspropaganda. Som
sagt, denna del av nykterhetskursen
gjorde succes. Till de damer och orga
nisationer som dukade bord, ber kurs
bestyrelsen att få säga ett hjärtligt
tack!

God kursledare har varit nykterhets
nämndens ordförande Elis Sander.

-y-ll.

Bästa julklappen
är en god radio

Philip, Aga, Concerton,
Telefunken

Goda a.vbetalningsvillkor. Gamla
apparater i utbyte. Rep. billigt.
Radioprovningar i hemmet 3 kr.

A U G. E R I K S S O N
Mariag. 4. Tel. G. 197

GOD HELG!
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ustanhergs Lottakår
årsmöte den 18 oktober

--~" med 10-å.rsjubileum.
ol.ms Skärgårds Lottaförbunds

G.:.::....orande Fru Torborg Hamilton och
Sekrete rare Fröken Greta Wahlberg re
presenterade förbundet och utdelade för
t:Jäns'.:tecken.
Under kaffedrickningen anlände två

representanter för Hemvärnet, överläm
nade blommor samt tackade kåren och
de lottor som alltid stått redo att tjänst
göra för Hemvärnet.

Därefter fick vi i färgbilder följa Hil
ding Olson på en resa i Jämtland och
Lappland. Som ·avslutning visades även
några bilder från vår egen vackra bygd.

V. P.

Amatörtävlan
Scenstudions premiar för amatörer

den 23 november hade samlat fullt hus.
Programmet upptog inte mindre än 24
nummer, inramat av populära 9-manna
orkestern och 6 korrekta och välspelande
dragspelare. JJ:n tremannajury bedömde
prestationerna. Första priset tillföll Fer
nando Grosselli, därefter följde Ture
Norman, och Lasse Pettersson. En extra
poäng inhöstade en liten flicka, som in
för öppen ridå tillropade en dragspelare
med "Hej Pappa". Finalen med hela
ensemblen var välsjungen. Artur Teg
lund delade ut priserna och publiken
applåderade flitigt de glada aktörerna.

Värmdö Skeppslags Fornminnes-
förening

hade lördagen den 4 november årsmöte
på "Fölungen" i Gustavsberg. Mötet
öppnades av styrelsens ordförande, f. d.
egnahemsdirektören herr Gunnar Wahl
berg, Norrnäs, som också utsågs att leda
årsmötets förhandlingar. Som sekretera
re fungerade fru Iris Ekman, Waxholm.

Såväl styrelsens som revisorernas be
rättelser lades med godkännande till
handlingarna och ansvarsfrihet bevilja
des den avgående styrelsen. Samtliga
funktionärer omvaldes. Under förhand
lingarna framkom önskemål om bredd
ning av föreningens venksamhet genom
utökat intimare samarbete med grann
kommunerna. Man ansåg att anslag
borde beviljas från flera håll och att
skolklasser i förening med lektioner i
hembygdskunskap skulle erbjudas till
fälle att se föreningens museum. På
dagordningen återkom man till det garn
la önskemålet om lokaler för husvilla
insamlade fornminnen och de "Gustafs
sonska" samlingarna på Möja. Ett in
tressant inlägg gjordes av fru Ekman,
som berättade hur man nu tror sig ha
kommit Möjas altarskåp på spåren. Ef
ter förhandlingarna höll kantor Magnus
son, Pilhamn, ett med ljusbilder belyst
föredrag om Ingarö från äldsta tider och
fra,m till våra dagar. Föredraget blev
livligt applåderat.
Efter ,gemensamt kaffe på Vita Häs

ten avslutades fornminnesföreningens
sammankomst för denna gång. K.

Hemvärnstävling
Inom hemvärnet förekommer årligen

rikshemvärnstävlingar, varvid hem
värnsområdena inom kretsarna först
har en tävlan och därefter får de bästa
lagen inom kretsarna i försvarsområ
det tävla. Det bästa laget får sen gå
vidare till rikshemvärnstävlingen. Efter
en hård triimning lyckades en grupp
hemvärnsmän från Gustavsberg och
Ingarö att kvalificera sig genom att
vinna före lag från Boo och Sorunda
till rikshemvärnstävlingen på Rosers
ber-g den 2-3 september. En 32:dra
placering nådde laget. För nykomling
ar på en sådan tävlan med eliten från
hela landet är resultatet icke avskräc
kande. Med erfarenheterna och en god
laganda finnes stora möjligheter till en

_ bättre insats vid kommande tävlingar.
Hemvärnsmän inom Värmdö-Ljusterö
kretsen samlades på Ljusterö den 14-15
okt. På lördagen hölls en stridsövning
i mörker och på söndagen genomfördes
stridsskjutning och individuell fälttäv
Ian, vilken vanns av Carl Sjösten, Ous
tavsberg, Då denna hemvärnsträff blev
livligt uppskattad, uttrycktes en önskan
att varje år anordna en dyliik. Till ett
ständigt vandringspris i fälttävlan in
samlades en god grundplåt av 50 kr.
Till Lottar och värdar riktas ett

hjärtligt tack för en utmärlot förpläg
nad. Män i åldern 15 upp till 60 år, som
ej äro förhindrade av värnplikt, men
äro redliga och svensksinnade - till Er
riktas en maning: Sök anslutning till
hemvärnet. 0. Wg._

Jul- och Nyårsprogram
FÖR GUSTAVSBERGS MISSIONSFÖRSAMLING

1950-1951
Söndagen den 11 dec.
Kl. 15 Söndagsskolans julfest. Med
verkan av barnen. Kollekt för sön
dagsskolarbetet. Servering.

Julafton.
Kl. 11.15 Julbön i Kapellet. Kort tal.

Sång.
Juldagen.
Kl. 7 Julotta. Predikan av Henry

Burell. Körsång. Kollekt för vakt
-mästaren.

Annandag Jul.
Kl. 17 Missionsgudstjänst. Tal av
Henry Burell. Sparbössetömning.
Offer för yttre missionen. Kör-sång. SöNDAGEN DEN 7 JAN.
Solosång. SöNDAGEN DEN 14 JAN.

Torsdagen den 28 dec. Evangeliska alliansens bönevecka.
Kl. 18 VP:s och VF:s enskilda julfest. Möten på oltka lokaler enligt
Nyårsafton. affischering.
Kl. 11.15. Gudstjänst. Predikan av Tisda.gen den 23 jan.
Henry Burell. Solosång. Kl. 19.30 "Norrländska Symötenas"

Kl. 22.30 Nyårsvaka. Baptistförsam- början.
Till söndagsskolbarnens föräldrar och till övriga vänner i Gustavsberg ber

vi få framföra vårt hjärtliga tack för visad uppskattning och välvillig inställ
ning till vår verksamhet samt tillönska alla en

GOD JUL och ett GOTT NYTT AR!

!ingen och baptisternas ufg inbju
das.

Nyårsdagen.
Kl. 15 Familjefest. Ungdomsförenlng

en, VP och FV samt övriga vänner
till församlingens verksamhet in
bjudas.

Treitonåaa Jul.
Kl. 14 i Skälsmara rnisslonshus, Ung

domsföreningens offentliga julfest.
Söndagen den "t jan.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Henry Burell. Sång.

Missionsförsamlingen.

VÄLKOMNA TILL HELGENS
MöTEN I KAPELLET

Söndag 17 dec. kl. 3 Söndagsskolfest

Julafton kl. 11.15 Julbön

Juldagen kl. 7 Julotta, Kören

Annandag Jul kl. 11.15 Gudstjänst,
sång

Lördag 30 dec. kl. 7 Församlingsfest

Nyårsafton kl. 22.30 Nyårsvaka
Missionshuset

Nyårsdagen kl. 5 "Inför det nya året"

Trett.-d. Jul -kl. 3 Församlingens års
möte

7-14 jan. Evang. Alliansens böne
vecka

God Jul och Gott Nytt År

BAPTISTFöRSAMLINGEN
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JULKORSORD
Under julen skall man inte anstränga sig över hövan, utan ha det

lugnt och skönt. Litet lätt huvudbry är dock nyttigt, allrahelst som
man kan tjäna en tia eller en femma. Den chansen finns om Du ger
Dig i kast med det här korsordet, som ledigt kan klaras mellan jul
skinkan och julklappsutdelningen. Sänd in Din lösning före den 15
januari och märk kuvertet "Julkorsord", (Anm. Rutnumreringen
råkade bli litet oregelbunden och nr 44 saknas, men det skall väl
gå bra ändå.)

LODRÄTT.
1. Bör ni göra mot korsordsförfatta

ren, om han vinner denna pristäv
lan.

2. Bakom järnridån.
3. Kan vi skylla portvakten för.
4. Sätter piff på torsdagsrätten.
5. Början till ramsa.
6. Beslut, som har med utslag att göra.
7. Var vårt försvar, när redaktionen

var i beredskap.
8. Behöver ni inte vara för att klara

det här.
9. Sågs mycket i början av november.

10. Känner gustavsbergarna till.
11. Det var nära.
12. Nu en avdelning vid fabriken, förr

mera kolorerat.
13. Min heter Alice.
14. Ganska långt hår.
15. I viss mån en förbättring.
16. Hoppas vi att Gustavsbergaren

gjort någon gång.
17. Blir det nog också på daghemmet.

18. Minst fyra finns i landet.
19. Ej så behagligt ibland
20. Köpes i kiosken.
21. Kl. 12.30.
22. Har inte jag, har Du?
23. Får nog rivet skinn?
24. Vid sekelskiftet fanns det bara två

i Gustavsberg, nu gör vi det nästan
alla.

25. Går ej att lugga.
26. sa' Kasper.
27. Försäljare av välling.
28. Utsatt för utpressning.
29. Levebröd för ganska många.
30. Nyttigt kärl, men tråkigt att få i

skallen.
31. Lär ofta höras i Hästhagen.
32. Fina kristaller, säger dom på labo

ratoriet.
33. Härad.

VAGRÄTT.
1. Kan vara en trivsam tid.
4. Inte så rädd.

Välkommen åter
kära Jul

Välkommen åter kära jul
till våra barnasinnen
du skänker oss ditt glada bud
om julegran och tända ljus
och stjärnans klara skimmer

Välkommen åter kära jul
vi kommer dig så nära
i våra fäders helgedom
med .julepsalm i ottegång
vår hyllning vi frambära.

Välkommen åter kära jul
till mörka nordanland
med hjärtats fullhet var vi går
din bild framför oss alltid står
så ljus så ren och sann.

ARNE AROS.

9. Inte så pigg.
15. Krama.
19. Finns i tiden och klockan.
26. Hyser ej avsky för råttor.
34, Blir man inte fet av.
35. Uttrycker förfluten tid.
36. Har nötter med vingar.
37. Gör profeten.
38. Där finns det många gustavsberga

re.
39. Ej fint - men befriande.
40. Ofint och hemmahörande i Rosla-

gen.
41. Centrum för jultankar.
42. _Flitigt använd Gustavsbergsvara.
43. Framdel.
45. Kan man få någon ,gång.
46. Där finns det mocca.
47. Välljud för -grevar och baroner.
48. Välljud för den som ej kan sjunga

ut.
49. Jobbar i fabriken och har givit

namn åt bekant bok.
50. Från Konsum till Kalle i Back.
51. Irrte två annat än i högstämt tal.
52. Har manga luffare gjort.
53. Finns här i sex färger.
54. Främjar· ej produktivitet.
55. Lämpligt utrop i släde.
56. Olämpligt utrop och kläde.
57. Brukar Ekenskisen och Fiskarn.
58. Gjorde Du också någon gång. I

varje fall fick Du nu så att Du ...
59. Brukas också av Fiskarn.
60. Säger ångbåten.
61. Krut av den här sorten påstås vara

hållbart.
62. Gör seglare ofta.
63. Något för Barkebys vackra Böna.
64. Bör ha dubbla julklappar.



som
kan Ni köpa vid julmässan
anordnas under tiden 11 - 23 dec.

i lokal Fölungen

leksaker
finns i mycket stor sortering för
alla åldrar

barnböcker
i riklig sortering finner Ni i bok- ._
hörnan

kärkomna julklappar
damstrumpor ylle fr.

"
"

nylon fr.
rayonsilke fr.

,, natursilke fr.
damgarnityr fr.

7:50
7:30
5:-
8:90
11:-

Julduk
halvlinne 90X90 . . . . . . 7: 50

,, 130X130 ... 14: 30

skjortor fast krage . . . . . . 13 : 75
pyjamas poplin . . . . . . . . . . 20: 50
slipsar i nya mönster

I shoppingväskor fr..... 14: 751
portmonnäer fr. . . . . . . . . 4: 25
plånböcker fr. . . . . . . . . . . . 8: 25
skolportfölj fr. . . . . . . . . . . 6: 25

läder fr. . . 13: 25"

sportartiklar
skidor prima björk
3½ 4 4½ 5 5½ 6
7:50 8:25 9:25 10:25 11:20 25:60

6½fot

bindningar, stavar
sparkstöttingar 5 fot.

"
"

6 "
8 "

17:25

10:-
11: 50
15: 50

rattkälkar 100 cm. . . . . . . 16: -
,, 120 ,, 17: 75

bandybollar, klubbor julgott
hasselnötter, paranötter, valnötter,
krakmandel, fikon, russin, äpplen,
apelsiner, druvor, choklad i askar,
karameller, julglögg m. m.

presentkort säljes i samtliga
butiker

Luma julgransbelysning
16 ljus, 3 reservlampor trevlig
förpackning . . . . . . . . . . . . 29: -

julprydnader
glitter, kulor, flaggor, ljusstakar,
löpare, bonader, blommor m. m.

I julhandla i god tid

Vi hälsa var och en varmt väl
kommen att göra sina julklapps
köp vid julmässan.
För att bereda alla familjemed

lemmar möjlighet besöka julmäs
san kommer densamma att hålla
öppet till kl. 20 under veckan före
jul. Flygblad med affärstiderna
kommer att spridas.

KONSUM GUSTAVSBERG
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Barnens halvsekel
För jämnt 50 år sedan skrev El

len Key sin bok om "Barnets år
hundrade" och anslog därmed den
ton, som skulle bära fram ett allt
mer omfattande vetenskapligt in
tresse för barnens liv och utveck
ling. Litteraturen har sedan under
ett halvsekel berikats med verk av
psykologer och pedagoger, vars
synpunkter och reflexioner har
blivit till målsättningar för upp
fostran i vår tid. Två förödande
världskrig har gruslagt förhopp
ningarna om ett "barnets århund
rade"; men ur spillrorna reser sig
på nytt behovet av ett socialt re
formarbete inom familj och sam
hälle för folkens rikaste tillgång,
.det uppväxande släktet. Hemmet
och skolan måste nu i första hand
med nya krafter ta itu med sina
uppfostrarproblem och allvarligt
studera sina svåra uppgifter, att
lägga grunden för ett kärlekens
och gemenskapens samhälle.

Svensk barnuppfostran av i dag
går emot en alltmer utpräglad
fostran i frihet, där fostrans väg
är en medelväg mellan litet tvång
och mycken frihet. Våra barn ut
sättas emellertid för en intensiv
påverkan från alla håll. Och det
är därför, för att motverka en van
vård i frihetens tecken, som för
äldrarnas och samhällets stöd är
så utomordentligtviktiga för att ge
barnen en sund, lugn utvecklings
tid till social anpassningsförmåga
och personlighet.
Vi har ännu ett halvsekel kvar

på "Barnets århundrade". Teorier
na för dess förverkligande har va
rit många, i vissa fall också för
virrande, under de första fem de
cennierna. Man har konstruerat
regler för uppfostran, som har levt
upp och tynat av som schlagers.
Psykologer har bildat skola, som
okritiskt anammats som arbetshy
poteser. Och när teorierna icke
hållit till alla delar har man fres
tats att "kasta ut barnet med bad
vattnet" - och bildat sin egen
skola. Nu gäller det att ur det rika
vetenskapliga materialet lära och
förstå, acceptera och med ständigt
ny inlevelse söka förverkliga upp
fostrans svåra konst. I stället för
tvång och frihet bör konsekvens
och sammanhang insättas som de
nya möjligheternas väg i uppfost
ran.

En annan synpunkt på "Barnets
århundrade" är det minskade
barnantalet, ett faktum som givit
upphov till allvarliga prognoser
om vårt samhälles framtid. De
reformer som genomförts till stöd
åt familjen genom lagstiftning
måste nu fullföljas genom ytterli
gare praktiska åtgärder, på det att
det skall bliva populärt med barn
i folkhemmet.

Barnet skiljer inte på fantasi
och verklighet, men övergångs
åren karakteriseras av ett in
spirerat sökande och verklig
upplevelse. Barnet upptäcker
sig själv och söker finna sig
tillrätta i tillvaron. Detta ger an
ledning till, dels konflikter med ut
lopp av trots och i en upprorisk
stämning, dels en vemodig längtan
och en sentimental stark känsla in
för upplevelserna. I denna belä
genhet lämnar barnet skolan och
bryter kanske kontakten med hem
met. För att påverka en sund vi
dareutveckling av barnet får vi
se upp med det vakuum, som upp
står då barnet går ut i förvärvs
livet. I sin hunger efter näring för
sin fantasi och sina känslor möts
den unge sökaren ofta av en nega
tiv s. k. verklighetsbild, där lyxen,
lättjan, råheten och erotiken
starkt framhäves i tidningar, film
och nöjesliv. De ansvariga för des
sa kulturmedel borde bringas att
se ungdomen annorlunda än som
ett värde, på vilket man kan tjäna
pengar. Här kan inte något stat
ligt ingripande verka både skyd
dande och positivt befrämjan
de. Vi måste förlita oss på
ett utvidgat ideellt föreningsliv
och fri hobbyverksamhet och bju
da ungdomen andra möjligheter
än gathörnsgänget, kafeet och
dansbanan men också hyfsa till
dessa attribut.

Om halvseklets ungdom skall
kunna forma sitt liv och bidraga
till att skapa en bättre värld än
den vi upplevt i vår ungdom, skola
vi tillämpa de erfarenheter och
kunskaper vi samlat i kamp mot
alla förödande krafter. Under bar
nens uppväxtår måste de vuxna
känna sitt ledareansvar och skaffa
sig de kunskaper, som föräldra
och ledarskapet kräver. Under de
ras ungdomsår bör vi med de re
surser vi ha, hjälpa dem till att
bli självständiga och fria männi
skor. Det kan bli handlingspro
grammet för "Barnens halvsekel".

Gösta Dahlberg.
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Arbetare - Tiänstemän
Bastun är den plats där demo

kratin har sitt starkaste fäste. Där,
i den gemensamma nakenheten,
kommer man varandra närmare än
på någon annan plats här i livet,
det finns inga yttre tecken som
skiljer kroppsarbetaren från di
rektören, läkaren eller ingenjören,
utan alla bildar en gemenskap,
sällsynt och ouppnådd inom något
annat område.

Måhända var det rädslan för
denna klassutjämning som en
gång bestämde att bastun skul
le vara öppen särskilda dagar
för arbetarna och andra dagar för
tjänstemännen. Alltnog, det är en
dast några år sedan dessa bestäm
melser tillämpades i Gustavsberg,
och det kan därför vara på sin
plats med en inledande reflexion
och kort tillbakablick när man vill
anlägga några synpunkter arbeta
re - tjänstemän.

Det fanns en tid då slaveriet be
traktades som naturlig sak för
samhällets fortbestånd. I dag är
slaveriet officiellt avskaffat men i
verkligheten finns det kvar fast
under andra former än tidigare.
Hur är det egentligen? Offrar vi
inte våra surt förvärvade slantar
på krigsgudens altare, i en ut
sträckning som ingen tidigare kun
nat drömma om? Jämfört med vå
ra offergåvor framstår de gamla
testamentliga offren som rena
idyllen. -

Vår tankeverksamhet är starkt
traditionsbunden. Vi har svårt att
verkligen se vad som sker i den
tid vi lever. För de flesta männi
skor blir nuet en hetsjakt efter
något odefinierbart. I stillsam en
samhet kan man däremot med klar
och öppen blick se tillbaka på det
förgångna likaväl som framtiden
ter sig lockande och åtråvärd.
Vardagens arbete och bekymmer
skymmer ofta blicken för det vä
sentliga och det oväsentliga.
På samma sätt är det med våra

möjligheter att se vad som sker
i det samhälle i vilket vi lever. Ge
nom storindustrialismens genom-

brott, som var en följd av den tek
niska utvecklingen, uppträdde den
renodlade industriarbetarklassen
på arenan. Det är i regel
söner och döttrar till hant
verkare och bönder som här funnit
sin utkomst på ett område som
tidigare icke existerat.
I dagens samhälle pågår en ra

tionalisering och en mekanisering
inom industrin utan tidigare mot
stycke. En följd av denna utveck
ling medför att industrin behöver
allt flera tjänstemän på det tek
niska, organisatoriska och admi
nistrativa området. Den tekniska
utvecklingen leder även till att
tjänstemannakåren inom distribu
tionens område utökas. Tjänste
männens antal, både totalt och
procentuellt, ökar undan för undan
medan kroppsarbetarnas antal
minskar i samma utsträckning.
Snart får vi kanske uppleva att
arbetet i en modern fabrik helt el
ler delvis skötes av tekniskt ut
bildad personal medan det rena ru
tinarbetet ombesörjes av ett fåtal
arbetare.
I gårdagens samhälle var tjäns

temännen en privilegierad klass,
det var endast förunnat ett fåtal
att tillträda de s. k. manschettyr
kena. Nu när behovet efter tjäns
temän har blivit större har även
möjligheterna att erhålla dessa
tjänster betydligt ökat. En annan
väsentlig sak i detta sammanhang
är väl även att då tjänstemanna
kåren ökat, har även glorifieringen
kring dessa tjänsters upphöjdhet
minskat i samma grad.

Liksom tidigare arbetarklassen
rekryterades från bönder och
hantverkare, rekryteras numera
tjänstemännen ofta från kroppsar
betarnas egna led. Det har otvivel
aktigt medfört att ett närmande
skett mellan dessa samhällsgrup
per som tidigare icke varit möj
ligt.

Rent lönemässigt har även en
utjämning skett, i varje fall mellan
de s.k. lägre tjänstemännen och
arbetarna. Någon märkbar skill
nad kan man idag knappast finna
mellan ett arbetarhem och förhål
landena i ett tjänstemannahem.
Samma är förhållandet med kläde
dräkten. Det är endast en mans
ålder sedan herrskapsfolket, i var
je fall den kvinnliga delen, skulle
skrudas i hatt medan tjänstehjo
nen fick nöja sig med schalett. Till
talsordet hennes nåd och ers hög
het tillhör allt mera historien.
Umgängesformerna mellan över-

och underordnad har förenklats
och därmed synes även grunden
för ett närmande arbetare -
tjänstemän var uppnådd.

Men även i detta fall finns det
allt för många men. Trots alla lik
heter måste vi komma fram till en
annan arbetsvärdering, och en an
nan lönesättning om vår gemen
skap skall bli något annat än ett
allmänt talesätt.

Vi har marscherat raskt fram
åt, men vi har långt kvar innan
kroppsarbetaren ekonomiskt och
intellektuellt kan jämställas med
tjänstemannen. Även om vi en dag
når så långt att kroppsarbetaren
får samma lön som tjänstemannen
eller den .intellektuelle arbetaren,
kommer i alla fall ett svalg att va
ra mellan dessa grupper be
roende på kunskaper, bildning och
utbildning.
Ja, även om vi slopar alla titlar

och säger du till varandra,
kommer det dock alltid att
finnas en viss klasskillnad. Ibland
möter vi människor av sådan and
lig resning att de fullständigt be
härskar sin omgivning. I dylika
.situationer känner vi oss små och
obetydliga och något större mått
av trivsel eller gemenskap kan vi
knappast finna i sådant sällskap.
Detta tillsammans med vår allt för
stora auktoritetsdyrkan verkar
hindrande för utjämningen
kroppsarbetare - tjänstemän -
intellektuella.

Vi får dock aldrig förtröttas när
det gäller att bibringa oss själva
och andra en annan syn på arbetet
och arbetets värdering. I hemmen,
i skolorna och i våra organisatio
ner, måste barnen och ungdomen
fostras till att betrakta kroppsar
betet likvärdigt med övriga arbe
ten. På vår fritid måste vi söka
kontakt med andra människor än
dem vi dagligen arbetar tillsam
mans med. Gör vi detta kommer
även många av våra komplex att
försvinna, dessa komplex som
ställt till mera oreda och misshäl
ligheter än de flesta vill erkän
na.

Gustavsberg går mot en ny tid.
Celluloidkragarnas tid är förbi.
Kyrkbron är inte längre gränsen
mellan de förnäma och de mindre
förnäma, norr och söder är inte
längre en klassgräns utan en geo
grafisk gräns. De sista resterna av
överlägsen tjänstemannatyp går
med stapplande steg mot graven.
En ny tid och en rikare gemenskap
tränger sig fram. Axel öhlund.
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Det svagare könet blir mer och mer
representerat bland jägare och sport
fiskare här i landet. För ett tjugotal
år sedan var det sällsynt med en kvinn
lig fiskare. Numera ha vi kvinnliga
jakt- och fiskeklubbar i nära nog alla
små och stora samhällen i USA och
nästan hälften av våra "Sports
men" äro Evas döttrar; som mer än väl
uthärda konkurrensen.

De första jägarna av det s. k. täcka
könet orsakade stor uppståndelse här i
"Campen". Redan två veckor före öpp
nandet av jakt-säsongen gick jag och

- funderade på vilken av mina "Guides",
som skulle bli den "Lycklige" och få
den avundsvärda lotten att guida da
merna. Själv kunde jag naturligtvis in
te ge mig på det. Man skall noga akta
sig.
Några dagar före ankomsten av våra

kvinnliga Nimrods infann jag mig i
"Campen". Atta riddare av skog
och mark voro där. Jag framförde mitt
ärende, använde, som jag tyckte, dip- _
lomatisk skicklighet och väl valda ord
... Aldrig har jag sett åtta så absolut
oförstående ansikten. Så kom ett uni
sont: "No thank you!" Jag började om
från början igen, användande all min
vältalighet. Då öppnade Tom, som all
tid varit min högra hand, sitt breda
gap: "Kan tala om för dig en sak,
Geor,ge", sa han, "du har gått här och
idisslat det här i snart fjorton dar, din
gamla räv. Det är ingen ide att försöka
'sälja' dom där till oss. Vi 'köper' dom i
alla fall inte. Summan av kardemum
man är, att om du tagit fan i båten, så
får du nog ro honom i land också, och

På

jakt

med

döttrar

du får göra det ensam". De andra sju
instämde med ett "Så sant så" ... Om
Förenta nationerna vore bara hälften
så eniga som mina guides vid detta till
fälle, skulle jorden vara ett välordnat
paradis. Atta retfullt flinande ansikten
grinade mot mig. Inga övertalningsför
sök hjälpte. Jag var fast och utljöt min
ilska i ett föredrag om otacksamma
tjyvgubbar med mera sådant.

Missförstå mig inte. I själ och hjärta
äro de rejäla gubbar på alla vis och fram
för allt pålitliga, skickliga jägare med
oanad lokaliseringsförmåga. De känna
sina skogar lika väl som jag känner min
egen bakgård och när det gäller att
följa ett spår äro de oöverträffade, men
som de sade, "det kan vara svårt nog
att guida söndagsjägare, när de är man
folk, men att bogsera kjoltyg genom
skogarna -- "Nothing doing" .. Vilket be
tydde, att jag måste guida dem själv,
om jag ville eller ej.

Den stora dagen kom, och Mrs Bishop
och Mrs Gard anlände vederbörligen av
tittade . . . När herrar guides fick syna
dem_ litet närmare, så mumlades det
om att "man kanske kunde låta över
tala sig", men den som inte förstod eng
elska då, det var jag det.

Mrs Bishop var född i Bergen, Norge,
men kom till U.S.A. endast ett par är
gammal, talade norska flytande och er
kände öppet och ärligt, att detta var
deras första försök på "the BLg game".
Fågelskytte var det enda de kände till
och som de skulle stanna i fjorton da
gar, beslöt vi oss för att jaga fågel de
första dagarna... En av våra "Hun
ting Camps" ligger sju mil (engelska)

in i skogen. Först måste man uppför
"Red River" i kanot sex mil, sedan mar
schera en mil. Båda damerna var över
raskande goda på "Partridge", rapphö
na, samt "Bob White", morkulla, och
fick snart sitt lystmäte av denna sport.
Staten Maine's stora skogar är ett sann
skyldigt paradis för dessa fåglar. Det är
ej ovanligt att se dem i flockar på ett
dussin och mer ät ,gången.

Så var då tiden inne för rådjuren. Vad
vi i Maine kallar rådjur eller "White tail
Deer" är den svenska hjorten. Om jag
ej misstager mig så gick det svenska
rådjuret sällan över tjugofem kg. i vikt,
våra "Deers" väga upp till 75-125 kg.
med enstaka exemplar över 150 . . . I
intelligens och förmåga att utmanövre
ra sina förföljare äro de endast överträf
fade av den svarta björnen som i det
fallet äger ett nära nog mänskligt för
stånd; ett skarpt väderkorn, dito hörsel
och en oanad snabbhet, vilket i hög grad
uppväger deras relativt dåliga syn. Där
för bör de, enligt gammalt indianskt
ordspråk jagas "mot vind och med sol".
För att jaga med vind och mot sol be
höver man ingen bössa. Man får i alla
fall inte se något villebråd.

Vi hade kommit överens om att låta
den kvinnliga medlemmen av rådjurs
familjen gå i fred och endast ägna oss
åt bocken. Det var naturligtvis därför,
som vi endast såg "Does" medan boc
karna lyste med sin frånvaro under tre
långa dagar. Jag visste alltför väl, att
om jag skulle komma tillbaks från den
na expedition -utan "Game", så skulle
begabbarna i campen ha en särskild hö,g
tidsstund och säkerligen aldrig låta mig
glömma det.
När det var fyra dagar kvar fick Mrs

Gard sin stora chans. Ett praktexem
plar till råbock stod nere vid flodstran
den. Nervositet och iver resulterade i
en grov miss, och samma historia upp
repades en timme senare. Det var inte
utan att jag önskade alla kvinnliga fus
kare i jägaryrket så långt som pepparn
växte och samtidigt bad jag till högre
makter om mer !tålamod. Den varan var
nära på slut. Kl. 4 på eftermiddagen kom
det tredje tillfället. Två "does" och en
bock betade på en öppning framför oss.
Bocken sin vana trogen stod i mitten,
omöjlig att skjuta på utan att såra en
av de andra. Jag kunde se, att nerverna
hos mina jägare var nära bristnings
gränsen, när v1 fick oväntad hjälp. En
mindre bock uppenbarade sig och den
större, som anade en rival, böjde hu
vudet och gick genast till anfall. Mer
än några steg kom han inte, ty den
här gången sköt Mrs Gard fullträff. Me
dan jag "dresserade" honom frågade
jag Mrs Bishop, varför hon inte skjutit
på den andra. "Tro mig eller inte", sva-
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rade hon, "jag var så nervös, så jag
kunde inte lyfta bössan." Ett vanligt fall
a, ..bock-feber".

Stämningen var litet högre på kväl
len. Stekt färsk lever med rökt skinka
och potatis samt starkt, svart kaffe med
"något" i gjorde nog sitt till också.
:s'ästa morgon log "Lady Luck" mot oss
med hela ansiktet. Redan kl. 8 var Bock
nummer två färdig, mindre än den för-
ta men nära nog 75 kg. och jag var

den lycklige skytten.
hirs Bishop väntade längst, men den

som väntar på något gott väntar aldrig
för länge, och ordspråket besannade sig.
i hade just satt oss ned för att äta

våra frukostsmörgåsar och koka litet
kaffe, när tvärt emot alla förutsättning
ar den största råbock jag någonsin sett
kom plaskande uppför floden. Vi sutto
på den motsatta sidan men jag tror ändå,
att han vädrade oss, ty han kastade oro
ligt med huvudet, hela hans hållning var
nervös, men också utmanande. Plötsligt
hörde jag ett klickande brevid mig. Där
stod en av mina "jägare" på knä och
sköt ett kameraskott. Med ett språng
var bocken ur floden men stannade i al
buskarna. Man kan bekräfta sina ord
med en ed, man kan också bekräfta sina
tankar med hela ramsor av samma lärft.
i all tysthet, vilket jag gjorde med käns
la och övertygelse. Det dröjde nära nog
en halv timme, innan råbocken beslöt sig
för att ånyo komma ut r det fria. Jag
tyckte att skotthållet var väl långt,
men såg på den ivriga blicken hos min
kvinnliga Nimrod, att protester var onö
diga. "Var skall jag hålla", viskade hon.
"Vänta tills han vänder bredsidan till,
sätt skottet antingen i nacken eller ett
par tum bakom skuldran." Så small det
och det blev som senare visade sig- ett
perfekt hjärtskott . . . Denna råbock
(kontrollvägd vid järnvägen) höll
till 1948 rekordet som den största av sitt
slag någonsin skjuten, 346 lbs eller un
gefär 170 kg. och prydde med sin bild
jakt- och fiske-sidan i alla de östra sta
ternas tidningar ...

Sedan följde två dagars kamerajakt
och jag har en svag aning om att mina
jägare tyckte bättre om dessa skott. Som
vi hade bra lass för kanoten, så hälsade
jag med odelad glädje ankomsten av en
Staten Maine's "Game Inspektor", som
gärna åtog sig att ta mina jägare som
passagerare. Med tre "Deer" hade jag
ändå ett skapligt arbete att ta min ka
not genom forsarna, men som det var
"nedförsbacke", så gick allt program
enligt.

Naturligtvis var den s. k. välkomst
kommitten färdig att möta oss vid bryg
gan för att om möjligt få in. några
"fläskben". Om jag i min svaghet hade

Min hobby
IV.

'Mitt intresse för handaslöjd väcktes i
skolan, trots att man på min tid för
det mesta fick fläta korgar av spån ät
fabriken. Någon gäng blev det väl också
en blompinne eller ett hammarskaft.
När man ser grabbarna i skolan av i
dag komma hem med sina segelbåtar
och andra fina slöjdalster, tänker man
på skillnaden mellan förr och nu och
vilka möjligheter, som bjuds grabbarna,
som har lust att jobba med kniv och
stämjärn nuförtiden.

Efter skolåren skaffade jag mig en
lövsåg och började med arbeten i ply
wood. Roligast var det att göra puzzle
av tavlor, som jag klistrade upp på
plywood. Det var räbt knepigt, både
att såga ut och att sedan försöka lägga
dhop. Jag gjorde också lampskärmar och

en del andra lövsågningsarbeten och
blev väl med tiden ganska händig.

Litet längre fram fick jag va
ra med om att riva gamla "Lugnet",
den timrade stuga, som fanns intill Kon
sum vid Kyrkan. Stugan, som sedan
hamnade på Munkholmen, märktes ned
ganska noggrant och jag fick en bra
undervisning hur en sådan gammal fin
stuga var hopsatt. Jag började samla
glasspinnar och så byggde jag upp en
liten miniatyr av gamla Lugnet. Sedan
har jag fortsatt med en liknande ska
pelse av Bleket. Och jag kan försäkra
att det inte fanns många glasspinnar,
som skräpade på gatorna i Gustavsberg
då. Dem hade jag lagt beslag på. Nu
mera köper jag detta material och gör
nu också sykorgar och blomkrukor. Av
pinnar och snören har jag också flätat
många sykorgar, som blivit populära
bland gustavsbergare. På dem brukar
jag knåpa ihop inläggningar i form av
blommor, som skurits ut i glasspinnar.
Jag har också prövat på laggkärl och
s. k. stånkor. Om det inte vore så svårt
att få. tag i passande material, så skulle
jag nog kunna fä fram en hel del i den
vägen.

Mina verktyg äro såg, kniv, stämjärn,
fil och sandpapper. Arbetet är både ro
ligt och vilsamt. Nu, under den mörka
årstiden, slinker jag därför gärna ned i
källaren - sedan jag fått mig en kaf
fetår. Där nere har jag alltid någon
sak, som står och väntar på att färdig
göras. Men när solen skiner, när tjälen
gått ur jorden, då får den här hobbyn
vila. Ty att pyssla med täppan är också
en hobby, som jag kanske trivs bättre
med, när det börjar våras.

John Andersson.

trott, att vårt utomordentliga resultat
skulle avvärja angreppen så blev jag be
sviken . . . Det började genast med
Tom's utlåtande om "djur som självdött
i skogen, och folk som inte skämdes att
dra hem dom". Sä kom nästa salva:
"Dom ä bra magra dom här, stackare,
dom hade väl svultit ihjäl. Undras om
dom håller ihop länge nog för att häng
as upp". Mina två damer blev emeller
tid inte svaren skyldiga. På en vänlig
förfrågan från Mrs Bishop angående de
ras egen jaktlycka, svarades det, att ba
ra för det myckna skjutandet, så hade
rådjuren försvunnit längre in i skogar
na. "Längre in än ni vågade gå?" frå
gade hon, och pekade på John, aom
gick med armen i band. "Jag ser, att det
där myckna skjutandet inte varit förgä
ves, men man skulle tycka att s k. pro
fessionella skulle se skillnaden mellan

rådjur och människa, även om likheten
är slående" ...

Tom mumlade något om "syrlig/i tan
ter som stått ute i solen för länge" samt
"Greenhorns luck".= Nybörjares tur ...
Samma kväll kunde man se honom och
ett par till av de svurna fienderna tili
det kvinnliga jägar-skrået försöka att
överträffa varandra med att göra tjän
ster åt "kjoltygen" ... När jag i en vän
lig ton förfrågade mig om orsaken tili
denna totala helomvändelse, svarades
det unisont: "Omvändelse! I häcklefjäll,
vi har alltid tyckt dom va bussiga, men
det är ju så, att du äger dom här tor
pena och man vill ju inte ,gä i vägen
för dej, annars hade vi så gärna följt
med dem . . . Renhårig ska man vara".
Krutgubbar, storljugare och falska pro
feter ...

Georg Ouetaison.
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A. S. W. Odelberg
In Mcmoriam

Som son till brukspatron Wilhelm
Odelberg kom A. S. W. Odelberg att
redan från sina tidigaste barndoms
år ägna sig åt det svåra men intres
santa keramikeryrket. Han fick en i
alla avseenden grundlig utbildning.
Efter avgångsexamen från Tekniska
Högskolans avdelning för kemi vista
des han utomlands för att praktiskt
fullborda sin utbildning. Han knöt
goda och genom hela livet bestående
förbindelser med framför allt den
engelska keramiska industrien. An
knytningen till de anglosaxiska län
derna var säkerligen i hög grad be
tingad av att han år 1900 gifte sig i
England med Maud J. Beavis. Som
ett yttre synligt tecken på de engel
ska keramikernas uppskattning vitt
nar att han år 1935 kallades till he
dersledamot av The British Ceramic
Society.

För Gustavsberg kom denna in
riktning att ha en stor praktisk be
tydelse. Samarbetet med den engel
ska keramiska industrin påverkade i
hög grad företagets tekniska utform
ning. Den engelska kvalitetstanken,
när det gällde massan och glasyren,
hölls ständigt levande och bidrog i
väsentlig grad till det goda namn,

som Gustavsbergsprodukterna förvär
vade.
Ingenjör Odelberg hade ett levande

intresse för tekniska nyheter. Experi
ment pågingo ständigt. De två största
bestående insatserna torde vara infö
randet av benporslinet och den elek
triska tunnelugnen. Den sista väckte
ett stort intresse över hela världen
och då den i praktisk drift visade sig
funktionsduglig, började försöksverk
samheten snart i ett flertal andra län
der. De ugnar vi ha i dag äro givet
vis tekniskt mera utvecklade, men vi
skulle säkerligen icke varit så långt
komna, om icke ingenjör Odelberg
haft modet att sätta i gång med sina
försök.

Ingenjör Odelberg hade mycket av
en konstnärs sinne. Detta är kanske
en bidragande förklaring till att han
var en av dem, som mest målmedvetet
efter den bistra kritiken på Baltiska
Utsällningen 1914 sökte skapa en god
och fruktbringande samverkan mellan
industriteknikern, konstnären och af
färsledningen för att åstadkomma ej
blott tekniskt goda produkter utan
även ge dem en utformning, som upp
fyller vår tids estetiska och praktiska
krav. Wilhelm Kåge hade i honom
alltid en stödjande vän i sina strävan
den. Utan detta helhjärtade stöd hade
icke så goda resultat kunnat nås.

Ingenjör Odelberg var impulsiv och
kunde ofta bli häftig, men det gick
lika fort över, och då sökte han alltid
ställa allt tillrätta igen. Han var en
god människa. Under alla de år, vi
arbetade tillsammans, hörde jag ho
nom aldrig fälla ett nedsättande om
döme om någon annan.

Hjalmar Olson.

*

Bort dör dina fäder, även du skall
dö en gång. Ett jag vet, som aldrig
dör, nämligen domen om den, som
dog. Det är likväl ett fel med domen,
vi dömer så olika, och ändock har kan
ske ingen dömt rätt. Dessa rader fick
jag i mina tankar, när jag blev om
bedd att skriva något om Ingenjör
Axel Wilhelm Odelberg. Vi arbetare,
'som i vårt arbete hade mer eller

mindre att göra med Ingenjörn, som
han i dagligt tal kallades, voro gan
ska eniga om att han kunde vara
excentrisk och ibland obalanserad
men ändock med ett stänk av humor,
något som han tydligen inte själv
visste om. Vid många tillfällen förde
hans humör honom i· stark motsätt
ning mot oss arbetare, då ordvalet
från hans sida ej alltid var det bästa.
Då han vart påvisad vad han sagt,
och det olämpliga i sitt uppträdande,
gav han med sig och menade, att det
ej var så illa ment som sagt. Ett vac
kert drag hos honom var också, att
huru hårda sammandrabbningarna än
voro, man aldrig märkte, att det
egentligen var något groll hos ho
nom, eller att han gav igen på något
sätt, en möjlighet, som han med sin
ställning mycket väl hade kunnat gö
ra. Den saken gjorde andra istället,
oombedda, med så mycket bättre ef
fekt. Vid tillfällen, då Ingenjörn gjort
någon förbättring på en arbetsplats,
eller vid ett arbete, och han sedan
frågade, om man var nöjd med änd
ringen samt fick ett erkännande svar,
sken han upp som en skolpojke, som
fått stora A i alla ämnen. Då kunde
man inte undgå att tycka att han
var riktigt vacker och såg innerligt
god ut. Svarslös var han aldrig, som
jag kan minnas, mer än en gång. En
arbetskamrat kom och tog en hink på
min arbetsplats och skulle gå, då In
genjörn kom och fick se detta; im
pulsiv som alltid skrek han till: "Den
där tog du för att jag kom förstås",
och fick ögonblickligen till svar: "Ja
de' var klart." Jag var ofin nog att
skratta. Ingenjörn tappade hakan,
tittade på oss ett tag, gick utan ett
ord.
Ingenjör Odelberg, som under sin

faders ledning började som arbetsle
dare, fortsatte efter faderns död både
som arbetsgivare och arbetsledare.
Under nuvarande förhållanden skulle
han nog ha kommit till korta som ar
betsledare. En typ för sig själv, utan
att vara direkt originell, gick det dock
icke att säga om honom, att han var
som folk är mest. I något kollektivt
sammanhang var det svårt att inord
na honom.

Gustavsberg i Januari 1951.

Samuel Svenson.
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Företagsnämndens sammanträde
nr 4 för 1950 hölls den 22 januari,
i BKF:s lunchrum, där 35 deltagare
mötte upp omedelbart efter arbetet
vid dukat kaffebord. Förutom före
tagsnämndens ledamöter voro som
gäster inbjudna under år 1950 pre
mierade förslagsställare, hr Gunnar
Andersson från kommunen och hr
Brahm från Centrifugalrör. Sedan
ordföranden, hr Hjalmar Olsen, hälsat
samtliga välkomna och protokollet
från föregående nämndsammanträde
justerats, redogjorde hr Gunnar An
dersson för daghemsverksamheten i
Gustavsberg och meddelade att man
på Företagsnämndens förslag denna
dag öppnat en ny avdelning i form
av ett eftermiddagshem i Hästhagsvä
gen 6. Detta kan bereda plats för ett
femtontal barn i den lägre skolåldern
mellan kockan 13-17. Barnen får till
syn och tillfälle till läxläsning och
lek under utbildad föreståndarinnas
ledning. De får också ett litet mel
lanmål. Man hoppas genom detta ar
rangemang vara till nytta, där mo
dern har ef'termiddagsarbete. Kost
naden är 10 kr. per månad samt 35
öre per dag för mellanmålet. Herr
Andersson nämnde att man genom
denna utökade verksamhet samman
lagt kan få plats för c :·a 90 barn i
daghem, barnträdgård och eftermid
dagshem. Gustavsbergs daghemsverk
samhet har fått de amplaste lovord
från myndigheter och besökare. Nyli
gen hade man besök av en grupp
kommunalmän från Dalarna, som nu
begärt noggranna upplysningar om
verksamhetens uppläggning. Herr An
dersson nämnde också att man inom
Föreningen Gustavsbergs daghem
diskuterat upprättandet av ytterli
gare ett daghem, förlagt på söder.
Detta projekt måste emellertid vila
i väntan på byggnadstHlstånd o. d.
Herr Teglund rapporterade att för

slagsverksamheten sedan nyorganisa
tionen vid årsskiftet 49-50 mottagit
ett 60-tal förbättringsförslag. En del
av dem äro på remiss, andra äro
bordlagda. Kommitten låter hellre ett
inlämnat förslag få god prövningstid
än att exempelvis omedelbart avgöra
ärendet. Under år 1950 ha vi hunnit
med att belöna 17 inkomna förslag
och enligt företags.nämndens förslag
hade dessa förslagsställare inbjudits

för att ur chefens hand få mottaga
ett minnesfat. Fatet har komponera.ts
och utförts av Calle Blomqvist.

Hr Hjalmar Olson erinrade om det
beröm som givits våra nya fabriks
byggnader och våra produkter, men
framhöll att det svåraste och värde
fullaste är att få den goda andan som
innehåll. Personligen ville han hellre
arbeta i en omodern fabrik med god
anda än i en modern med dålig an
da. I Gustavsberg har vi denna goda
tillgång, i varje fall äro vi på väg att
erövra den, tack vare vilja från var
och en att göra sina uppdrag väl och
att umgås med varandra som van
liga, enkla och fria människor. De,
som nu få dessa minnesfat, ha visat
både vilja och lust att samarbeta i ge
menskapen. Följande förslagsställare
fick därefter mottaga i tidsföljd num
rerade minnesfat med namn:

1 Carlo de Ambroggi. Sparmetod f.
gjutblook och Gipsrörare.

2 Anton Kock. Fixtur.
3 Jakob Puustusmaa, Emaljarbete.
4 Sven-Erik Thörnsten. Vagn.
5 Stig Nilsson. Anordning vid te

fatskarusell.
6 Olinto Marian. Vakuumkraning.
7 Georg Sandström. Ide om slam

brunn.
8 Alvar Eriksson. Skyddsskärm och

Sökaretavla.

9 Olof Andersson, Glaseringsring.
10 Helge Axelsson. Bomsring,
11 Georg öberg. Svetsställning.
12 Evert Johansson. Siktduk.
13 Giancarlo Aldera. Pressduk å

bladskiva.
14 Filip Gustavsson. Avstickare.
15 Birger Andersson. Avstickare.
16 Alf Jarnestad. Färgkoppsanord-

ning.
17 Sigvard Berglund. Siktduk.

Deltagarna samlades därefter i fö
reläsningsrummet, där hr Hj. Olson
höll ett med skioptikonbilder belyst
föredrag om förutsättningarna och
inriktningarna av Gustavsbergs pro
duktion. Föredraget kommer på
begäran att följas av en fort
sättning vid ett kommande före
tagsnämndsmöte. Vid den efter
följande supen tackade hr Gun
nar Andersson för inbjudan och and
lig och lekamlig förplägnad. Han
erinrade om de positiva förändringar,
som skett i Gustavsberg under ett de
cennium och utbringade ett leve för
Gustavsberg. Hr öhlund framförde
arbetskamraternas tack och uttalade
en förhoppning att den information,
som bjudits under kvällen skulle kun
na delgivas ännu större grupper av
de anställda.

Sekr.
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På nyårspromenad
går jag runt samhället för att
samla stoff till några saltstänk.
Jag beskådar med aktning Kvarn
bergsskolan och vandrar · på den
nya skolvägen. Konstaterar att
cyklister och gående nu slipper
idka störtlopp i Bergsgatsbacken.
Vid Villagatan, där man drev om
kring i roddbåtar strax före jul,
tack vare gammal dålig planering,
har vi en fin snabbköpsbutik, tack
vare modernt förutseende. Min väg
går förbi Kullen mot det undan
gömda Farstaborg, som ligger och
väntar på fyllning i sina löparba
nor. Jag ser några bockar och bän
kar, som bättre skulle passa på
Ekvallen just nu. Så skymtar jag
ruinerna från den gamla smedjan.
Den kan väl knappast brinna mer,
så jag tycker att man nu kan röja
undan skräpet. Och så stannar
jag inför gamla slöjdskolan. Jag
minns att det var någon som fö
reslog att den skulle göras i ord
ning till ungdomsgård. Ja, den har
varit centrum för slöjd förr och
skulle säkert också nu kunna bju
da utrymmen för många ungdo
mars lust till aktiv hobby. Innan
jag traskar vidare mot norr ser
mitt kritiska öga en del gödselhö
gar, gamla vagnar och redskap,
som stör mitt ordningssinne.

Eld i berget
och tänt är det i pannan, som från
Kvarnbergets hjärta sänder sitt
pulserande heta vattenomlopp till
hjärnan uppe på krönet. Pannan
har fina resurser och står liksom
och väntar på att också .få spruta
liv och värme åt mellangärdet på
Centrum. Där har vi alltjämt sam
hällets skönhetsfläck, som syns så
väl, där den ligger mitt i byn och
lämnar första intrycket. Inte blev
det heller vackrare av den tegel
trave, som Telegrafverket lagt upp
som station vid Värmdögatan. Sä
ga vad man vill om Thun-Olle,
men något så fult skulle han ej
kunna åstadkomma. Man får hop
pas att kåken kan döljas av träd
och murgröna. Och att inte några
andra verk kommer med liknande
verk i det skräpiga grannskapet.

Där det gamla träsket har efter
trätts av ett nytt träsk av obru
kad mark och bråte. Ansvarige ut
givarens förslag om att Centrum
i väntan på planering bör besås
med gräs till våren har mitt höga
gillande.

Förbi den ftuttiga julgransbusken
vid kyrkan träder jag in på den
arme gångtrafikantens farozon.
När bussar och bilar kommer su
sande, trycker jag mig ömt mot
stängsel och häck och kryper gär
na in genom polisens grind för
att få extra skydd. I synnerhet om
bussen kommer och väglaget är
halt. Då har de gula hussarna re
kord i dikeskörning. Jag fantiserar
om en gångbana eller ltminstone
en planka att gå på och som bara
gäller för gående. På "Storgatan"
kryssar jag vidare msllan gropar
'eller halkar fram mellan snövallar
och flyr helst in på en tomt, när
snöplogen skall svänga. Vid Apo
teket lägger jag märke till att
knutbrädan skrubbats bort av en
bil. Kanske det är början till en
avrundning av hörnet. Jag tackar
en mild försyn att jag inte råkade
vara emellan.

Stjärt- och styrkälkar
susar mot mig vid Grindstuplan
och jag får vara på min vakt om
jag inte plötsligt skall befinna mig
på någon av dem. Bilisterna får
här verkligen använda både hjär
na och hjärta mer än vanligt. Mål
medvetet och energiskt sopar ung
arna bort varje sandkorn, som
eventuellt spillts ut på vägen. Och
det myllrar av rödkindade bylten
i de bästa åren, som frejdigt ålar
sig fram mellan tanterna, som
handlar i Konsum. Här får jag ett
fint uppslag! Gör Gamla vägen
mellan Dalvägen och ned till Rad
husen till kälkbacke! Stäng av den
för bilar och vi är en för alla par
ter trivsam och trygg attraktion

. rikare.

Vid Lugnet
har nya hus skjutit upp och ocku
perats av kommunalfolk och lära
re. Elva friliggande grunder ger
löften om en början till det länge
omtalade egnahemsområdet. Jag
blir litet förvirrad vid anblicken
av radhusen. Kommer jag från
Skevikshållet får jag ett intryck
av att möta ett tågsätt, med loko
motivets skorsten främst och en
rad släpvagnar i bakgrunden.

Gustavsbergs Lucia i
italiensk radio

Lucia presenteras för den italienske
radioreportern, som i Gustavsberg gjor
de en upptagning för italienska· lyssna
re om vårt Luciafirande. Vår Margit
Andersson sjöng en svensk julsång och
den italienska kolonin i Gustavsberg
sjöng sitJt hemlands vilda sånger och
sände hälsningar till vänner och anför
vanter i Italien.

Framför husen tycks man ha
glömt kvar redskapsbodarna, . men
en inflyttad ger mig sakkunnig
upplysning om att det är . perma
nenta nutida finesser, det sista
skriket för redskap och soptun
nor. Jag drar mig förbryllad bak
länges mot Höjdhagen.

Som nyårsgåva
har vi fått diskreta gatuskyltar
på en hel del av våra vägar och
stigar. Kanske det också blir
dubbelskyltar vid vägkorsning
ar. Så nu behöver ingen bli
tvärarg, när han letar efter någon
av Tvärstigarna. Men vid Grind
stugärdet söker han förgäves att
orientera sig mellan A 1 och J 51.
I Hästhagen, där det nu bara fat
tas Betsel och Hov i namnfloran
- såvida man inte biter ifrån sig
eller slår bakut - var det en spju
ver, som inte tyckte att namnet
Trallbanevägen förbi Ålderdoms
hemmet stämde in i sammanhang
et. På provskylten textade han i
god tid i stället - "Alderstigen".
Förslaget kunde inte godkännas.
Vfderbörande anmodas härmed att
pröva sin lycka på Lugnets vägar,
där namnpristävlingen fortfaran
de står öppen.

Tack för sällskapet!
LEKAREN
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Doktor Berndtsson 60 0ar Fotoglimt

Den 2 januari 1891 föddes i den
lilla staden Arboga ett gossebarn, som
i dopet fick namnet Johan Gustaf
Julius. Den lilla: gossen har nu blivit
stor och fyllde alltså 60 år· den 2
januari 1951. Från diverse utflykter
kom Gustaf Berndtsson redan år 1926
till Gustavsbergs patriarkalist styrda
samhälle och har stannat där till i
nådens år 1951. Men så bär det plöts
ligt av till Boo. Kungl. Medicinalsty
relsen har så bestämt. - Det är en
gärning, som ligger bakom dessa år,
en gärning av synnerligen plikttro
get slag. Läkaren Gustaf Berndtsson
är läkaren framför allt. Ingenting får
hindra honom att bispringa nödställ
da varje minut på dygnet. - Helst
hade nog Gustaf Berndtsson velat ax
la kirurgens kappa, men så blev han
trots allt medicinare.
För denna sin utomordentliga gär

ning tackades han varmt av Gustavs
bergs kommun, företaget, personalen,
Boo, Värmdö och Djurö kommuner
och många, många andra på 60-års
dagen. Skolbarnen i Viks skola hade
ritat gubbar, som de sände sin snälle

doktor. Allt bar vittne om den utom
ordentliga respekt och tillgivenhet,
han förvärvat sig inom Gustavsbergs
stora provinsialläkaredistrikt. öd
mjukt tackade han för alla uppvakt
ningar. Jag tror, att om han kunnat
sjunka genom jorden, hade han sti
git ned redan efter Gusta.vsbergskom
munens uppvaktning. Ty sådan är
han nu en gång. Skulle det tilläven
tyrs finnas någon, som tror, att
Gustaf Berndtsson inte kan vara säll
skaplig, så är detta ett stort misstag.
En charmant värd utan åthävor men
med äkta hjärtevärme i kroppen. Vän
fasthet och trohet mot sitt höga kall
och mot sina, många vänner äro de
signa, som äro Gustaf Berndtssons.
När ·hans Siri sjöng för honom vid
ett tillfälle på 60-årsdagen växlades
minnen och upplevelser från lyckliga
år, som ännu bestå. Tack, Gustaf
Berndtsson för Din vänskap, som jag
fått röna från första stunden i Gus
tavsberg. Den kommer att bestå även
sedan Du lämnat Gustavsberg.

Olle Hallin.

De båda vapnen jaktgeväret och
kameran ha en hel del gemensamt. En
promenad i skog och mark blir be
tydligt mer spännande om man har
ett av dessa med sig. En jägare eller
kameraman ser och hör mycket mer
än en vanlig människa och många
gånger alldeles för mycket. Många jä
gare skjuter bara det prasslar i en
buske och får på så sätt de mest
oväntade villebråd, och en ovan fo
tograf knäpper både det han ser och
det han tror sig se, och får på så sätt
lika oväntade bilder.
För att i någon mån råda bot på

detta beträffande amatörfotografer
na skall gustavsbergarna, d. v. s. de
som äro anställda i fahriken, få till
fälle att vara med om en fototäv
lan.

Det är ett par kooperativa före
tag som föreslagit en fototävlan och
vid ett möte den 30/1 på Stadsgår
den, var det ett par intresserade men
oansvariga gustavsbergare som tac
kade ja till förslaget.

Det blir KF, Konsum, PUB, Luma
och vi, som får kämpa om äran, och
alla anställda i fabrikerna få som
sagt vara med. Vi skall tävla indi
viduellt och i lag om 3 man (eller
kvinna) och både i svartvitt och färg.
I färg blir det dock ingen lagtävlan.

Man får ta med gamla och nya bil
der, bara de inte varit publicerade i
dags- eller fackpressen. Inlämnings
tiden blir troligen den 1 eller 15 ok
tober. Det blir troligen en mycket
kunnig jury, som kommer att döma
bilderna, så troligen kan man få dem
poängsatta, vilket är en god vägled
ning för det fortsatta kameraarbetet.

Och till slut ett tips: sänd inte in
3 landskapsbilder, även om de äro
mycket bra. Juryn kommer troligen
att sätta större värde.på 3 olika bil
der, t. ex. ett porträtt, en landskaps
bild och en situationsbild. Detta med
rätt, då detta visar större allmän kun
nighet hos fotografen. Och ett ännu
bättre tips: Är något oklart så frå
ga Kille Olsson.

Focus.

Den 27 mars inbjuda vi till traditionell

Vårvandring
"Gånge Rolf" blir vår stigman och fotografen Hilding 0. förevigar oss i en serie tävlingsbilder.
Kaffe och smörgåsar, gott humör och vandringskläder är det enda Du behöver ta med mot överrask
ningarnas mål.

Vik den 27 mars för Vår Vandring!
Vi träffs kl. 9 vid BLÅ PORTEN. Gustavsbergaren

IF :s orienteringssektion.



y .r-:
~.

~::
t-

N VACKER VINTERSONDAG satt den granna domherren på fönsterblecket vid
den röda stugan invid skogsbrynet och knackade med näbben på rutan. Flickan och
pojken, som just slutat med sin frukost, tittade förväntansfulla ut genom fönstret. "Väl
komna till isgala på skogstjärnen", kvittrade den lilla fågeln. Och så flög han iväg nedåt
skogsstigen. Nu blev det fart på de båda barnen. Vinterutrustningen kom på i en hast
och med de nya julklappsskridskorna över axeln traskade de om en stund på stigen"
mellan de snöhöljda tallarna. Pojken hade ett stort märkvärdigt paket under armen.
Snart hörde de en melodi, som de kände igen från Björnebo. Skatan, dirigenten, hade
nämligen fått syn på dem och samlade sin fåglakör till en sångarhyllning. Där nere vid
tjärnen skymtade barnen ett _myller av skridskoåkande små och stora figurer, som rörde
sig runt, runt på den blanka isen. När pojken och flickan kommo fram till den öppna platsen
i skogen, möttes de av ett igenkännande jubel från sina vänner i skogen. Bimse och
Bamse skyndade dem till mötes och hjälpte dem på med skridskorna och drog dem ut
till mitten av isbanan. Där stod Björnfar och hälsade alla och särskilt de båda barnen
välkomna till skogsdjurens egen stora isgala.

Nu stämde fåglakören upp en smäktande vals. Grenarna i trädet, där fåglarna samlats,
gungade i takt, och färgerna från domherrar, talgoxar, mesar och sidensvansar passade
bra till den vackra musiken. Barnen lade märke till att kören fått en ny uppsättning. De
flesta av sommarens fåglar voro tydligen på sin sedvanliga semester i Afrika. De små
nätta gärdsmygarna och grönfinkarna voro nu de flitigaste sångarna, och de hade god.
hjälp av pigga små nötväckor och vackra sidensvansar, medan hackspetten och grön
gölingen skötte trumvirvlarna, och u'gglan tillsammans med några gästspelande orrar
ackompanjerade i" basstämman.
Alla skogsdjuren ·voro på ett strålande söndagshumör, och alla kommo också

bra överens. Till och med mårdarna och ekorrarna skojade friskt med var-
andra. Ekorrarna hade tagit på sina nya pärlgr& pälsar och styrde och
balanserade elegant med sina bruna svansar. Skridskorna voro av alla
möjliga former och utseenden, de flesta av trä och fastsatta på tassar
och bakben med snören.

· Det var ett sådant ståhej och liv på den frusna skogstjärnen, att
till och med igelkotten och grävlingen vaknade upp ur sin vin
terdvala., Förvånade tittade de ut ur sina gömslen på det
livliga skådespelet. Men de voro alldeles för sömniga och
kröpo snart med många gäspningar åter in i sina varma
och lugna vinterkvarter. Desto flitigare roade sig
hararna, klädda i nya vita vinterpälsar. Lika upp
sluppna och ivriga voro några vildkaniner och ett
par söta gråspräckliga katter från ödetorpet.
Rävarna roade sig med ett slags spel med träd-



encr och toHkottor. Det kallades för rävspelet och tillsam
mans med mårdarna tränade de tydligen för' en kommande
match. De foro fram och åter genom den roterande kaval
kaden av paråkande. Denna leddes av Bimse och Bamse, tätt
följd av flickan och pojken. Efter dem kom hororna, ekorrarna,
katterna, kaninerna och många fler.
Nu slog hackspetten en trumvirvel och grönfinkorna läto höra

en klingande fanfar. Konståkningstävlingen skulle börja. Björn
far presenterade deltagarna bland skogsdjuren och inbjöd
flickan och pojken att tävla med dem. Du förstår att de blevo
väldigt glada att få visa sina färdigheter. Räven började.
Snabbt men ryckigt knixade hon iväg med trippande ~ritt. En
åtta klarade hon fint men i piruetten blev hon yr i huvudet
och satte sig pladask på isen. Nu blev det flickans tur och fast
hon var nybörjare fick hon högt betyg för vacker åkning på
ett ben. Haren_ briljerade med djärva värmlondskast, avverkade
ett välformat klöverblod och gjorde fina växelvändningar.
Ekorrens figurer voro litet kantiga, men mården var riktigt
duktig på treor. Och så kom pojken. Djärvt och säkert utförde
hon sina skär och öglorna blevo skapliga. Det tyckte åtminstone
Bimse och Bamse, som efter kaninens och kattens ·smidiga åk
ningar visade paråkning av fin kloss. Ugglan och skatan fick
ett· riktigt huvudbry att rökna poäng, men slutligen kommo de
överens om att välja haren till mästare i konståkning. Ja, haren
blev förstås strålande glad, och då ingen protesterade hängde
Björnfar lagerkransen över hans huvud. Med-de långa öronen
flaxande och med strålande, stora ögon åkte haren sitt ärevarv
på skogstjärnen.

Under tiden hade flickan och pojken pysslat med den över
raskning som de fört med sig hemifrån. Deras mamma hade
sytt en hästdräkt av brunt tyg. Pappa hade gjort ett roligt häst
huvud. Och så hade de lånat en liten kostym åt haren. Omärk
ligt hade barnen krypit in i sin förklädnad, flickan satt på sig
hästhuvudet, och pojken dragit ihop skynket över sig - och
där stod den skojiga hästen Vanja. Jösse Hare var också färdig.
Klädd i hög hatt, röd frack och randiga byxor och piska fram
förde han den ystra fålen för de· förvånade festdeltagarna.
Det blev jubel och skratt, när det lustiga djuret i skär, hopp och
krumbukter åkte runt banan. De fyra benen steppade, knäböjde
och dansade, så det var en lust att skåda. Ibland dansade from
ändan med boken, ibland drog hästen ihop sig och rätade
återigen ut sig som ett dragspel. Strax därpå satt hästen på sin
bak och gnäggade, och till slut gjorde den en fin bugning för
de tacksamma åskådarna, som funderade och funderade vad
det kunde vara för ett konstigt djur. Men då lyftes huvudet av
och flickan tittade ut med -ett soligt leende, och ur bakdelen
stack pojkens fryntliga ansikte ut. Ja, det tyckte alla var en
skojig överraskning.
"Få vi musik!" brummade Björnfar. "Vi ·ska dansa långdans."

I en lång rad ställde man upp. Först älgen och rådjuret med
skridskor på alla fyra, sedan kom björnfamiljen, pojken' och flic
kan och så hela raden av skogens djur, hållande varandra i
svansen. Ja, pojken och flickan hade ingen svans, men det
gick bra ändå.

Skatan satte igång sin fina orkester, och så böljade den långa
sladden efter älgfar i bukter och vindlingar runt tjärnen. Ekorren,
·som kom sist i raden, hängde för det mesta i luften. En gång
släppte han taget i kottens svans och seglade upp i närmsta
träd, där han gömt några nötter. När han knaprat i sig dem,
kilade han ner igen och högg tag i kattsvansen, som om ingen
ting hänt. Än långsamt, än fort bar det i väg i karusellen på isen,
allteftersom fåglalåten minskade eller ökade i tempot och tak
ten. På så vis roade man sig en bra stund, till dess stararna
hade dukat upp förfriskningar av rönnbär, nypon, nötter och
friskt källvatten. Då rusade alla från långdansen och läto sig
väl smaka av läckerheterna.

Urider pausen passade rävarna på att sopa banan ren med
sina svansar, ty nu skulle finalen i det ädla rävspelet i di~ision
VI, södra, spelas mellan gnagarna och rävarna. Krokig6 tr6dgre
nar tjänstgjorde som klubbor och tallkottar som bollar.:Lgriagor
laget ställde hararna, ekorrarna och kaninerna upp. Rövlog~,t

hade förstärkts med några värvade mårdar. Rävlaget började
övertygande, när ugglan satte matchen i gång. Högersidan drev
upp det ena vackra anfallet efter det andra. Särskilt den lilla
smidiga högeryttern utmärkte sig och smet igenom gnagarnas
försvar som en vessla. Det var också en vessla, som rävlaget
plockat in i sista stund och gnagarnas lagledare lade omedelbart
in protest. Men den ville ingen lyssna på, ty något mål blev det
inte. Hararna voro flitigare med skotten och briljerade med
finurliga passningar och i 7 :e minuten lyckades en ekorre smita
igenom och göra 1-0 med ett snärtigt skott. Strax före ugglans
slut-uhu kom ett nytt rungande skott från harcentern. Gnagar
åskådarnas jubelvrål förkunnade att rävmålvakten på nytt måste
vittja _sin bur. Och gammelälgen överlämnade högtidligt vond
ringspriset, en ståtlig älgkrona, till de glada segrarna.

lsgalans sluttävling följde. Det var hastighetslöpning mellan
kaninen, katten och ekorren. "Uhu, uhu, uhu !" skrek ugglan och
så bar det i väg. Med framtassarna på ryggen och bakbenen i
långa kliv satte de små tävlingsåkarna full fart, varv efter varv.
Kaninen gjorde då och då små skutt, som förde honom framför
de andra, men katten svarade med långa, smidiga skär och sög
snart in försprånget. Ekorren pinnade på med snabba steg och
kom i fatt de andra. På sista varvets upploppssida lågo· de jäm
sides och kommo också samtidigt i mål. Det blev ett kålhuvud för
kaninen, två ,strömmingar till katten och tio nötter till ekorren i
pris för den spännande rrekompen.
Månen· tittade sakta upp och förkunnade, att det led mot kväll.

Älgfar samlade alla i ett hurrarop för segrarna, för flickon och
pojken och för skogsdjurens egen isgala. Så drog mon iväg, var
och en åt sitt håll och till sin vardag igen. Björnfa-;,,iljen för
klarade, att den nu tänkte "lägga upp" för säsongen och krypa
i vinteride, men alla de andra hoppades på att snart få se sina
vänner igen, Ekorrarna lovade att redan nästa dag komma till
pojken och flickan för att leka vid den stora tallen invid stugan.
När flickan och pojken vo

ro hemma igen berättade de
ivrigt om sina upplevelser för
pappa och mamma, som
blevo mycket förundrade.
Snart sovo de båda barnen
skönt i sina sängar och
drömde troligen om isgolon
på skogstjärnen.



KVARNBERGSS
1. Kvarnbergsskolan är byggd av rött fasadte

gel och ligger högt och fritt omgiven av gles tall
skoq, Den är ritad av arkitekt 0. Thunström. För
uppförandet har svarat AB Gustavsbergs Fabri
kers byggnadsavdelning under ledning av byggm.
A. Bkoglund.

2. Försök pågår med en i folkskolan inbyggd
realskoleavdelning, där Brevskolans kurser an
vändas. Avdelningen omfattar 19 elever och ledes
av folkskollärare fil. kamå, 8. Magnusson.

3. De 70 m. långa korridorerna uppdelas genom
2 trapphus och på grund av markens stigning.
Väggarna är av gult fasadtegel. Taket är för
sänkt av akustiska skäl.

4. Ytterväggarnas röda fasadtegel fortsätter in
i trapphusen och står oackert mot korridorernas
gulflammiga väggytor.

5. Den konstnärliga utsmyckningen består av
vinterträdgården, som planerats av arkitekterna
Bauer och Anjou.



OLAN I NÄRBILD

6. Lärarrummet domineras av det runda bordets
ide. Plats för 16 pers. Lärarkåren representeras
här av lärarna C. Lindholm, G. Waesterberg, A.
Rockberg, G. Borg, H. Theodorsson.

'i. Expeditionen är förlagd med fri sikt ut över
skolgården och är ändamålsenligt utrustad. ljver
lärare Gezelius uppvaktas här av en elev från
kl(JJSS 3.

8. Eleverna i 8:e klassen undervisas i maskin
skrivning.

9. Naturkunnighetssalen, som ligger i fil med
vinterträdgården och den blivande botaniska av
delningen utomhus, är utrustad i enlighet med
förslag som utarbetats för Stockholms folkskolor.

10. Toaletterna är ljusa och sakna smådörrar.
Avskildheten är betonad genom "vinkelväggar".
Även pojkar kan ibland behöva titta i en spegel.

11. Violinisten Ingmar Söderlund undervisar
några av sina 14 elever. Pianolärarinnan fru
Liihr-Hornqren. med sina 40 elever måste sparas
för ett kommande nr av tidningen,
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Prästens bjudning Goda råd
Father Mc Caffrey, den katolske

prästen från Passamaquoddy-indianer
nas "Reservation" på Peter Danas Point,
utanför staden Princeton, Maine, har le
vat sutt liv bland dessa ur-inne
vånare, och jag tror knappast att någon
nu levande person förstår dessa vild
markens barn med alla deras fel och för
tjänster bättre än han gör och kan
framlocka deras goda egenskaper på ett
sinnrikare sätt. Jag respekterar honom
som en person som lever i sitt dagliga
liv precis som han predikar. Till
sin häpnad och förargelse upptäckte han
en dag, att någon långfingrad individ
från församlingen hade brutit sig in i
hans visthusbod och förbarmat sig över
en hel rökt skinka, ett lår av ett rå
djur, en hel säck med potatis, en del
salt fläsk och fisk och diverse andra
matvaror. Vem som helst skulle väl kan
ske ha tillkallat polisen, men prästen
kände sina pappenheimare. Han gjorde
raka motsatsen. Han skickade ut en in
bjudan till en del av sina församlingsbor
och såg noga till att de, som han trodde
var skyldiga, först av alla blevo bjudna.

När gästerna kom tog man in dem
köksvägen . . . Här kokade grytor och
fräste stekpannor. I matsalen var bordet
dukat och man slog sig ned ... Prästen
reste sig upp och bad Herren välsigna
sina gäster. Så bars köttfatet in, men
inget kött fanns, bara litet sås. På pota
tisfatet bara litet vatten. Det sedvanliga
fatet med stekt fisk kom också in men
utan fisk, bara litet smält, stekt flott:
i stället för kaffe, vatten . . . Så reste
prästen på sig och förklarade, att detta
var det enda, som fanns i hans hus, och
det bästa han kunde bjuda på, sedan
några samvetslösa personer stulit hans
vinterförråd. "Och ni vet alla vad det
betyder här uppe. Svält." Men som de
kunde se, var han villig att dela med sig
av vad han hade kvar. Och så bad han
gästerna hålla till godo med det enda
ätbara, ett fat frukt . . . Den: kvällen
gick prästen inte ut, men det blev liv
och rörelse i byn ... bet smällde i hans
dörr till visthusboden flera gånger,
tramp av tunga fötter hördes länge, in
nan det blev tyst . . . Nästa morgon
fann han två skinkor, ett helt rådjur, två
säckar potatis, salt fläsk, noga upp
hängt på krokarna, fisk och allt kaffet
hade kommit tillbaka .... Vem var det,
som sade: "Genom vattnet verkar det
visserligen inte" . . . Kanske inte, men
del hjälper till.

George.

Vi öppnar härmed en ny spalt -
Goda råd från dem som äro mera
insatta än vi i olika ämnen. Vi
hoppas de ska bli till nytta både i

hem och fabrik ·och lämnar först
ordet till Syster Margit.

Den som skall sköta om sår i hemmet
bör ha kännedom om en del saker, som
här i korthet skall beröras.

Sunda förnuftet säger att man skall
gå till doktorn med större sår snarast
möjligt efter skadans uppkomst. Man
bör dock Iägga på ett skyddande för
band för att skona såret från förorening
under transporten.

Vad här skall sägas gäller alltså sköt
seln av små sår.

Det man först och främst har att
iakttaga är att noggrant rengöra det
skadade stället. IDtt lämpligt medel här
till och som man alltid har till hands
hemma är tvål och ljumt vatten. Detta
är f'ettlöaande, vilket är nödvändigt för
en effektiv rengöring, då sårsekretet är
fetthattign;

Man börjar med att tvätta det omgi
vande området ordentligt rent, först där
efter övergår man till själva såret. Man
stryker försiktigt med en bomullssudd
doppad i tvållösning inifrån och utåt,
tills såret ser rent och snyggt ut. Sen
lägger man på en kompress ( eller en
bit rent linne), litet fetvadd och en
binda. Till de minsta såren användes
de utmärkta snabbförbanden (Hansa
plast eller liknande).

Under senare år har man börjat be
gagna. ett sår-rengöringsmedel, som
visat sig vara mycket ändamålsenligt.
Det är de s. k. invertsåporna, en pro
dukt som är lik tvål och såpa, men med
ytterligare värdefulla egenskaper. Det
kemiska namnet är benzalkoniumchlo
ridlösning, det enklaste att komma ihåg
är Desivon,

Desivonet är både fettlösande och bak
teriedödande och har därjämte en av
gjord fördel, det är hållbart. Det sist
nämnda kan däremot inte sägas om ett
medel, som var populärt under många
år, nämligen kloramin. Dess egenska
per är tyvärr ej av stort värde. Det

löser ej fett och då kloret mycket snart
avgives, blir lösningen ej bakteriedö
dande om den inte är nytillagad. En
annan "folktro" är atit jodsprit skulle
vara särsktlt lämplig vid särbehand
ling. Den är alldeles värdelös ur ,rengö
ringssynpunkt och· kan dessutom vara
direkt skadegörande för dem som är
överkänsliga för jod.

Vid skärsår användes ej salva, den
håller endast sårkanterna öppna, vilket
ju förhindrar en snabb läkning. Man
trycker i stället försiktigt ihop särkan
terna med den rena kompressen och lå
ter så hela förbandet sitta orört i flera
dar. Såvida inte ömhet och värk små
ningom inställer sig, då det är fråga
om en infektion och såret bör behandlas
av läkare.

Skrubbsår får i allmänhet en litet
större yta och där kan. man begagna
någon salva, exempelvis Septinal sår
balsam. Det _är ingen salva i vanlig be
märkelse, den smetar inte utan bildar
en hinna, som hindrar kompressen att
fastna i såret. Den är även bakteriedö
dande.

Brännsår är olycksfall, som tyvärr
Iruträff'ar rätt ofta i hemmet. De kan
bli ganska långvariga och besvärliga, om·
de sköts på ett felaktigt sätt.

Den starka smärtan, som uppstår
omedelbart, gör att många frestas ta
till något, som finns nära till hands,
något som skall lindra svedan, och som
de tror är lämpligt för sårets läkning.
Somliga lägger t. ex. .på smör, .grädde,
mjöl för att nu nämna några omtyck
ta "medel". Detta är alldeles förkast
Iigt; Genom en sådan åtgärd förorenas
såret, som i sig självt är rent genom
den starka upphettningen. Man skall
i atället spola såret med_.,:"aJtten o_cE___e!
teråt tvätta först omgivningen sen själ
va såret med desivonlösning. Därefter
lägges en kompress med ren salva t. ex.
borvaselin, och sen får förbandet sitta
i 8-10 dar utan ·att röras. Då är såret
vanligen läkt, om inte infekition ttllstö
ter. Före avtagandet av förbandet är
lämpligt att lösa upp detta genom badd
ning med ljumt vatten eller ännu hellre,
om så låter sig göra, sänka ned den ifrå
gavarande kroppsdelen ,j vattenbad,

8-10 dar låter kanske onödigt länge,
men det har visat sig vara den bästa
metoden. De täta förbandsbytena är
nämligen mycket olämpliga. Dels utsät
tes såret nästan ofrånkomligt för en
sekundärinfektion, dels river man lätt
upp den nya tunna hudbildningen. Om
förbandet är smutsigt kan man byta
bindan och fetvadden, men ej den in
nersta kompressen.



GUSTAVSBERGAREN 15

Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Prisutdelning för fabrikens korpskyt
te, fotboll och varpa 1950 hölls på Fol
kan den 12 december. Dr Åke Svahn,
Korpförbundets vice ordf., talade om lä
karens syn på idrotten och förrättade
prisutdelnlngen. Som inramning bjöds
på musik av dragspelsorkester, allsång
och några trevliga idrottsfilmer.

Fabrikens redovisning var ämnet för
Arbetsledarnas diskussionskväll på
Värdshuset den 17 januari. Ruben Ed
qvist •klargjorde ,bokföringsbegreppen
och gav en välbehövlig instruktion om
hur fabrikernas utgifter och inkomster
bokföras och redovisas.

PUB och Specialkonsum har haft in
tressanta visningar av hur vävt porslin
kommer till. Under februari kunde man
i deras förnämsta skyltfönster skåda hur
en kopp växer fram frän lera till en
färdig produkt. På PU]3 satt dessutom
gravör Hellqvist med sitt fina hantverk
och i Specialkonsum satt målaren Lund
qvist med vår förnäma dekor nr 2406.

Skyddskommitten hade sitt första
sammanträde för året den 25 januari.
Antalet olycksfall ,per 100 årsarbetare
för år 1950 noterades till 10,2, medan
motsvarande siffra för 1949 var 13,3,
alltså en glädjande nedgång. I övrigt
kan nämnas att kurs för skyddsombud
i "Första hjälpen vid olycksfall" plane
ras liksom en del ,propagandaåtgärder
för att ytterligare nedbringa· olycks
fallsrrekvensen. Som ett apropos kan
anmärkas att olycksfall inträffat vid
cykelåkning, därför att generatorn ska
kat loss och glidit ned så att trissan
kommit in i ekrarna. Kommitten vill
därför råda alla med cykelljus att an
bringa spärranordning, som bör finnas
hos cykelhandlaren.

Julinsamlingen för ,S,tockholms läns
lungsjuka inbringade 188:88. Arbetsrå
det för insamlingen har bett oss fram
föra ett varmt och vördsamt tack för
den värdefulla hjälpen.

Aktion för lönsparande kommer att
göras igenom ombud från Postsparban
ken bland våra ungdomar inom när
maste tiden. Det gäller insättningar ge
nom bundna löneavdrag, som ger 3 proc.
ränta och gratis lotteri bland deltagar
na.

Våra skidlöpare har haft en intensiv
tävlingsmånad i februari. 1De ha place
rat sig väl både i Korp.mästerskapen och
Skidkorpen. Vid Kooperativa RM i Stor
fors tog Gustavsbergarna 2:a lagpris
efter Konsum, Stockholm och före Mora.
Axel Eriksson kom etta i Veteranklas
sen, Ernst Bäckström femma bland yng
re oldboys och Valfrid Berglund fyra i
elitklassen. Banan var finfin, .men man
besvärades av snöyra och motvind på
upploppet mot mål, så pojkarna fick
arbeta hårt för sina placeringar. Nästa
år blir det RM-jubileum i Mora.

Angcentralen är nu under tillbyggnad
och skall förses ,med ytterligare en pan
na, varefter Gustavsberg III definitivt
kan lämna in. Byggmästare Göranssons
prydliga ,kolficka är färdig och i smi
dig verksamhet. Det är bara kol som
fattas.

. Korpbandyn har startat bra för Fabri
kens Jag. Resultaten hittills är 8 poäng
och 15-2

Senast; hemmamatchen vi såg gick
mot Telegrafverket på Ekvallens blöta
bana. Det var fart och fläkt och fint
spel till att börja med, men så började
man spela rävspel, så domaren blev vim
sig, och vi gick hem och tänkte på den
fridfulla varpan i stället. Men det var
starka klubbor vi köpt!

Bchaclckiubbew har i tävlan mot Lu
ma, KF, PUB och Konsum vunnit över
Luma med 8-7 och över KF med 8 1/2
- 6 1/2.

Tomteboda Blindinstitut hade ett 50-
tal av sina elever på studiebesök i Pors
linsfabriken den 7 febr. Sex ciceroner

•klarade uppgiften utan besvär och de
intresserade besökarna fick känna på
massa, verktyg, former och porslinets
olika framställningafaser och göra rund
tur i HPF. Vid en kopp kaffe på Vbta
Hästen uttryckte de sin tacksamhet för
gott bemötande och givande informa
tion. I övrigt har besöken under vintern
varit rätt talrika. I besöksstatistiken
finner vi 1bl. a. folk från Thailand, Sy
rien, Israel, Indien och Boo, vidare en
hel del företagsnämnder, entreprenörer
och kooperatörer. På Luciadagen var
fru Erlander här med sina skolflickor,
samtidigt som Italienska radion gjorde
visit.

Nytt kollektivavtal har slutits att
gälla från 1 januari 1951. Det innebär
exempelvis att ackordslönerna höjts upp
till 15 proc. Närmare om det nya avta
let i nästa nummer av tidningen, där
det kommenteras under Fackliga spal
ten.

G. Dbg.

Amatörteater

av god klass ha vi åter upplevt i Gus
tavsberg, då Scenstudion den 29 januari
gav "De knutna händerna" i nyinstude
ring. Särskilt fäste vi oss vid den låg
mälda och naturliga ton varmed repli
kerna framsades. Hjördis Johansson och
Sven Andersson i huvudrollerna gjorde
utmärkta prestationer. Bland premiär
publiken märktes regissör Alf Sjöberg,
som vid en kopp te efter föreställningen
gav amatörerna gott erkännande och
välgångsönskningar.

Nynäshamns Teateramatörer gästspe
lade den 3--4 februari med revy på Fol
kan. Det var fart och fläkt över fram
trädandet på alla händer och därtill var
innehållet både trivsamt och underhål
lande. Välkomna åter!

DRAGNINGSLISTA
över Gustavsbergs Skytteförenings

Porslinslotteri 1950.
Vinst Lott Vinst
n:r n:r
1 573 Bordsservis 58 delar
2 865 Bordsservis 58 delar
3 614 Bordsservis 23 delar
4 017 Argenta Fruktskål
5 339 Kaffegods 1 ds.
6 666 Argenta Askfat
7 014 Carrara Skål
8 445 Pyro 25-28
9 281 Pyro 19-22

10 726 Soppskål A 4 vit
11 742 Pyro 61 dek.
12 020 Oxidgrön Skål
13 120 Guldcarrara
14 964 Guldcarrara
15 221 Carrara
16 607 Carrara
17 777 Oxidgrön Askfat
18 377 Oxidgrön Vas
19 186 Carrara Blomkruka
20 050 Carrara Blomkruka
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Snabbt jagar stormen

Alfred Löfdahl
Efter många års lidande lämnade

Alfred Löfdal julnatten sin mycket
bräckliga kroppshydda. Härmed slu
tade en mera markant personlighet
sitt jordeliv. För yngre gustavsberga
re och för nyinflyttade var han kan
ske inte så känd, men de äldre gus
tavsbergarna har kanske sina lju
saste minnen förknippade med Alfred
Löfdal. I hans själ if1öt en poetisk
ådra, som burit frukt i en rikhaltig
diktning. Få är väl de, som en gång
satte bo, utan att vid deras bröllop
en hyllningsdikt av Alfred Löfdal för
ärades de unga tu. En dikt av hans
penna hörde till. Likaså har han skri
vit hyllningsdikter i andra samman
hang. Men inte bara hyllningsdikter
har flutit ur hans penna. Hans dikt
ning har spänt över många områden.
Många av hans dikter står i mycket
hög klass. Vi hoppas få återkomma
i ett senare nummer med något om
hans diktning.

Men Alfred Löfdal var inte bara
diktare. Han var en kristen. Han var
en kristen med den varma, vänliga
glimten i ögat. Bland sina forna ar
betskamrater skapade han ett för
troende för levande kristendom. I
Gustavsbergs missionsförsamling gav
han under sin hälsas dagar sin tid
och kraft. Söndagsskolan och junior
föreningen omhuldade han med stor
kärlek. När han av sin sjukdom så
småningom bröts ned, blev saknaden
efter honom stor både i den kristna
verksamheten och på arbetsplatsen
bland kamraterna. En gammal god
gustavsbergare har slutat, men hans
ande lever.

-y-ll.

t
Gustaf Eriksson

Svenska Eldbegängelse
försäkringskassan

bekostar och ombesörjer efter med
lems frånfälle pietetsfullt hela, be
gravningen med eldbegängelse.

Låga, efter ålder beräknade
försäkringspremier

Adress: Sveavägen 116, Stockholm
Telefon: 23 35 25 (32 72 03)

Ombud i Gustavsberg:
G. Andersson Tel. G. 156

Snabbt jagar stormen våra år
som skyar över hav.
Knappt tändes, år, din blida vår,
så bleknar glansen av.
Din sommarblomstring är sin kos,
hav tack för vad du gav,
om ock du endast gav en ros
att lägga på en grav.

Du makt för vind och skyar,
du makt för liv och år,
som. ständigt allt förnyar,
och allt i spillror slår;
med öden och med timmar
i julens aftonbrand
du står och sädet glimmar
i såningsmannens hand.

Giv psaltare och lyra,
då mödan görs oss lång.
Betag dss ej den dyra,
den ljuva lust till sång.
Låt klinga våra dagar •
som vind i gröna hagar,
som hav i böljegång.

Giv oss en härd att njuta vid
av vårt beskärda bröd.
Giv oss ett bröst att luta vid
när glädjen vänds i nöd.
Giv oss en tro att sluta vid
sist i den mörka död.

Erik Axel Karlfeldt.

Den röde mannens
visdomsord

Chief "Red Eagle" den nuvarande le
daren för de fä kvarvarande Penobscot
indianerna är ja;g stolt över abt kalla en
av mina bästa vänner, ty de sista 7 åren
har vi fiskat och jagat tillsammans och
jag har lärt mig att uppskatta honom
för vad han i verkligheten är, en intelli
gent person med en djupt gående män
niskokännedom . . . När vi en kväll dis
kuterade personer och olika karaktä
rer, frågade jag honom: "Säg mig din
egen uppfattning, när är en man verk
ligen en man?". Han satt tyst en lång
stund, och svaret jag fick, har jag mer
än en gång begrundat, "En man är en
man, när han är glad att leva men ej
rädd för att dö, när han utan att sikta
efter mänskligt beröm sträcker ut en
hjälpande hand, när och var den bäst
behövs och till sist, när han ej behöver
döva och muta sitt samvete för att i frid
och ro få leva sitt liv."

George.

F. d. snickaremästaren Gustaf
Ericsson slutade sina dagar den 15
januari efter en kort tids sjukdom.
Han var vid sin död nära 84 år gam
mal. över upplandsbruken Vattholma,
Löfsta och Sandemar kom han vid
sekelskiftet till Gustavsberg och blev
sedan trogen gustavsbergare. Som
sådan deltog han aktivt i samhällsar
betet och var bl. a. med om att bilda
Mjölkförsäljningsföreningen och var
också verksam i dess styrelse. Gustaf
Eriksson var en mycket skicklig yr
kesman och hans stora kunskaper in
om modellsnickeriet kom till stor nyt
ta vid utförandet av en rad av nya
maskinkonstruktioner inom fabriken.

Den bortgångne var en god
representant för den gamla hederliga
stammen. Han hade lätt för att sam
arbeta med både unga och gamla och
var en man som stod för sitt ord. Han
var dessutom en god arbetskamrat och
intresserad av utvecklingen inom hela
fabriken. Vid 80 år var han med på
en rätt krävande studieresa till
Eskilstuna och hyllades då av kolle
gerna som primus motor.
Jordfästningen ägde rum den 28 ja

nuari i Gustavsbergs gravkapell och
förrättades av Kyrkoherde Olle Hal
lin. Sista hälsning och tack från ar
betskamrater och från företaget
framfördes av SIF:s ordf. i Gustavs
berg A. Steen.

Hedersmannen Gustaf Erikssons
minne kommer att med tacksamhet
bevaras.

-g

Epilog
Månstrålars nattliga dis
bär ej tankens eviga flykt.
I innerlig ordlöshet ändå
vi närmas till fantasiens
hemligheter.

Gå utöver förnuftets
stelnade fåra
nå än längre
vad människors vilja
kan bära.
Se de tusende glömda
orden
som förde oss närmare
än månstrålars nattliga dis.

ARNE AROS.
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Rätteligen borde konsumspalten
denna gång börja med ett "kåseri",
( det heter visst så då man vill vara
elak på fint sätt) men vi får vänta
och se om spalten räcker till.

1950 års omsättning uppgick till kr.
3.625.534 :- med en ökning av kr.
162.982 :-. Det är. stora pengar det
rör sig om, men det finns möjligheter
till betydligt större omsättning blott
butikslokaler fanns.
Julmässan blev en tämligen allmänt

uppskattad anordning vilket omsätt
ningen ger belägg för. På tolv dagar
såldes "julvaror" för kr. 12.066 :-.
Vi hoppas få hyra lokalen även till
kommande jul. ·

Villagatans Snabbköp började sin
verksamhet den 14 december. Ännu
så länge ha vi ingen erfarenhet av
omändringen att tala om, men de ut
talanden som gjorts tyda på att med
lemmarna äro nöjda. En del ommöb
leringar av inredningen har redan
gjorts och visar det sig nödvändigt
få vi vidtaga flera omändringar. Er
farenheten kommer med tiden. Att
Snabbköp tål rätt stora påfrestningar
talar dagskassorna före jul för. Utan
lång väntetid för kunderna klarades
dagskassor på över 5.000 :-.

Om allt går efter beräkningarna
hoppas vi kunna klara Hästhagsplan
och Grindstuplan under april-maj.
Där kommer delvis nya typer av in
redningar till användning.

Husmödrarna inbjudas butiksvis
till butiksvisningar med demonstra
tioner. Början gjordes med Villagatan
där nära hundratalet husmödrar in
fann sig. Efter det deltagarna häl
sades välkomna talade ingeniör Gus
tavsson, K.F. om kyldiskarnas kon
struktion och användbarhet. (Kyl
diskarna äro av Gustavsbergs till
verkning). Därefter talade konsulent
Sannermark om charkuteriförsälj
ningen från kyldiskar varvid delta
garna gavs tillfälle att ställa frågor.
Till sist bjöds på Jong med kexsmör
gås och avslutades "träffen" med att
deltagarna fingo bese lokalerna bak
om kulisserna. Liknande "träffar"
följer vid de övriga butikerna där oli
ka demonstrationer skall ordnas.
Personaltillgången har under 1950

varit någorlunda, men inte tillfreds
ställande. Nyrekryteringen av manlig
personal är nära nog obefintlig. En
av de största orsakerna till att affärs
banan inte längre är eftersökt är de
sena kvällarna.

3fi;rbifarten

Gunnar

Ekberg

60 år

22.2.1951

Gunnar Ekberg, ledamot av kyrkoråd,
Kyrkofullmäktige, kyrkogårdsnämnd
och dessutom Kyrkovärd fyller 60 år den
22 februari 1951. Han är en gustavsber
gare av renaste vatten. En gång i tiden
hade han tänkt bli skeppare, men ödet

. hade nu en gång annorlunda bestämt.
Båtar av alla slag är nämligen Gunnar
Ekbergs stora passion. Så snart han
får se en båt, kommer det något dröm
likt i blicken. Därmed vare inte sagt, att
han på något sätt skulle vara ointresse
rad av det arbete i porslinsfabriken, M
vilket han vigt sitt liv. Han är enligt
vittnesbörd trogen på sin post. Detta
har han nämligen lärt av sin vördade
fader.

Men det som särskilt skall framhållas
är hans stora kärlek till Gustavsbergs
kyrka. Den ,är helt enkebt passionerad.
Det är roligt att se hur. han när han
kommer till helgedomen, ordnar med än
det ena, än det andra med mycken iver.
Det är ett arv han förvaltar. Hans far
var också kyrkovärd och en framstå
ende sådan på sin tid. Temperament,
godhet och vänfasthet, äro drag som
på ett lyckligt sätt förenats hos Gunnar
Ekberg. Därför tackar jag honom på
hans 60-årsdag och önskar honom allt
gott.

Gunnar Ekberg och hans kyrkovärds
mor Edla ha rett sig ett hem, som gått
i arv. Där trivs man. Gåvor av den ant,
som givas i det Ekbergska hemmet vid
Grindstugatan lämna icke givarnas hän
der. Högtidsdagen kommer att bära
vittne om hur man där igivit och alltfort
ger av gott hjärta. Olle Hallin.

"Edla Sofias bekantskapskrets med
dess bekantas bekanta" måtte inte va
na särskilt stor eftersom det är dem
obekant attförslaget om lunchstäng
ningen kom just från 2 :dra distrik
tets (Hästhagen-Villagatan) med
lemsråd, som för övrigt består av en
man och två kvinnor, välbekanta fru
arna Astrid Södennan och Elsa Lind
berg. Slut på kåseriet "för nu ska vi
vara, ·nu ska vi vara snälla". · "

. 0. G. K.

Albert

Nelson

60 år

16.3.1951

Albert Salomon Nelson fyller 60 år
den 16 mars 1951. Han är född 1891 på
Söder i Stockholm, närmare bestämt på
Götgatan 55 i Katarina församling. Nel
son är ekenkis, det hörs på talet och
syns på gången. Han har snott
omkring på gatorna som smågrabb
när det var tobaksland och ka
ninhus där nu Södersjukhuset och det
nya Söder har växt opp. Det vår ros
och ris och fattigdom men trots allt
också glädjeämnen. Det första jobbet
Nelson hade var att häkta på kroken
när hästspårvagnen kom till hörnet av
Götgatan och Folkungagatan. Men stu
gan blev träng och Abbe Nelson vart
städslad som ·hjonpojke hos greve Spar
re på Bro gård i Uppland för en lön å.
75 kr. för helt år, mat och husrum i
torparens kök. Sedan blev det ambule
rande jobb som jordbruksarbetare på
olika gårdar, tills han på Svartsjölan
det träffade sin Lisa och för att orda
grant citera Nelson "anträda den ge
mensamma resan till det natursköna
Gustavsberg och hamna vid Farsta
gård, som då ä;gdes och leddes av Bruks
patron Odelberg med hovjägmästaren
och befallningsman Ljungkvist som
chef. Jag fick köra oxen", säger Nel
son, "och min hustru fick redan andra
dagen inträda som mjölkerska med en
lön av 75 öre .pr hundra liter mjölk. Det
var 1915 som vi anlände till Gustavs
berg". Nelson prövade under ett år ugns
arbete vid fabriken med en ackordslön
upp till 3 kr. pr dag. - "Men tillbaks
till jorden", sa Nelson, och så blev han
Farstakarl ända till 1934 med undantag
för några år som "pedagog", myser
Nelson. och tilläg;ger: "Jag var ju under
flera år ledare för pojkarna i "rovlan
det" och vart sedermera ,guldgrävare el
ler arbetare och chef för mitt höga äm
bete som renhållare under åren 1934-
1949. Numera är jag fastighetsarbeta
re i "Birkastaden Hästhagen". Nelson är
oförbrännerlig till sitt humör och mäkta
populär bland alla småbarn och äldre.
Han riätsas och hyllas av "Gustavsber
garen" på sin högtidsdag.

Gunnar.
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glasburk
pappburk

1:20

1:15

hushållsmarmelad:
jordgubb, hallon, krusbär,
aprikoser ½ 'brk 1:-
äppelmos ½ ,, -:70

............ 1/1 " 1:25

lingonsylt ½ ,, 1 :25

............ 1/1 " 2:25

jordgubbsylt ½ ,, 1 :45

,, 1/ 1 ''
hallonsylt ½ ,,
blåbärssylt ½ ,,
hjortronsylt ½ ,,

Björnekulla saft
apelsin .
citron .
bl. hushålls .
körsbär .
jordgubb .
hallon
svart vinbär .

Snabbak
sockerkaka .

2:60

1:40

1:20

2:65

1:60

1:40

1:40

1:60

1:75

1:75

1:75

1:30

Solmans djupfrysta
blåbär .

"
blomkål

"
gurka skiv.
soppgrönt

spenat

"
äppelkomp 500 ,,

hallon

"

"

jordgubbar

"

Kvickmans:

440 gr 1:50

850,, 2:80

250,, 1:35

500,, 2:50

250,, 1:15

250 ,, -:95

400 ,. 1:35

250,,

500,,

440,,

850,,

440,,

850,,

fläsklägg i gele
köttbullar
kalops
blodpudding .
ugnstekt skinka . . . . . . . .
fläskkotlett .
salta biten .
pölsa .
hushållssylta .
leverpastej .
köttsoppa .
tomatsoppa .

1:10

2:10

1:30

1:70

3:20

1:70

3:20

2:60

2:20

3:15

1:70

3: 90
3:90

3:40

1:05

2:60

-:70

1:10

1:15

kaffebullar -:65 hönssoppa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:45

fraspannkaka -: 85 1:70 chamign.-soppa ·..... 1:75

"muntert brusande - men
inte rusande"

ädelt vin från
Gravensteinerfabriken
Chateau de Gravensteiner

½ fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:75
1/1 fl ; . . . . . . . . . . . . . . . . 3:35

Charte Blanche ½ fl.

" 1/1" ........
Commondor 1/ 1 ,, ........
Alicante 1;1" ........
Malvoisie 1 I1,, ........

Fruktdrycker

Gravensteiners 1 / 1 fl.

1:60

2:90

2:50

2:50

2:50

1:65

Vi vädja
till alla våra medlemmar att åter
lämna användbara påsar och även
omslagspapper, enär vi ha mycket
bekymmersamt med anskaffandet
av båda slagen. Vi kan använda be
gagnade påsar till rotsaker o. d.
Frukt och bröd kan Ni få i egen
medhavd påse och om Ni medtager
korg eller kasse att plocka varorna
i så hjälper Ni oss att spara om
slagspapper.
Redan nu är det många som

återlämnar påsar och äggembal
lage, men vi vädja till alla att
hjälpa till.

Vi vet att vår vädjan kommer
att hörsammas och vi uttala vårt
tack för hjälpen.

Konsum Gustavsberg
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Födda:
11 nov.: Ulla Kristina, d. t. fabr.-arb.

Algot Einar Svensk och h.h. Aina Kristi
na f. WalJin, Hästskoväg. 2.

15 nov.: Siv Ingrid, d. ,t. byggn.-arb.
Petrus Birger Hilding Johansson och
h.h. Asta Ingrid f. Hasselblad, Mörtnäs
1: 312.

17 nov.: Tommy Sigvard, ,s. t. fabr.
arb. Johan Gustaf Sigvard Johansson
och h.h. Kerstin Elfrida f. Andersson,
Trallbanev. 1.

26 nov.: Hans Roger: s. t. bakelitpress.
Karl Emil Höglund och h.h. Almy Viola
Antonia f. Johansson, Hästhagsv. 7.

29 nov.: Lars Göran, s. t. fabr.-arb.
Erik Minor Höglin och h.h. Hilda Inge
borg f. Jullander, Hästhagsv. 3.

6 dec.: en •son t. båtbygg. Karl Gun
nar Ossian Karlsson och h.h. Gunhild
Alma Maria f. Söderström, Aspvik 1: 13.

16 dec.: Remo, s. t. fabr.-arb. Tullio
Bonini och h.h. Bernadette-Catherine f.
Della Casa, Hästhagsterr. 7.

31 dec.: Loredana Rosalia, d. t. fabr.
arb. Italo Roi och h.h. Anita f. Fantoni,
Hästhagsv. 10 a.

8 jan.: Bengt Ake, s. t. verkst.-snick.
Kåre Höjer och h.h. Elsa Olivia Inge
borg f. Olsson, Hästhagsv. 6 a.

8 jan.: Torborg Yvonne, d. t. sanitets
gjut. Ern,st Bertil Bergström och h.h.
Gulli Torborg Teresia f. Stark, Häst
hagsvägen 6 b.

10 jan.: Lena Birgitta, d. t. brännaren
Gustav Reinhold Gustavsson och h.h.
Maria Josefina f. Frisk, Stenkullen 2.

18 jan.: Inger Maria, d. t. chaufför
Hans Anders Ahlin och h.h, Ingrid Ma
ria f. Pettersson, Kullen 2.

23 jan.: Hans och Åke, söner t. mura-

För vänligt deltagande vid min käre
Makes och min lilla Pappas

DAVID ERIKSON
jordfästning, till Avd. 205, Gustavsbergs
Blåsorkester, Arbetskamrater samt alla
vänner vårt varma tack.

Gustavsberg den 2 jan. 1951.
Lisa Eriksson
Lise - Maj.

J{ylln-ingar
Livia östman, vår hemvårdarinna, har

fyllt 60 år den 21 december. Kommu
nens hemhjälpsnämnd och en rad av
tacksamma husmödrar överlämnade på
födelsedagen en penninggåva, en konst
produkt av Stig Lindberg samt blom
mor i mängd. Gustavsbergaren ber att
post festum få frambära sina välgångs
önskningar med förhoppning att 60-
åringen ännu i många är skall kunna ut
öva sin välsignelsebringande verksamhet

vårt samhälle.

Josefina Pettersson, Hemmet, fyllde
90 år den 8 februari. Hon uppvaktades
vid kaffebordet av släkt, och vänner.
Missionsförsamlingen bjöd !)å blommor,
sång och musik. Den pig,gaste i hela säll
skapet var jubilaren själv. Genom Gus
tavsbergaren har hon bett att få fram
föra sitt hjärtevarma tack får hågs
komsten.

Oskar Söderberg, fjärdingsman i 24
år, Iandsttngsman 8 år och innehavare
av ett flertal allmänna uppdrag i ,kom
munen, har vid kyrkofullmäktiges sista
sammanträde för 1950 ,tilldelats Kungl.
Maj :t nådiga välbehag', betygat med me
daljen i guld i femte storleken "För
medborgerlig förtjänst". Det lär vara
första gången som medaljen utdelats in
om Gustavsbergs socken. Vi gratulera!

ren Gustav Vilhelm Olausson och h.h.
Karin f. Lundberg, Mörtnäs 1: 7.

V i g d a:
12 dec.: byggn.-ing. Folke Einar Lars

son, Råstensg. 11, Sundbybe~g och Mär
ta Margareta Hedbor,g, Solhem.

30 dec.: emaljarb. Valter Remmel,
Hästhagsterr. 3 och Helvi Mirjam Han
nula, Hästhagsterr. 3.

20 jan.: montören Bengt Arvid Roge
brand, G:la Kont. och Gun Ingeborg
Helena Nilsson, Farsta.

27 jan.: hem-äg, Gustav Rune Löf
strand, Ål 3: 4, Västerlövsta förs. Vstml.
och Doris Maria Andersson, Tallåsen 10.

Döda:
26 nov.: Nilsson f. Pettersson Naemi

Adolfina, Lagnö norra 1: 242, 76 ar.
27 nov.: Karfsson, Gustaf Gottfrid f.

nattvakt, Mariag. 10, 65 år.
20 dec.: Eriksson, Erik David, last

karl, Maraiapl. 8, 35 år.
25 dec.: Löfdahl, Johan Alfred, f.

porsl.-bränn., Ingarög. 3, 72 år.
8 jan.: Box, Bengt Reinhold f. lager

arb., Ekedalsv. 3, 55 år.
15 jan.: Eriksson, Gustaf, f. förman,

Maria;g. 1, 83 år.

Den gamla eken

Den gamla eken nedanför Rutens bac
ke har falljt med dunder och brak. Den
har fått vika undan för tidens krav på
bättre väg till Aspvik. Det var vägsty
relsens gubbar samt några dynamitgub
bar, som gav den nådestöten på årets
första arbetsdag.

Den gamla eken har ju varit död och
torr i flera år men har liksom "gått
igen" på sista itiden. Om någon björn
har stupat där för en kunglig kula kan
väl aldrig bevisas, men vi veta ju, att
det välkända Klosterberget med Ske
viksgrottan egentligen heter Björnber
get, så man kan ju aldrig veta?

"Hur gammal kan en så'n där ek
egentligen vara?" frågade jag skogvak
tare Manfred Lindstedt.

"Ja, det är inte gott att säja, men om
kring 500 år tror jag nog, att den är",
svarade han.

Genom landhöjningen har marken sti
git cirka 3 meter på dessa år, och det
stämmer nog ganska bra med den tan
ken, att den slog rot i själva strand
kanten vid tiden omkring Slaget på
Brunkeberg.

Och vad återstår nu? - Jo, den kom
mer troligen rutt kremeras i Flintugnen
och dess sista uns av värme och garv
syra tillvaratages för att bereda de hår
da flintstenarna, innan de genom kros
sar och siktar och andra beredningsma
skiner bilda en viktig' beståndsdel i flint-
porslinets tillblivelse. A-n.

Gustavsberg~lngarö Röda kors
har hållit årsmöte den 14 februari på
Värdshuset. Nyvalda styrelsemedlemmar
äro fru Elsa Cedergrund, fröken Anna
Larsson och fru Ingrid Magnusson. Ef
ter årsmötet berättade fru Ruth Ljung
berg om en bilresa Stockholm-Nizza.
Musik, kaffe och film om Röda Korsets
arbetsupgifter utfyllde samkvämet, som
var talrikt besökt av medlemmarna.

16 jan.: Jonsson, Karl Vik,tor, f. block
gjut., Höjdg. 5, 90 år.

22 jan.: Englund, Johan Sigfrid Ema
nuel, f. porslinsarb., Värmdögat. 5, 76
år.
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Våra ]ulpristävlingar GAMLA ARBETSLAG XX
Det blev rekorddeltagande i våra jul

pristävlingar. Det skämtsamma Kors
ordet klarades med gott humör av för
vånansvärt många, trots att det i verk
ligheten var rätt svårt.
Fotogåtan satte myror i huvudet på

en del. Särskilt tumstocken och mat
besticket voro svåra att identifiera.
Barnens tävling klarade man ganska

bra. En 7-åring såg till och med "vide
korvar".

Vi tackar för intresset och kommer
Igen med en rebus. En tia och en fem
ma sätter vi upp som pris för lösningar
som äro insända före Påsk.

Red.

Korsordet.
1 :a pris 10 kr.
Märta Zoschke, Kullen 3
2 :a pris 5 kr.
Edla Emanuelsson, Mariaplan 3.

Fototävlingen.
Tumstock, termometer, brödkavel,
biffyxa, sax, soppslev, klocka, mat
bestick, korkskruv, penna.
1 :a pris 10 kr.
Tore Scholtze, Värmdögatan 2
2 :a pris 5 kr.
Elsie Brogren, Mörtnäs
3 :e pris Gustavsbergaren 1951
Fritiof Fall, Skeviksgatan 8.

Barnpristävlingen.
Potatis, lönnfrö, alkottar, nypon,

ekollon, rönnbär, kastanje.
1 :a pris 5 kr.
Sonja Henriksson, Hästhagsv. 8 A
2 :a pris 3 kr.
Kaj Zoschke, Kullen 3
3 :e pris 2 kr.
Britt-Marie Quist, Ingarögatan 2.

En bild av den s. k. snällpressen, som anskaffades 1890 för framställnlng av
cromotryck. Pressen, som var av tyskt fabrikat, var placerad i bottenvåningen
på dekoravdelningen. Den plockades ned 1935 för att ge plats för ugnarna.
En tysk litograf, Hauptmann, var de första åren anställd som instruktör, men
sedan skötte Fritz Larsson rulljangsen. Från v.: Signe Johansson, Hanna Roas,
Karin Eriksson (Hedberg), Frltz Larsson och S. Anton Svensson, kallad Sven
Ryss. Fotografiet togs 1904.

Till medlemmar i Sportfiskeklubben
Fr. o. m. den 1 mars och så länge is ligger på vattnet är det fr. o. m. 1951 för
bjudet att fiska med ståndkrok eller angelkrok i insjöar inom Stockholms län.
Detsamma gäller fiske med s. k. patent- eller slagkrok. På klubbens vatten -
östbyträsk bl. a. - är ju endast angling tillåten men en del medlemmar ha kanske
tillstånd till fiske i andra insjöar i Stockholms län än våra egna.

(Stockholms läns allmänna kungörelser nr 186 den 7 juli 1950)

Rebus-pristävling

KIARNIJÖSOPPA

DDD
DIDJD
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Luftskyddsförenin g
för Gustavsbergs civilförsvarsområde
bildades den 8 februari i samband med
ett upplysmngsrnöte å Folkan.

Efter ett par musikstycken av Sven
Petterssons kapell hälsade kommunal
nämndens ordf. Harry Pettersson de
närvarande välkomna.

Major Schildt inledde med att tala
om Sveriges totala försvar, varefter
prof. Ljunggren höll. ett mycket intres
sant föredrag om Moderna stridsmedel
och deras verkningar. Det var skräm
mande upplysningar han lämnade oss
om tänkbara anfallsmedel mot hemorten
och civilbefolkningen i ett kommande
krig. Skrämmande så länge man inte
känner försvarsmedlen. Han poängtera
de särskilt brandbombernas oerhörda
skadeverkningar. Sammanfattningsvis
berörde han de olika civilförsvarsgrenar
nas betydelse för hemortens försvar.
Ingen tjänstegren hade förlorat i bety
delse. Tvärtom. Men han ville särskilt
framhålla brandtjänstens och sjukvårds
tjänstens stora betydelse.

Då frivillig utbildning av personer i
brandtjänst och sjukvård står främst på
en luftskyddsförenings program, förstår
nog var och en, att det inte var svårt
att bilda en luftskyddsförening inom
Gustavsbergs civilförsvarsområde. Då
området inom sig upptar de båda hu
vudorterna Gustavsberg och Boo, beslöt
man, att föreningen skulle ar-beta på
två sektioner, en för vardera orten och
med var sin styrelse. Som -sammanhål
lande organ valdes en överstyrelse på
fem personer. Valda blevo hrr H. Pet
tersson, A. öhlund och fröken E. San
der från Gustavsberg med hr G. Boox
som suppleant samt hrr 0. Olofsson och
S. Söderberg från Boo med hr Drabant
som suppleant.

Årsavgiften bestämdes till 2:- kronor
och pengarna användas för frivilliga
kurser i brandskydd samt olycksfalls
och hemsjukvård.

Anmälningar om medlemskap motta
ges av ovan nämnda styrelseledamöter.
Anmäl Er som medlem redan i dag. Ni
behöver för den skull inte delta i någon
kurs om Ni inte har tid eller lust, men
Er årsavgift ökar föreningens möjlig
heter att anordna kurser.

Har Du betalt
prenumerationsavgiften l

Utplantering av
märkta ålungar

ägde rum den 21 nov. 1950 på Gustavs
bergs Sportfiskeklubbs vatten. Det är
första gången en sådan utplantering ägt
rum i enskild regi, och man kan frå
ga sig, vad ändarnålet är. Vi vill, kort
sagt, göra ett försök att öka ålbeståndet
i våra vatten till alla medlemmars
fromma. Om en utplantering i våra be
gränsade vatten leder till avsett resultat,
vet varken vi eller våra fiskeriexperter.
Stannar ålen kvar på utplanteringsstäl
let eller är den pä ständig vandring un
der sin uppväxttid? Hur långt vandrar
den i så fall? Det är ett par frågor,
som kanske inte kan besvaras nöjaktigt
efter detta enstaka försök. Både vi och
sakkunskapen inom Fiskeristyrelsen
hoppas dock, att vi ska kunna komma
en god bit på väg mot frägans lös
ning,
I samverkan med Sötvattenslaborato

riet, Drottningholm, skedde så märkning
av 500 ålungar. En silverplåt fästes i
främre delen av ryggfenan. (Infälld i
bilden från ålutplanteringen visas en så
dan plåt i naturlig storlek.) Fiskeriin
struktör Per Mattsson, som skött om
märkningen, var också med och över
vakade aitt utplanteringen skedde på rätt
sätt.

Utplanteringen är som nämnts redan
avklarad, men resultatet härav vet vi
givetvis ännu ingenting om. ·En sak är
dock säker. Utan allas helhjärtade med
verkan få vi aldrig något positivt re
sultat av vårt försök. Anmäl därför
omgående till Sötvattenslaboratoriet,

På KF:s Bokförlag
har utkommit två böcker av den ameri
kanska psykologen· Karen Horney, "Nya
vägar inom psykoanalysen" (1949) och
"Våra inre konflikter" (1950). För den
intresserade lekmannen är det utomor
dentligt gtvande att få taga del av dessa
arbete. Karen Horney utgår från Freud
och Adler men har såsom praktiserande
psykoanalytiker bildat sig en självstän
arbeten. Karen Horney utgår från Freud
betonar hon starkt kulturförhållandenas
betydelse för neuroserna och kommer
med nya tolkningar av neurosernas
grundproblem. Hon säger bl. a. "Freuds
pessimism med avseende på neuroserna
och deras botande emanerade från hans
djupa misstro till människans godhet
och hennes förmåga att växa och för
ändras. Han förutsätter helt enkelt att
människan är för evigt dömd att själv
lida eller förinta andra. De instinkter
och drifter som regera henne kan bara
i någon mån behärskas eller i bästa fall
"sublimeras". Min övertygelse är den
att varje människa hår både förmåga
och vilja att utveckla sina möjligheter
och bli en vettig människa men att hen
nes möjligheter därtill förtvinar om
hennes relationer till andra och därmed
till sig själv är och fortsätter att vara
rubbade. Jag är övertygad om att män
niskan kan förändras och fortsätta att
förändras så länge hon lever. Och den
na övertygelse har vuxit sig allt star
kare allteftersom min insikt i problemen
ökat.':

G-g.

Drottningholm, tid och plats för fångs
ten samt uppge noggrant ålens längd
och vikt. '8ilvernålen skall ,samtidigt in
sändas. Sötvattenslaboratoriet betalar
3 :- kronor per insänd nål jämte in
sändarens portoutläg:g. Det lönar sig
alltså att hjälpa vetenskapen.

Göm inte detta meddelande som en
djup hemlighet. Sprid kännedom om
detta ,till dem, som ni vet fiska på an
gränsande vatten. Sportfiskeklubbens
styrelse kommer att för ,sin del sända
ut meddelanden till fiskevårdsförening
ar och ägare av större fiskevatten.
Sportfiskeklubbens medlemmar böra
också noggrant 'anteckna fångad omärkt
ål och sedan ge styrelsen uppgift därom.
Vi har <lä möjlighet att göra en upp
skattning av totala ålbeståndet på vå
ra vatten. Aterfånga vi t. ex. en 10-del
av de märkta ålarna är det också san
nolikt att vi under samma tid fångat
en 10-del av totala ålbeståndet. Och så
tacka vi på förhand för den hjälp vi
helt säkert får.
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IOGT-
logen Gustavsberg höll årsmöte den 17
jan. Av verksamhetsberättelsen fram
gick att medlemsantalet ökat något. 20
möten har hållits och två gånger har
logen gästat Lagnö och där ordnat trev
liga och uppskattade samkvämsmöten.
Bland de offentliga framträdandena kan
nämnas lekaftonen gemensamt med
Gustavsbergsgillet och deltagandet i ut
ställningen "Vi dukar till fest". Anta
let prenumeranter på Reformatorn har
varit 12 och ett ex. har lämnats till
resp. ABF:s läsrum och läkarmottag
ningen.

Till styrelse för 1951 valdes: ordf.
Lennart Holmberg, sekr. Rune Asp,
kassör Ellie Holmberg, v. ordf. Ingrid
Pettersson och uppbördsman Gunnar
Jonsson. Korresponderande är Bertil Pe
tersson.
Jubileumsplanerna inför Godtemplar

ordens 100 år diskuterades och beslöts
att undersöka möjligheterna för en barn
eller ungdomsavdelning samt att ordna
lekaftnar under våren.

Den 30 jan. var filmafton ordnad på
Folkan. Folkskollärare Rune Ryden,
Uppsala höll föreläsning. Han redogjorde
för nykterhetsrörelsens betydelsefulla in
satser i den svenska demokratins genom
brott och utveckling. Med några dras
tiska historier ur egen erfarenhet skild
rade han svenskt umgängesliv och pro
pagerade för dryckesfrihet d.v.s. att hän
syn visas även mot absolutisternas önsk
ningar ifråga om drycker vid bjudning
ar o. d.

Sven Petterssons kvartett inledde med
vacker musik och filmerna "Slalom",
"Störtlopp" och "Frösöblomster" visa
des.

Julfemman 1950
Saldo från år 1949 .
AB. Gustavsbergs Fabriker ..
Röda Korset .
Lottakåren

Val i storkommunen
Kommunalfullmäktige har valt leda

möter i de större nämnderna och sty
relserna i Gustavsbergs storkommun.

Till ordförande i Kommunalfullmäk
tige utsågs Gunnar Andersson och till
v. ordförande Harald Lindhoim.

Till ledamöter i nedanstående nämn
der valdes:

Komrnunalnämnden:

Pettersson, Harry, ordf.
Nilsson, Erik, v. ordf.
Engström, H. H.
Andersson, Evert
Nilsson, Gunnar
Andersson, Gunnar
Steen, Anders
Björk, Ando
Berg, Fritz.

Fattigvårdsstyrelsen:

För tiden 1951-1955.
Andersson, Gunnar, ordf.
Nilsson, Gunnar
Johansson, Oscar V.
Fröberg, Verner
Sundqvist, Allan.

För tiden 1951-1953.

Lindholm, Harald, v. ordf.
Säfström, Curt
Forsman, Ingrid
Wåhlberg, Lillian.

Barnavårdsnämnden:

För tiden 1951-1955.
Johansson, Oscar, ordf.
Nilsson, Astrid
Hallin, Olle
Dahlberg, Gösta
Holm Erik.

För tiden 1951-1953.
Gezelius, Vilh., v. ordf.
Pettersson, Elsa
Jansson, Karin
Beng, Fritz.

Folkslcolest.uretsen :
Lundgren, Georg, ordf.
Andersson, Harald, v. ordf.
Nilsson, Erik
Gezelius, Vilh.
Pettersson, Alice
Engström, J. H.
Hellberg, Bertil
Svensson, Lennart
Carlsson, C. F.
Skånberg, Karl
Gustavsson, Gustav.

Hälsovårdsnämnden:
Lindholm, Harald, ordf.
Fall, Axel, v. ordf.
Nilsson, Edvin
Brogren, Harry
Göransson, Gösta
Lindström, Carl
Löfbo1m, Sven.

Byggnadsnämnden:
Lorang, Gustaf, ordf.
Skoglund, Anton, v. ordf.
Brogren, Harry
Carlsson, C. F.
Andersson, Bertil
Steen, Anders
Bergman, Gustav.

Generalptanokommiitc:
Andersson, Gunnar, ordf.
Nilsson, Gunnar, v. ordf.
Pettersson, Harry
Lorang, Gustaf
Lindholm, Harald
Ericson, Arvid
Carlsson, C. F.
öhlund, Axel.

23:46
500:-
200:-
200:-
270:50
83:EO

271:84

Gustavsbergs scenstudio
Skolklassen "50åringarnas" fest
Personalavdelningens julaskar
Socialdemokratiska kvlnnoklub-

ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:-
Konsert och kollekt . . . . . . . . 380:44

Kr. 1.954:74
Avgår omkostnader

Utdelat

121:40
Kronor 1.833 :34

1.780:-
Reserverat . 53:34

Kronor 1.833:34
Debta var 18:de gången julfemman in

samlades. Sedan vi började har influtit
kronor 21.530:90. Till glädje för de sju
ka och gamla som på detta sätt erinras
om att deras medmänniskor ej glömt
bort dem. J. Hellqvist.

Konstföreningen
hade årsmöte måndagen den 12 dec.
1950, då samtidigt Konstutställning och
den st_adgeenliga utlottningen ägde rum.
Lyckliga vinnare var Elvy Blomqvist,
Walter Wahlqvist och Karl Forslund,
vilka erhöll var sin oljemålning. Anton
Kock, Hilda Weimark, Sigrid Gehlin och
Fritz Berg vann var sin färglitografi,
en :god återbäring på de 12 kr. som ut
gör årsavgiften.

Medlemsantalet har under året sttgtt
med 7 st. från 151 till 158. Var och en
hälsas välkommen som 'ny medlem. Ar
beståret är redan inlett med "bordssam
tal" och film på Fölungen, och föredrag
av Gustav Näsström samt, som vi hop
pas, resor till utställningar följer.

Clary Lindholm.

Agnes Trio
för dansmusik vid fester och samkväm

Telefon G. 374
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Bandy
Korpbandy. Gustavsbergs Fabriker in

ledde korpserien i bandy med en match
i Stockholm mot Liljeholmens Kabel lör
dagen den 27 jan. 1951 och segrade kom
fortabelt med 5-0, alla målen gjorda i
matchens början.

Lördagen den 3 febr. möttes så "Pors
linarna" och Elektro-Lux på Ekvallen
och på en spegelblank is vann våra ,poj
kar med 3-0, då samtidigt den vack
raste bandy vi skådat härstädes denna
säsong visades. I laget medverkade både
Stor-lotta och Lill-lotta, den senare gjor
de första målet och Fritte Fall de bägge
andra. Bra domare var Vestman från
Stockholm.

En dålig domare uppenbarade sig lör
dagen den 10 febr. i matchen mellan
Gustavsberg och Telegrafverket och spe
let urartade flera gånger betänkligt.
Isen var på grund av det starka tö
vädret ganska mjuk och motståndarnas
stjärnspelare Hogge Nurmela och Aldor
Eriksson kunde inte forcera det kom
pakta Gustavsbergsförsvaret tillräck
ligt många gånger och det blev seger
för de kanariegula med 4-1. Kanske.
Dahlbergs klubbor är bättre än Idrotts
föreningens? Han påstår det själv åt
minstone!

Gustavsberg leder nu serien och goda
chanser finns, sedan man nu avfärdat
Telegrafverket.

Ny brandbil
en 5-tons Volvo, belastad ;till 3 ton med
modern utrustning, har inköpts av fabri
ken och kommunen. Den ger plats för
7 mans besättning, slangar, snösyresläc
kare, spadar och all nödvändig utrust
ning. En reservtank på 600 liter och en
kraftig pump kompletterar den eleganta
och snabba brandbilen.

Gustavsbergs I. F,, som nu spelar i
Div. II i bandy, har ej haft en .så'n lyc
kosamt start i serien, som många vän
tat. Detta kanske beroende på att Skut
skärs-Jansson ej blev spelklar i starten
på Trettondagen.

Då möttes nämligen Stockholmskam
raterna och Gustavsberg på Ekvallen i
en spännande uppgörelse, som slutade
1:1-ed en seger för Stockholmskamraterna
med 3 mål mot 2.

Målvakten Sjödahl skötte sig utmärkt
och man får intryck av, att hela försva
ret håller på att spela in sig. Kedjan
däremot blev i Janssons frånvaro ej så
slagkraftig och bland publiken hade man
nog en annan uppfattning än lagledaren
om dess sammansättning, men sådant
är ju mänskligt.

Dagen efter kom så Hammarby på
besök och dess stjärnsmyckade garde
gjorde under den första halvleken en
verklig uppvisning i konsten att göra
mål, men spelet jämnade ut sig så små
ningom och Hammarby vann med 6 mål
mot noll.

Trots detta spelade Gustavsbergs för
svar alldeles utmärkt, men kedjan hade
ingen möjlighet att hålla bollen tillräck
ligt länge för att försvaret skulle få li
tet andrum. Hammarby spelade ett fint
kortpassningsspel, där särskijt inner
trion framträdde förtjänstfullt, bak
ifrån stödda av Ake Andersson.

Söndagen den 14 jan. åkte Gustavs
berg till Mälarhöjdens I. P. för att mö
ta Gröndal I. K. Gustavsbergskedjan
stod ej att känna igen från föregående
match, ty Jansson uppenbarade sig som
vänsterinner och det var den injektionen
som kedjan behövde.

Rutinerade och påpasslige Fritte Fall
rakade in första målet och Torsten Hed
berg gjorde det andra efter framspel
ning av Jansson. "Forsbacka" hade se
dan en jättechans att göra ytterligare
ett mål, då han ensam med målvakten
okoncentrerat sköt bredvid målet.

Gröndal spelade en ful bandy med
slag på klubbor och skridskor, men Gus
tavsberg höll stilen matchen igenom och

vann synnerligen rättvist med 2 mål mot
1. Det blev två välkomna poäng för Gus
tavsbergs I.F.

Söndagen den 21/1 var det åter hem
mamatch på Ekvallen erriot Mälarhöj
den. Vi trodde nog allmänt abt det skulle
bli en lätt match för "Berget" och att
2 poäng betydligt skulle snygga upp
resultatlistan, men Mälarhöjden och do
maren ville annorlunda och det blev de
lad pott. Resultat: 2-2. Målsky;ttar:
Jansson och Söderberg. Domaren Erik
Brandberg dömde bort segermålet för
Gustavsberg.

Söndagen den 28/1 möttes så Gustavs
berg "Och Reymersholm på Zinkens
damm. Våra pojkar vann en knapp se
ger med 2-1 efter stor överlägsenhet
under hela matchen. Målen gjordes av
Jansson och Söderberg.

Slutresultat av Div, II södra av s,tock
holmsserien:
Hammarby 5 4 1 0 22-2 9
Gröndal 5 3 1 1 13-8 7
IFK 5 2 1 2 18-12 5
Gustavsberg 5 2 1 2 8-13 5
Mälarhöjden 5 1 2 2 11-10 4
Reymersholm 0 0 5 5 5-32 0

Distriktsmästerskapet i bandy 1951.
Sönda;gen den 4 febr. spelade Gustavs
bergs I. F. i Distriktsmästerskapet mot
Segeltorp på Ekvallen och vann 4-1,
halvtid 1-0.

Gustavsberg tog ledningen på hörna
genom Yngve Jansson, men man visade
aldrig den rätta spelstyrkan förrän i
matchens slutskede, då Fall, Svangren
och Jansson härjade väldeliga framför
motståndarmålet.

Segeltorp gjorde en god match och
föll med flaggan i topp.

Söndagen <len 11 febr. for G.I.F. till
Mälarhöjdens I. P för en match mot
Gröndals fruktade och revanschhungriga
elva. Någon sådan blev det emellertid

. inte denna gång utan Gustavsberg kun
de lämna planen som rättvis segrare
med 1-0, målet inspelat i matchens slut
av C. f. Söderberg.

I DM i Bandy den 25 febr. blev Gus
tavsberg utslaget av Stockholmskamra
terna med 5-2 trots bra spel och ett
mål av den 14-årige centern Fredblad.

Våra juniorer, som vunnit sin grupp
i serien, stod över denna söndag och är
därmed klara för semifinalen i Junior
mästerskapet, en titel som man för öv
rigt erövrade för två år sedan. Nu är
laget emellertid för ungt för sådana be
drifter men peppar, peppar . . . vi ser
dem gärna; det är grabbar som kom
mer, om inte förr så nästa är.

Axman.



Nu ... med toaletthylla

På vårt nya tvättställ nr 523 kommer enhåls

blandarens fördelar till sin fulla rätt. Den

utrymmeshesparing som blandaren medför har på

detta tvättställ utnyttjats för en toaletthylla

med plats för vanliga toalettartiklar.

Samtidigt underlättar de plana, obrutna

ytorna tvättställets rengöring, så att det med

ringa möda kan hållas snyggt och hygieniskt

till talande.

- en industri i folkhälsans tjänst

Stockholm
52 08 60

Göteborg
13 15 69

Malmö
726 30

--:::-~----d~ .. / -~- .~ . ·~c7r-,1

Pris 50 öre
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En allvarlig
angelägenhet

Ofredens långa år och dess för
härjande efterdyningar har obe
vekligt visat även vårt hittills sko
nade land och folk nödvändigheten
av ett totalt försvar.
För detta krävs av alla och en

var intresse och vilja att också
bygga upp en inre hemortsfront,
som fungerar och håller vid de
prövningar, som ett allvarligt lä
ge kan åsamka oss. Vi ha frivilli
ga försvarsorganisationer, som ar
beta målmedvetet och med allt
mer ökad medlemsstock, vi ha ci
vilförsvarsorganisationer för hem
ortens skydd, men· här gäller det
de enskilda medborgarnas plikt
att fylla uppgifter och göra sina
insatser i hemskydd, brandtjänst,
samaritvård och andra tjänster.
För att därigenom också bevara
samhällsorganisationen vid försök
att splittra vår gemenskap. Det
civila samhällets motståndskraft
mot ett angrepp på hemorten, mot
en spärrningav våramateriella och
kulturella förbindelser, mot fjärr
styrd propaganda, mot femteko
lonnare måste på så sätt mobilise
ras och ytterligare stärkas genom
upplysning och enig beslutsamhet
till att nå en allmän materiell och
andlig folkberedskap.
Många prövningar kan komma

för civilbefolkningen i det totala
kriget. Det kan sålunda bli nöd
vändigt för landets försvar eller
som skydd för befolkningen i ett
utsatt område att företaga upp
brott från hus och hem genom
utrymning eller bortflyttning. Då
måste barn, sjuka och gamla eva
kueras i första hand, medan öv
riga män och kvinnor kanske har
att stanna på sin post för att sam
hället ändå skall fungera. Om en
grannort skall utrymmas ställs vi
i våra trakter inför andra påfrest
ningar. Vi måste ta de evakuerade
om hand, bereda dem mat, kläder
och tak över huvudet. För en så
dan eventualitet måste vi redan i
fredstid - och göra det också -
bl. a. planera en inkvarteringsor
ganisation och ta ut personal för
att ombesörja denna plikt- och
barmhärtighetstjänst. Vi kan bli
utsatta för bombanfall, som krä
ver effektiv hemskydds- och
brandtjänst, vi behöver skyddsåt-

gärder mot stridsgaser, vi skall
kunna bereda sjukvård och städse
vara på vår vakt mot sabotage.
Det kan gälla att ge både materiell
och andlig omvårdnad och bistånd
åt medmänniskor. Alla har vi då
en uppgift i den samordnade hem
ortstjänst, som planlagts för ri
kets olika områden och i den ci
vila försvarsberedskapen.
I det allmänna civilförsvaret

kallas därför alla vuxna män och
kvinnor, som ej engageras för mi
litär eller ekonomisk försvarsbe
redskap att bakom det militära
försvaret inlemmas som civiltör
svarspliktiga i ett väl planerat or
ganisationssystem till skydd för
hem och familj. För kännedom om
civilförsvarets mål och medel och
för att inhämta kunskap och fär
dighet för tjänsten vid civilför
svarsberedskap krävs en allmän
utbildning. Man är enligt lag skyl
dig att göra denna tjänst och att
deltaga i övningar i densamma.
Dessa tjänster omfatta bl. a. hem
skydd,verkskydd,sjukvård,brand
tjänst, gasskydd och utrymnings
och socialtjänst.
Inför dessa medborgerliga upp

gifter måste vi ta oss en tanke
ställare. Ha vi verkligen helt fat
tat allvaret av att krigshandlingar
kan gå utöver vår hemort? Inse vi
alla att samhällets omsorg om
skyddet av hem och familj icke får
mötas av likgiltighet? Envar
måste nu bli "civilförsvars
minded". Ingen vet hur snabbt ett
nytt krig kan flamma upp i denna
eldfängda värld. Kommer det vå
ra knutar nära, då gäller även idag
de ord som Yngve Hugo sade i ra
dio 1940:
"Vi veta vad vi ha att försvara,

vi veta att vi kunna försvara oss
och vi äro eniga om att försvara
oss. Skulle vi mot vår bestämda
vilja tvingas in i krig, så ha vi
den största moraliska tillgång ett
kämpande folk kan ha: medvetan
det om att kämpa för en rättfär
dig sak!"
Vi hoppas på fred och försoning

mellan folken, men vi kan inte för
lita oss på att det blir under den
tid vi ha att leva och verka. Vi
måste se om vårt hus och vara be
redda för vad som kan hända och
med tillförsikt taga vår del i de
uppgifter som givas oss för att hål
la även den inre fronten i alla vä
der. Det är en allvarlig men icke
hopplös angelägenhet.

Gösta Dahlberg.
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Trivsel i fabrik och
samhälle

Solen lyser och värmer och Pås
kens snödrivor smälter samman.
- Det har varit en fasligt lång
vinter med mycket snö och många
förkylningar. Men nu är våren
kommen och lärkan kommer snart
att slå sina drillar mot skyn. Und
ret sker nu som alltid i naturen.
Kölden, vintern och mörkret släp
per sitt grepp - ack, om
det också släppte greppet över
människorna. Jo, även människor
na bli gladare och förhoppnings
fullare när våren och sommaren
nalkas.

Men efter avkopplingsdagarna
återvänder vi till vardagens upp
gifter, arbete och vedermödor. Det
är ju alltid bäst när man kommer
in i det vanliga livet igen, man
känner sig bättre i form. - Och
så har man hämtat krafter - hop
pas vi - så att man kan itu med
uppgifterna med än större ut
hållighet än tidigare. När
man känner sig frisk och lugn och
utvilad då går arbetet som en dans
och hur stora än motgångarna och
uppgifterna är så löser man det

. med lätthet. - När man är trött
och pessimist så blir den minsta
motgång det allra högsta berg att
komma över. ·Hur skall man kom
ma tillrätta med detta? Därom får
psykologer och lärda tvista. Där
har vi trivselproblemet igen, som
vi nu och då återkommer till i
"Gustavsbergaren".
Detta om trivseln kommer väl

kanske ändå ytterst an på oss själ
va. Det vill säga att inga yttre or
saker har förorsakat att vi kom
mer på kant med det hela. Sjuk
dom och depression, missanpass
ning. Vi är för mycket självupp
tagna, vi ser vår egen lilla värld
och har inte kraft att bryta isole-

ringen. Att bli aktiva och skapan
de. Den som tycker att hon eller
han har för små resurser att göra
sig gällande, kan ha de största
uppgifterna att fylla i vårt gemen
samma arbete.
När man hör samtalen bölja

fram och åter så pendlar de dels
emellan att många säger att "allt
är färdigt åt en, man får inga
uppgifter" och dels andra som me
nar att "tänk vad mycket det fin
nes att göra, det ser inte dom sty
rande". Vilka är de styrande? Här
kommer vi in på stora och brän
nande frågor. Vi ska inte ge oss in
på fabriken. Det har ju alltid va
rit ett kärt och omhuldat ämne för
oss gustavsbergare att tala om.
Men låt oss slå fast att den stor
slagna industriella utvecklingen i
Gustavsberg fyller oss med beund
ran. Det är tack vare denna som
vårt samhälle kan blomstra. Vi
kan säkert också vara överens om
att utan en verkligt "strong" led
ning så lyckas vi inte. Men mel
lan chefen till springpojken finns
det många instanser. Då är det
väl en samverkan mellan alla des
sa som skapar trivsel och gemen
skap. Man vågar sig inte på att
göra någon uppräkning av olika
faktorer som spela in. Då kan ~e
fattas som värdesättningar. Ett
undantag gör vi: Företagsnämn
den. Här. har vi fått ett organ som
har och kommer att få väldiga
uppgifter. Det personliga initia
tivet, och företagsamheten an
vänt i det gemensamma intressets
tjänst. Då når vi större effektivi
tet i näringslivet, högre sysselsätt
ning och större inflytande på ar
betsplatsen.

Än kommunen då? frågar nå
gon. Kommunen är avhängig till
industrins utveckling. Detta är
uppenbart. Det måste råda det
bästa samarbete mellan kommu
nen och fabriken. Så är också fal
let. Den gamla Gustavsbergs kom
mun försvinner från den 1 januari
nästa år och storkommunen om
fattande Gustavsbergs och Ingarö
kommune:r kommer i stället. Detta
medför att det kommer att ställas
större krav på kommunens led
ning. Vi räknar med att den nya
kommunen inom ett par år får ett
invånarantal på 5.000 människor.
Hur fort vi sedan kommer att växa
beror dels på hur industrierna i
Gustavsberg kommer att expande
ra och dels på hur många nyinflyt
tade vi får till Ingarö och andra

När man planlägger och tänker framåt
i vår tid, kan det inte hjälpas att en skug
ga ofta ställer sig bredvid och säger:
Vad tjänar det till? Det finns ingen fram
tid. Det är den skuggan som kallas defai
tism, och den är farlig nog. Den vill upp
mana oss till overksamhet. Men jorden
ropar på att bli brukad, tavlan målad och
boken skriven, och där ligger räddning
en. Den enskilde måste fortsätta den upp
gift han ärvt med det hoppet, att allt
och alla går en bättre framtid till mötes
trots att allt pekar på motsatsen. Ett gott
stöd är då förankringen i det enkla, är
liga liv som vi ännu alla har möjlighet
att leva och där vi har frihet att förverk
liga våra ideal och sjunga ut vår per
sonliga mening.

Jan Fridegård i "Perspektiv",

April 195J.

ytterområden inom kommunen.
Vad vi redan vet är att det kom
mer att ställas större krav på våra
skolor och att ålderdomsvården
måste byggas ut. På Socialstyrel
sen har man räknat ut att ålders
fördelningen inom kommunen är
sådan att inom fem år måste vi ha
flera vårdplatser för våra gamla.
Ett nytt kommunalt administra
tionshus måste vi också ha för att
klara rena administrativa och or
ganisatoriska frågor inom den ny
bildade storkommunen. Gustavs
berg blir centrum i den nya verk
samheten. Detta var ju också läns
styrelsens mening när de nya kom
mungränserna drogs upp. Då
krävs flera butiker och en bättre
service i flera avseenden. De ny
inflyttade människorna till våra
s. k. ytterområden inom kommu
nen bör också beredas arbete vid
industrierna eller på annat sätt få
sin utkomst inom Gustavsbergs
kommun. Det måste ställa sig be
tydligt billigare att resa till Gus
tavsberg från Ingarö eller Mört
näs än att resa till Stockholm.
Det finnes mycket att tala om i

samband med det härovan antyd
da. För de kommunala förtroen
demännen finnes mycket att lösa.
Detta måste ske dels med beaktan
de av vad människorna måste ha
för sin trivsel och dels med beak
tandet av vad vi ha råd till. Inte
minst det sistnämnda är så viktigt
att det borde ge anledning till all
varliga funderingar över hur vår
framtid rent kommunalt bäst skall
planläggas.

Gunnar Andersson.
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Victor Odelberg &aj
In Memoriam

Hovjägmästare Victor Odelberg
var i långt högre grad än brodern A.
S. W. Odelberg en bärare och full
följare av familjen Odelbergs patriar
kaliska traditioner. A. S. W. Odelberg
var teknikern som ständigt ville
åstadkomma förändringar, Victor
Odelberg var den försiktige, överläg
gande ledaren som ständigt sökte
bygga vidare på den grund som fa
dern, brukspatron Wilhelm Odelberg,
byggt upp.
Arbetsuppdelningen mellan bröder

na föll sig naturlig. A. S. W. Odel
berg fick ansvaret för den tekniska
utvecklingen, Victor Odelberg för
samhället och lantbruket samt rede
rirörelsen. Därigenom kom Victor
Odelberg att bli något av en klockar
far för samhällets invånare. Till ho
nom vandrade man när man ville ha
tapeter, en trappa dagad, en ny spis
i köket. Eller man passade på att
framföra sina klagomål, när han
gjorde sin årliga inspektionsvandring
genom bostäderna. Tyvärr omöjlig
gjorde de svåra ekonomiska förhål
landena under 1930-talet de bostads
och samhällsförbättringar, 'Som han
gärna hade önskat åstadkomma.
När K.F. 1937 erbjöd sig att köpa

Gustavsbergs Fabriker var han den
ivrigaste förespråkaren för att affä
ren genomfördes. Ett av skälen var
givetvis, att de båda bröderna nått en
ålder, som gjorde dem tveksamma in
för den stora arbetsuppgift och de
ekonomiska svårigheter, som voro
förenade med ett tekniskt förnyande
"av anläggningarna, Ett annat, och
mycket betydande sådant var, att de

Denna underbara månad, då växt
ligheten i naturen sväller, gror och
blommar. Krokusen har redan haft
sin tid i trädgårdarna, blåsippan har
blommat i backarna. Nu är det vit
sippan, gullvivan och konvaljen. -
Våren och försommaren har gjort sitt
intåg.
I Gustavsberg firades Valborgs

mässan traditionsenligt i Parken med
sång till våren, musik och lyrik. AUt
för att hälsa våren, sommaren och
ljuset.
Första Maj firades som arbetets

helgdag i hela landet och så även i
Gustavsberg. I Parken var mycket
folk samlat och Gustavsbergs blåsor
kester, vilken också medverkade vid
demonstrationståget till Gärdet i
Stockholm, gjorde sitt bästa för att
sätta fart på demonstranterna. Mans
kören sjöng utmärkt "Se hur härligt
majsol ler" och "Fast liksom klip
pans grund" och natunligtvis vår här
liga vårsång "Sköna maj". Arets
maj-talare var Anders Olsson, om
budsman från huvudstaden, som pe
kade på vilken utveckling som skett
under de sista årtiondena, hur arbe
tarna trätt fram som fullmyndiga
medborgare, hur samhället demokra
tiserats och förbättrats, men hur ock
så ansvaret numera bäres av de
bredare folklagren. "Det är en hård
tid vi genomlever just nu", sade ta
laren. "Genom de krigiska förveck
lingarna har vårt ekonomiska läge,
som var på väg att stabiliseras, kom
mit i en återvändsgränd. Alla krafter
måste ställas in på att hejda infiatio
nen, en fortsatt utvidgning av våra
fabriker och en högre produktion
måste säkras. Endast genom en högre
produktion kan vi fortsätta vår so
cialpolitik, endast om fred är rådan
de i världen kan människorna känna
glädje och arbetsro".
Vilken rikedom är det inte för ett

samhälle och ett land att äga denna
arbetarrörelse, lugn, fast, beslutsam,
solidarisk och ansvarsmedveten, var
det någon som sa' när vi lämnade
Parken. Det är rätt . . . Alla har nog
inte klart för sig vad en målmedveten
demokratisk arbetarrörelse betyder i
en orolig tid.
Kristi-Himmelsfärdsdag har också

passerat. På Kvarnberget spelade
Blåsorkestern. Missionsförsamlingen
och övriga föreningar hade utflykter
och musikstunder. Gamla traditioner
som för varje år är lika nya och väl
komna. Det härliga vårvädret lockade
många ut i naturen. Vi tog oss en
promenad över Kråkberget och trll
Vilan vid ösbysjön, där varpaspelarna
voro morgonpigga. Men den gamla
stigen till ösby trampas inte så myc
ket nu längre, när skomakare An
dersson inte längre finns till. - Fåg
larna hade konsert i dungarna och
trädtopparna, en hare vart skrämd
och tog väldiga språng och försvann
bland tuvorna och en och annan fisk
slog oroligt i vassvikarna kring sjön.
Vi återupptäckte ösby . . . Vi minns
denna promenad sen tidiga ungdoms
år, men aldrig har just skiftningarna
varit så vackra som nu, luften hög
och solen varm. Det är lövsprick
ning. Undret håller på att ske i den
nordiska naturen. Det är ögonblick,
minuter, timmar som förflyktigas
hastigt. Den molnfria himlen kan fort
bli mulen. En dikt av Jändel stiger
fram ur minnet:

0 lilja i skogen,
jag ser hur din krona blänker,
jag ser hur du böjer ditt huvud
vad är det du tänker.

0 stjärna på skymmande himmel
hur stilla du blänker.
0 lilja i mörka skogen,
vad är det du tänker?

Gran.

genom K.F:s erbjudande sågo en möj
lighet att överföra företaget till en
ägare, som borgade för att stora an
strängningar skulle göras för att ska
pa, ett företag och ett samhälle, som
gav trygghet åt dess invånare. Den
synpunkten kom för deras del att spe
la en större roll vid avgörandet än
möjligheterna att kunna erhålla ett
högre försäljningspris. Jag har ön
skat nämna detta därför, att det så
tydligt visar den stora ansvarskänsla
för medarbetarna, som präglade de
ras handlande.
Victor Odelberg var en klok och

omdömesgill man. Hans handlande

bars av en önskan att hjälpa andra.
Även sedan han lämnat Gustavsberg,
fortsatte han att följa företagets ut
veckling och gladde sig åt dess tiH
växt.
När människor lämnat detta jorde

liv, brukar alltid en massa vackra ord
sägas om dem. Men det är endast en
enkel sanning att konstatera, att om
vi söka fullfölja, vad dessa båda brö
der önskade åstadkomma, äro vi inne
på mycket goda vägar och om Vic
tor Odelberg kan sägas, att han dju
pare sett alltid satte medarbetarnas
och samhällets väl före egen vinning.

Hjalmar Olson.
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Min hobby
V.

Ja, det är, och förblir fiolbygge. Tack
vare de gamla mästarna, Guarnerius och
Stradivarius förmåga, att inspirera med
sina alster. Men fastän jag endast sett
ett exemplar av Stradivarius, (ägare till
fiolen är Vaidele i Göteborg') vet jag
genom Sveriges Fiolbyggares tidning,
Slöjd och Ton, vilka svårigheter som
finns att övervinna för en amatör.
I vårt land finns endast fyra "stradi

varifioler", och det finns certifikat på
deras äkthet.
Importerade fioler äro ofta pressade i

fanerpressar. Där är spänsten i reso
nansbottnarna borta tack vare basning
en och genom att fibrerna brutits åt ett
håll, Spänsten försvinner ur träet och
det kan inte ta emot strängens vibra
tioner. Nu tror folk ofta att de äger en
Stradivari, därför att i fiolen finns en
etikett med detta namn. Etiketten avser
bara modellen, och fiolen är tillverkad
på ett par timmar i fabrik. Förr fick
man en sådan fiol med strängar och
skruvar till för femton kronor.
Från år 1952 skall det bli obligato

riskt med musikundervisning i våra sko
lor. Fiolbyggareförbundet anmodar där
för oss amatörer att tillverka fioler, som
de senare värdesätter. Jag värderar mi
na privat hos hovinstrumentmakare
Otto Sand i Stockholm. Jru,g var med
på utställningen 1948 och fick rätt bra
betyg för tonen, men sämre för snicke
riet. Nu vet jag orsaken och skall söka
bättra på det.
Kring det tonala har jag en egen ide

på det mekaniska området, av fysisk
art. Det hänger ihop med fiolkroppens
återsvängningsfrekvens. Ett otal teorier
finns om fiolens tonproblem - från lä
karen Grossmans avstämningsteori, till
det på nyare tid upptäckta Gyllene snit
tet, efter vilket man nu bygger kon
sertsalar. En hel del övertro finns ock
så, t. ex. att taga trä från klockstaplar.
Men det väsentliga är ju fiolens meka
nik och akustikens förhållande till den
na. Man måste räkna ut, hur det hela
verkar, eftersom man har det osynliga
ljudet, att arbeta med. Enda sättet är
rutt använda uteslutningsprincipen, men
det tar ett helt liv, att systematiskt prö
va alla möjllgneter, att bokföra, sålla
fCh vraka. Det finns bevarade hemlig
heter från skråtiden, som är i vissa fiol
byggarsläktens ägo. Men hemligheten

stannar inom släkten och ärvs från far
till son. Jag tror att sådana fioler, som
mästarna gjorde, går att göra i dag,
men hemligheten är ett fåtals egendom.
Till botten, hals och sarg är lönn

det erkänt bästa träet, tdll locket an
vänds granträ. Svenskt trä, användes av
många erkänt skickliga byggare. Me
daljörerna vid utställningen 1948 använ
de det, och vid utställningen i Haag i
Holland, fick de svenska amatörerna bra
placering med svenskt trä i fiolerna.
När det gäller locket, kanske också furu
kan duga. Det finns en gammal visa
från 1700-italet, och i den står det så
här, om fiolen och stråken: "Hästsvan
sen for, så Tallskogen gnall".
En fiol är alltid bäst vad ljudet be

träffar, när den är olackerad. Den blir
dock sämre efter en tid, om den ej lac
keras - därför måste den förses med
ett lack, för att inte förstöras. Det
finns flera och .renare hartser nu, än
förr, men metoden att anbringa dem, är
som jag tror olika. Nu har man många
lösningsmedel, därför är det bara att
stryka på. En aning säger mig, att man
troligen fäste de första lackskikten med
värme ungefär som när man vallar ski
dor. Lacket kunde inte krympa, enär
inte något lösningsmedel torkade bort.
Detta grundskikt 'Var fast, och tog så
emot de andra lacklagrens krympning,
så att vibrationerna icke hindrades. Be
visen är de så kallade krakeleringsspric
korna ,i gamla fioler från 1700-talet.
Det är runda sprickor, som finns i
överlacket, men som stannar vid grund
lacket.
I det berömda Mittenwald, använder

man Propolis, ett ämne, som våra bin
tager från silverpoppel, till tätning av
kuporna. Det har den rätta färgen.
Ä!ggvita och propolis är bäst till under
grund. Jag har skaffat mig litet med
mycket besvär vid kuprensnmgar. Det
gäller att passa på, ty bina har ingen
förståelse för, hur bra det är till fdol
lacket.

Snabbaste sättet att göra en fiol, som
är förträfflig i tonen, är att övertala
en ägare till en mästarfiol, och få hans
löfte att taga sönder den. Men vem till
låter detta, med det stora affektionsvär
de en sådan fiol har. När man väl fått
den itu, kanske man ändå inte finner
någonting, om man inte vet vad man
skall söka och få bekräftat. Att bygga
fioler, är därför en lek med teorier, men
det intressanta är just, att man får gö
ra dem själv och ingen annan än ja,g
själv behöver bli besviken, när det miss
lyckas. Enda risken är att det kan bli
en fix ide, lika perpeteum-mobile-iden.
Men man vet ju, att de gamla mästarna
lyckades. Därför är det ingen utopi,
utan genomförbart, fastän resultatet
dröjer.
Stainer i Tyskland gjorde på sin tid

fioler rned miniatyrhuvuden. Det finns
en fiol med ett änglahuvud på, som är
berömd tack vare detta huvud. Hela vär
det ligger i det snidade huvudet. Jag
bad en god vän till mig, Olov Noren,
här i Gustavsberg, att snida till ett så
dant huvud till mig. Resultatet blev bra,
uttrycket i ansiktet är naturligt, och le
vande. Den glada minen kommer att
bestå, och vara lika, även om fiolen
kommer att gnissla och !gnälla, så för
blir den ändå originell ,
Nitton år var jag, när jaig började

göra fioler. Sedan tappade jag lusten
ett tiotal år, men började igen med hob
byn. Orsaken var en upptäckt, och som
endast ett fåtal har reda på i dag. Dess
utom fann jag 3 saker till angående
konstruktionen. Allt detta i en fiol, från
år 1695, :byggd av ingen mindre än
Petrus Guarnerius i Mantua i Italien.
Hans arbeten står i tonhänseende högre
än Sitradivarus gör. Men eftersom han
ofta satt i bysättningshäkte för skulder
han hade, blev nog fiolen gjord där, ty
den är primittvt utförd. Jag är ej ägare
till den, men har reparerat den. en gång.
Etiketten är konstaterad äkta, kon
struktionen talar för sig själv, om man
bara förstår språket. Det är ingen konst,
att konstatera äktheten hos fiolen, men
att få ett erkännande utan certifikat på
ägarna till den genom åren, är inte lätt.
Ty det bryter mot fiolspecialisternas in
tressen och förråder deras hemligheter.
Om det blir allmänt bekant, hur en fiol
skall konstrueras, sjunker värdet, och
samtidigt blir de stora mästarfiolerna
mindre värda. Om man ·som sagt kan
göra nya som är lika bra. Till sist vill
jag bekänna att jag ännu inte kommit
till något slutgiltigt resultat, men fin
ner hobbyn intressant. Jaig, har ännu
min bästa fiol obyggd.

Carl W. Håkansson.
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A-Flickan GAMLA ARBETSLAG XXI

Maria Fredriksson, Dekoravdel
ningen, blev Industrins A-flicka. Den
saken var klar, då vår Maria från
Mariagatan 1 vid den första rösträk
ningen fick en klar majoritet. Väl
jarna har gjort ett gott val! Red. ha
de nöjet att först av alla meddela
A-flickan från Gustavsberg den glada
nyheten. Hon rodnade och stammade:
"Och jag som trodde faran var över!"
Men sedan behärskade hon sig. och
var lika glad som hennes båda brö
der, när MT:s representant över
Iämnade en blomsterbukett och be
kräftade den ännu icke officiella ny
heten den 4 maj. Från fabriken in
fann sig som sagt ing. Teglund med
färska blommor från Farsta och häls
ningar från chefen om ett extra bi
drag för shopping i Paris. Så bar det
iväg till fabriken och kamraternas
hyllningar, intervju och fotoblixtar.
Nyheten bars ut genom fabriksradion
och spridde sig snabbt i samhället,
som sken upp extra, denna vackra vår
kväll. Och när denna tidning går i
press kan vi i Morgon-Ttidningens
söndagsnummer läsa allt om Maria
Fredriksson, som i slutet av denna
månad flyger till Paris. Vi gustavs
bergare gratulera hjärtligt Industrins
A-flicka! Denna hedersbetygelse har
Du förtjänat!

G-g.

En pampig bild av ett körkarlsgäng vid Farsta omkring 1908, inläm
nat av vår trogne medarbetare Gerhard Säfström. Red. satt och tittade
på kortet trllsarnmans med Löfbom, som numera vaktar vår fabriksport,
men som sedan 50 år tillbaka har erfarenheter och minnen från lantbruket. Han
kände ~gen gubbarna på fotografiet. De hette Säll, Eriksson, Stockholmsjohan,
Härke, F. Johnsson, C. Johansson, Lönn, Lundholm, A. Johnsson, A. Johansson,
Westerlund, Berglind, Olofsson och G. Svensson.

Vid den här tiden fanns det 175 kor, ett 40-tal hästar och 23 par oxar vid Farsta,
de senare för de dryga skogskörningarna. - Brukspatron hade därtill särskilda
rid- och draghästar jämte kusk i Iivre och landå, - För mjölkningen krävdes 14
mjölkerskor. Sla.kt gjordes på platsen och köttet gick till bolagsboden. Men det
var inte från reaktionsfria djur! Arbetsstyrkan vid Farsta bestod av 20 man
under befallningsman Ljungkvist och rättaren Lätt. Sommartid ökades personalen
med ett dussin man från skogen och ett trettiotal barn. Som hjälpmaskiner hade
man en på utställningen 1897 inköpt självbindare, en såningsmaskm och en själv
avlägigare, som krävde sju bindare. För övrigt såddes och skars allt för hand. -
Lemshaga, Mölnvik och Skevik hade särskilda arbetslag och en hel del dragdjur.
All säd kördes till Farsta för a:tt tröskas och malas i kvarnen. Dessuzom fick "utgår
darna" köra massor av grus till trädgård och fabrik eller fördela 12.000 tunnor
latrin för gödsling', vihka en gång köptes från Riddersvik.
Arbetstiden var från klockan 5 på morgonen ,till 7 på kvällen och betalningen

höll sig mellan 2-3 kronor om dagen. Det var tungt jobb och dålig lön i gamla
tidens lantbruk.

Till kärleken
Det sägs att en helig i tron, en profet,
vars röst ljuder långt som en malm, en cymbal,
men som kärlekens hemlighet dock icke vet,
han hör till de fåvitsk.as tal.

I kärlek den stingande tistel blir skön,
och vårregn vattnar förtorkade land,
en ros kan dofta, en äng bliva grön
mitt i öknens brännande sand.

Ty envar profetia och psalm skall förgå)
som en fläkt) som en rök vid förgängelsens bud)
men allt som av kärlek är fyllt skall bestå,
och leva och vara som Gud.

DAN ANDERSSON
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Vintern
är äntligen slut efter sex långa
månader. Solen har lyst med sin
frånvaro, men samhället har ju
lysts upp av skinntröjor och Kil
roy-mössor, Kol- och vedhandlaren
har vridit sina händer i förtvivlan.
Men inte har vi fått någon ved för
det. Koksransonen tog slut och så
fick vi kosta på oss kol och briket
ter med mycket sot på köpet. Men
vi har ju sotare, som springer om
kring och tittar till oss allt emel
lanåt. Av snömassorna brutna
grenar har bärgats för den giriga
värmepannan. Så inte har det gått

· någon nöd på oss. - De präktiga
isarna har givit sportfiskarna en
lång och kall säsong. Man har kla
rat sig bra, inte utan tack vare
Lindholms värmande droppar.
Som blivit lika dyra som gäddorna
sällsynta. De senare trivs tydligen
i våra farvatten och vill inte till
stekpannan.

Påsken
gav emellertid årets bästa sol och
mycket snö. Så inte behövde man
åka till fjälls för den skull. Ban
dyn var för länge sedan slutspelad,
och någon skottning av Ekvallen
kunde ju inte komma ifråga för
promenadåkning. Desto mera ut
nyttjade skolbarnen sitt påsklov
för skidåkning och till och med
blåkullakäringarna laggade runt
till stugorna. En och annan medel
ålders syntes också på fälten. Men
bland denvuxnare ungdomen tycks
inte skidåkningen vara populär.
Vad gjorde då alla de som brukar
kanta Ekvallen dessa härliga vin
terdagar? Jo visst, 20 stycken voro
faktiskt med på Gustavsbergarens
vårvandring på Tredjedan.

Våren
har kommit på en gång. Snön ser
ut att smälta innan Valborgsmäs
soafton. Sädesärlan såg jag den 5
april och nu väntar jag bara rap
port från Oskar Wadström att den

första svalan har anlänt till Gamla
slamhuset. Men en svala gör ingen
sommar, så behåll för all del väs
ten och mössan på ännu ett tag, så
du inte får huvudvärk och vårför
kylning. Minns vilken huvudvärk
vi hade 1950, då man vid fabriken
stoppade i sig 12.000 magnecyl
tabletter. Hur skulle det förresten
vara med ransonering på pul
verätandet? Eller en liten avgift
på tabletterna för något annat väl
görande ändamål.

Valborgsmässa
och åter flammar elden i Parken.
Så blir det fyrverkeri. Som väl går
an om bara Björkman & Co. kunde
utelämna den brutala saluten, som
gör barn och mammor vettskräm
da. Jag kan inte heller förstå njut
ningsvärdet av bombskrällar.

Men vår klämmiga blåsorkester,
som alla vill ha - men som för
en ojämn kamp för sin tillvaro -
värmer och gläder desto mera.
Och så är vi en vår rikare och en
del bränsle fattigare. Lövhögar
nas rökelse stiger mot skyn - och
där går en massa god näring till
spillo, som borde åter till jorden.
Förnyelsen tycks bygga på förin
telse.

Gräset spirar, men ska snart
skövlas av den knattrande gräs
klippningsmaskinen, som bereder
plats för ogräs, grodblad och
maskros i stället för ängsblommor.
Nej, några trädgårdsmästare är vi
inte. Men solen driver fram ny
energi och nytt liv vår hjälp för
utan och sätter fägring i trädgård,
skog och mark. Blommorna lockar
till sig insekterna med dofter och
färger och så är samspelet igång
för denna ljuva sommartid.

1:a Maj
och arbetets söner tågar med fly
gande fanor och klingande spel till
sin traditionsrika demonstration
för fred och frihet. Manskören
sjunger Internationalen och Sköna
Maj, medan de gamla kämparna
minns den materiella kampen för
trygghet mot sjukdom och nöd och
för en bättre levnadsstandard och
de unga förnyar kravet på andlig
odling och förströelse i det demo
kratiska kultursamhället. Männi
skovärdet vi fordra tillbaka, käm
pa för rättvisa, frihet och bröd.
Det är islossning och vår i natur
och sinne.

LEKAREN.

Redigeringskonst
Att redigera en tidskrift är roligt men

just ingen sinekur.
Om vi tar in skämt, säger folk att vi

är larviga.
Om vi inte gör det, säger de, att vi

är för högtravande.
Om vi saxar ur andra tidskrifter, är

vi för lata att skriva själva.
Om vi inte gör det, är vl för angeläg

na att se våra egna utgjutelser i tryck.
Om vi dnte tar in bidrag från insän

dare, uppskattar vi inte verkliga genier..
Om vi gör det, är sidorna fyllda av

smörja.
Nu säger någon säkert, att vi har

knyckt det här från en annan tidning -
och det har vi också!
Till och med från en som i sin tur

har knyckt det från en annan.

Lösnummerpriset höjes

till 75 öre
Från och med detta nummer höjes

lösnummerpriset på Gustavsbergaren
till 75 öre. Det lönar sig alltså ännu mer
att 1bli fast prenumerant, ty pren.-avgif
ten på · 2: 50 bibehålles. Anmälan om
prenumeration och inbetalning av avgift
kan ske hos redaktionsmedlemmarna,
Gunnar Andersson på Arbetsför
medlingen, Gösta Dahlberg på Perso
nalkontoret, Axel öhlund, Fackför
eningsexpedition, Georg Lundgren, Kon
sum och Harald Lindholm, Systemets
expedition.

Gör det nu!

Rebuspristävling
Det var många läsare som lyckades

klara vår rebus, som löd så här: "Lös
ningar skola insändas före Påskafton
som infaller den 24 mars." Fru Gulli
Rehn, Kullen 5, hade den först päträr
fade rätta lösningen och blir alltså 10
kr. rikare. Gratulerar!

Red.

Folkmängden vid årsskiftet
Män K1,. Summa

Födda .......... 34 45 79
Döda ............ 15 18 33
Inflyttade . . . . . . . . 173 170 343
Utflyttade ....... 131 128 259
ökning .......... 61 69 130
Folkmängden - 1.786 män, 1.808

kvinnor = 3.594.
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Brev [rån en gammal
gustavsbergare

Den 22 januari slutade J. S. Englund
sina dagar. Med Englund försvann ytter
ligare en av trotjänarna vid fabriken och
i Gustavsbergs samhälle, Han var född i
Gävle och kom redan i sin ungdom till
Gustavsberg till att börja med som elda
re på gustavsbergsbätarna. Senare korn
han in vid fabriken och övergick till
porslinsyrket. Han var en duktig yrkes
man, flitig och flink. Han var storgods
formare och höll på sitt yrke. En "pors-
1inare" var inte vem som helst, det ha
de han fått lära sig frän början. Det
skulle sannerligen inte skada om vi fick
tillbaks något av den yrkesstolthet, som
de äldre arbetarna hade.
Englund hade också andra intressen

och framförallt lade han ner ett stort
arbete inom Gustavsbergs Klubb, där
han var kassör under många år. Han
var Inte direkt politiskt intresserad men
han var med vid kritiska situationer.
Vid konflikten vid fabriken 1925 var
han huvudkassör i fackföreningen. Den
sträve Anders Bengtsson på Grov &
Fabrik som vi kritiserade - "det var
en verkligt bra karl", sa Englund. Han
hade rätt. Englund var även arbetar
partiets representant i ikommunalfull
mäktige ett par perioder och ledamot av
skol- och kyrkoråd. Men framförallt så
läste han och då var det historia, geo-

1grafi och upptäcktsfärder som tiutalade
honom. Han hade en detaljkunskap på
dessa områden som var enastående. Han
följde vår tidning med stort intresse och
medarbetade vid flera tillfällen och vi
skola tacksamt minnas honom.

G. A.

ETT HJÄRTLIGT TACK

till arbetskamrater, bätklubbsmedlem
mar och grannar för varmt deltrugande

...vid min mans bår

Märta Nordblom.

Den som vid sekelskiftet bodde i Gus
tavsberg kunde väl aldrig tänka sig att
det lilla samhället en gäng skulle få
egen tidning! Det verkar djärvt ännu
trots invånarantalets flerdubbling.
Lämpligt "stoff" till en sä skiftande

befolkning torde väl vara ett problem,
när direkta nyheter av naturliga orsa
ker är uteslutna.. Ungdomens littera
turintressen ligger väl åt annat häll
och dom har f. ö. så mycket annat att
tänka ·på. De, som väl läser ttdmngen
från pärm till pärm, är nog de "gamla
gustavsbergarna" ! Det här är inte "Nya
Dagligt Allehanda" som själen matades
med en tid i världen. Det är närmare
saker det nu gäller.
Där tidningen med den nu så välbe

kanta vignetten är allra mest välkom
men torde nog vara hos de gustavsber
gare som flyttat utomlands! Där kom
mer den som en vänlig kontakt med
hemlandet och ungdomsårens Gustavs
berg, där det fanns otaliga orsaker till
missnöje men som dock nu i minnet står
i en skimrande vacker dager.
En del av dessa utflyttade har också

varit flitiga bidragsgivare, vars skild
ringar man fäst med nöje. George Gus
tavsson beskriver sina upplevelser direkt
ur äventyrens värld, där han rör sig
suveränt och obesvärat! Typerna han
skildrar tillhör en annan grupp av ori
ginal än de som här i samhället i någon
mån skilde sig från genomsnittsgustavs
bergaren en gårrg' i tiden.
Världsomseglaren Kapten Sävström har
ju bokstavligen haft sjöar att ösa ur när
han ger sig tid att berätta.
Som blygsam parallell till alla hans

egendomliga "träffar" kan jag omtala
att jag för flera år sedan mitt på Alands
hav mötte hans syster Agnes när hon
var på väg från San Fransisko till släkt
i Finland. Det var i matsalen på "Bryn
hild" och hon kände igen mig först, vil
ket var artigt efter så många år! Den
blyge förf. till "Bagarns Träsk" fick
veta att hans "bitar" framförts och app
låderats ända borta i Amerika! Agnes
sjöng och hade haft "bitarna" med sig
"över"!
Detta tycker jag var en oväntad och

glädjande "träff"! Egentligen fortsatte
det oväntade även på återresan då jag
fick kontakt med ännu en dam från San
Fransisko. Hon bad på dålig' svenska få
slå sig ned vid mitt bord. Jag uppfat-

tade att hon egentligen var från Skåne,
men utflyttat till San Fransisko, där hon
troli!gen varit länge av "svenskan" att
döma! Och var nu hennes "svenska"
skånska torde varje uppsvensk förstå
min situation. Inga svårigheter av
skräckte henne emellertid; hon fortsatte
oförtrutet trots mitt av svårigheterna
alltmer slappnande intresse. Allt skulle
hon veta! Var hon möjligen journalist
som utvalt just mig som en sorts repre
sentant för de en smula naiva svenskar
na? Som skulle "pumpas" så gott det
gick. I varje fall var det med viss lätt
nad jag säg henne resa sig och säga
godnatt och tassa iväg till sin hytt!
Men vi var inte långt inne i den sven

ska skärgården på morgonen förrän hon
åter var i farten och "förhöret" var i
gång på nytt! Oscar Fredriks borg låg
i morgondis och som det var första
gången jag själv passerade var där
inget att berätta fast det såg intres
sant ut! Att "Danviken" var ett ålder
domshem och ej ett slott betvivlades. Li
kaså att "Grand Hotell" var det "rik
tiga"!
Det hela var nog "vals" och hon gjor

de sig okunnigare än hon var tror jag
nu! Men varför? På båten fanns säkert
folk som visste mer och bättre behär
skade språket än jag, varför ägnade hon
inte alla dessa timmar åt någon intres
santare person än mig? Men kvinnan är
och blir en gåta.
I min stillsamma tillvaro är ett par

dylika episoder en smula ovanliga och
oväntade men säkert föga "spännande"
för andra och spänning och sensation
måste det vara om något numera skall
läsas med intresse.
Jag tänker mig att bland alla utlän

ningar som nu befolkar Gustavsberg
finns säkert många som varit med och
kunde berätta om sina upplevelser under
de ohyggliga krigsåren. Men kanske de
ras äventyr är för starka för oss som
sluppit undan fasorna? Jag själv har
hört ett ögonvittne berätta detaljer från
revolutionen i Ryssland 1917 och en så
dan skildring var knappast Iämplsg: som
kvällslektyr för känsliga och ohärdade
läsare!

H. Danielson.

H. Danielsons trevliga brev ger oss ett
uppslag. Från och med nästa nummer
lägger vi upp en rubrik "EN GAMMAL
GUBTAVSBERGARE BERÄTTAR". Till
den kan vem som helst, som bär heders
titeln, skriva något som kan vara rol-igt
abt höra, ett minne, en historia e. d. Det
gör inget om det skulle vara några stav
fel e. d. Vi rättar till det om det be
hövs!

Red.
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3 I Gustavsbergs

fabriker

Arbetsledarnas diskussionskvällar ha
for,tgåtf programenligt och rönt livligt
intresse. Den 7 mars redogjorde Rune
Sundin för Försäljningsfrågor. Gösta
Dahlberg inledde den 4 april med Syn
punkter på vår personalpolitik och den
18 april talade ingenjör R. Hedman från
Ludvika om Erfarenheter från synte
tisk ackordssättning och arbetsvärde
ring.

Skyddskommitten anordnade d samar
bete med Fackföreningen en intressant
diskussionskväll på Fölungen den 28
mars, varvid Kanslichefen Erik Thörn
berg, Förbundsordförande Gunnar Mohl
ne och ytterligare några fackmän
redogjorde för aktuella arbetarskydds
och aiibetstidsfrågor.

Schackklubben inbjöd Tjänstemanna
gruppen till en 15-mannaturnering den
30 mars. Schackspecialisterna vann för
stås med 101/2-41/2,men alla var över
ens om att det var ett trevligt utbyte,
som manar till ef1terföljd.

Varpasektionen går och väntar på bar
mark och ämnar redan 3 maj försöka
sig på en vänskapsmatch mot "Bryg
garna" på banan vid Vilans vackra äng.
Och sedan vet man var man har dom
gubbarna rpå tisdags- och fredagskväl
larna.

Fabrikens bandylag blev Korpmästare
för Stockholm igenom att vinna div. 1
med 10 poäng och målkvoten 25---2.
Därmed bröts Elektrolux sjuåriga seger
rad. Vi börjar nu få så många pokaler
och plaketter att referenten vore tack- .
sam för ett tips var en större monter
skall placeras.

Fotbotlsserie mellan avdelningarna
blir det även i år på Ekvallen. Man
startar efter Pingst med entlmmasmat
cher och i gymnastikskor. Även Kon
sum blir med i turneringen.

Semestern förlägges i år till tiden
16-28 juli.

. Solariet hålles stängt under tiden 1/5
-1/9 1951, <lå den naturliga solen vi
karierar.

Stipendier för Medborgarskolan vid
Fogelstad, ABF-kurs på Brunnsvik, För
eningen Nordens studiekurs på Bohus
gården och Internationella Kooperativa
Skolan i Hindsgavel har anslagits av
KF och kan sökas genom personalkonsu
lenten före den 15 maj.

Fabriksmästerskap på Skidor gick den
18 mars ii ett strålande vinterväder. Ett
50~tal deltagare ställde upp i .fem klas
ser och genomförde den populära täv
lingen i allra bästa fart och humör. När
mare om resultaten på annan plats i tid
ningen.

Kooperativa Nordiska Spelen 1951
ordnas 4-5 augusti i Oslo och omfattar
löpningar 100, 400 och 1.500 m, Iängd,
höjd, kula, spjut, svensk stafett, sta
fett damer, damhandboll och fotboll. 37
deltagare från varje land får deltaga.
Segrande lag i en serie mellan de koo
peratrva företagen får representera Sve
rige i fotlboll. Kanske vi har en chans
där? Ett lotteri och brevmärke skall
ekonomisera svenskarnas deltagande,
men varje representant måste själv
åstadkomma 50 kr.

Aspvik beräknas öppna för säsongen
den 15 maj under samma former som
föregående sommarsäsong: Aspvikscir
keln har haft sin årsträff och till årets
kommitte utsett F. Berg, G. Dahlberg
och A. Ericson. Vägen till Aspvik håller
på att rätas ut och troligen blir det re
dan i år buss-trafik ditut. Den 10 juni
har TPF personalträff på Aspvik och
den 17: e förbereder BKF sin fest.

Våra italienare, som fått en liten lokal
för sina sammanträffanden, har Invtgt
den med sång och musik vid en fest
lighet den 27 mars. Ref. var inbjuden,
men fick tyvärr förhinder att närvara
bland våra trivsamma bröder frän sö
der.

Den första svalan anlände till fabri
ken den 27 april, vilket högtidllg'en
meddelades i fäbriksradion.

över 15000 besökare har vi haft under
årets första fyra månader. Det har va
rit en hel del prominenta gäster från ut
landet, konsumfolk, fackmän, studerande
och släkt till anställda. För att fabri
ken under sommaren icke skall bli över
lastad med besök har vissa .restriktio
ner, liksom vid övriga KF-industrier, be
slutats.

G. Dbg.

Förhoppningsfulla vandrare
belönades med sol och blå himmel, när
Gustavsbergaren 'kallade till vårvand
ring den 27 mars.

Målet var orienterarnas stuga, där en
flammande stockeld var riktpunkt för
25 ungdomar mellan 15 och 50 år. Lek i
snö, allsång och "solbad" passade alla
lika fint.

Det är märkvärdigt vad smörgåsarna
och kaffet smakar bra bland tallar och
granar och i trevligt sällskap. Det är
märkvärdigt att inte fler upptäckt detta
och följer med ut i naturen.
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WÅRBr
rena kå·[/vatten

berömt sedan

1708
••••••••
ingår i alla
WÅRBY drycker
som Ni köper
••••••••
i konsumbutikerna
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Vårby källa

Wårby Hälsobrunn, Konsumtionsför
eningen Stockholms moderna mineral
vattenfabrik vid Fittja i :Huddinge, har
gamla anor. 1708 startades en brunns
anstalt vid Vårby under medverkan av
den berömde läkaren Urban Hiärne. Le
dare för brunnsanstalten var under de
första åren assessorn i Collegium Medi
cum - nu Kungliga Medicinalstyrelsen
- J. C. Heyne, som sedermera adlades
under namnet Nordenheim.
Vårby källa är emellertid ännu myc

ket äldre. Den spriruger upp ur en sand
ås, som en gång avlagrades i mynningen
av en istidsälv. Sandåsen tjänstgör som
filter, och detta gör, att vattnet är säll
synt rent. Utan några extra reningspro
cedurer ledes det genom förtenta kop
parrör direkt från källan och in till fa
brikens tappningskolonn, där de välkän
da vårbydryckerna tillverkas..
Under åren närmast efter 1708 upp

levde brunnsinrättningen en verklig
glanstid. Gäster kom från när och fjär
ran. 1709 gjorde t. o. m. den gamla riks
änkedrottningen Hedvig Eleonora, Karl
XII:s farmor, ett besök där med hela
hovstaten. Efter några nedgångsår kring
tiden för Karl XII :s död och det svenska
stormak:tsväldets fall blomstrade anstal
ten ånyo. Nya hus byggdes för att hysa
brunnsgästerna, och Vårby fick dess
utom en verklig specialitet: getmjölks
kuren.

1678 upptog Urban Hiärne den första
svenska hälsobrunnen: Medevi i Öster
götland. Sedan upptäcktes nya brunnar
slag i slag, och så småningom blev det
trångt om saligheten för brunnsägarna.
Konkurrensen blev knivskarp, och en del

. brunnar dukade under i denna konkur
rens. Dst kom så småningom även Vånby
att höra. I början av 1750-talet var dess

saga all, sedan den under rätt många år
fört en lysande tillvaro.
Även om brunnsanstalten försvann,

fanns dock källan kvar. Dess forna
rykte hade kanske förbleknat, men den
var dock inte helt rglömd. På 1750-talet
hade också statsmakterna extra bekym
mer för den stora Importen av utländska
mineralvatten. Man såg helst, att fan
det var självförsörjande med olika va
ror. Detta gav baron Gustaf Reuter
holm iden att sälja värbyvatten i stor
skala i Stockholm. Han sökte och fick
monopol på att inröra svenska mineral
vatten, i första hand vårbyvatten, till
Stockholm och sälja dem där. 1758 öpp
nade han också försäljning av vårbyvat
ten i en källarlokal vid Röda Bodarna
på Norrmalm. På 1780-talet tillverkade
sedan apotekaren Henrik Bark kolsyrat
vatten med vårbyvatten som råvara.
På 1830-talet infördes vårbyvatten för

försäljning i •Stockholm. Bland avnämar
na befann sig också kungliga hovet.
Denna tradition återupptogs sedan av
Gustav V, som hörde tiH de trognaste

. kunderna.
På 1860-talet fick Stockholm sitt för

sta vattenledningsverk. Stadsbefolkning
en började därigenom så småningom att
förlora sitt intresse för brunnar och käl
lor. Vårby källa glömdes också.
Men den skulle en dag återuppstå i

ny glans. Den siste enskilde ägaren av
Vårby herrgård- den äges nu av Stock
holms stad - ingenjör C.. Harry Win
berg började fundera över, om inte den
gamla mineralkällan åter skulle kunna
komma till nytta. Efter några års fun
derande och undersökningar började han
1932 att bygga en modern mineralvat
tenfabrik vdd Vårby källa. Efter ett par
år sålde han den till direktör Claes An-

dersson, och denna sålde den i sin tur
till Konsum Stockholm 1942.
Det var inte så alldeles enkelt att lan

sera ett nytt märke. De flesta hade ju
inte en aning om vad Vårby var för nå
gonting. Och konkurrensen var hård,
precis som på 1700-talet. Men de nya
produkterna vann snart konsummedlem
marnas och konsumkundernas förtroen
de. F'örsäljntmgen ökades år från år.
Även k6nsumtionsföreningarna i lands
orten började att fråga efter vårbyvat
ten. Trots a.tt Konsum började moder
nisera fabriken ganska snart efter över
tagandet, hade den dock svårt att kla
ra den ökade efterfrågan: maskinpar
kens kapacitet var för liten. Den ma
skinella utrustningen har emellertid helt
förnyats under Konsums tid.

*
Och vilka är nu fabrikens produkter?

Först bör vi nämna vånbyvattnet i
egentLig mening: Wårby bordsuatten;
Dessutom tillverkas Vichyvatten och
Sodavatten.
Så har vi läskedryckerna. Den obe

stridde ledaren är sockerdrickan. Den
slår med lätthet alla andra sorter. Vi
dare Citronil, Saftkobbel, Krusbär,
Ohampis, Apello,Källo och Lemonequash.,
Grape-Frukt, Pommac, Tonic. Alla des
sa sorter är numera välkända och upp
skattade. Vid de stora helgerna tillver
kas Julmust och Påskonuet,
Det sista skottet på det numera vitt

utgrenade trädet är Äppelin, en dryck
som tillverkas av äppelmust med kol
syra. Den har sin särskilda uppgift -
5 öre på varje flaska går !till ungdoms
organisationernas verksamhet.
Detta är de egentliga vårbydryckerna.

Numera tillverkas också, fastän i annan
lokal - olika muster: Äppelmust, Körs
biirsmuet och Svart vinbärsmust, rena
natursafter, utan tillsats av kolsyra. Ett
av dotterbolagen ti-llverkar alkoholsva
ga drycker av hög kvalitet, lämpliga
att servera vid spritfria fester. Ifit hör
de mousserande Chateau de Grawen
s-tein och Oarte Blanche, de icke mousse
rande Commandor, Alicante och Mal
voisie. Örawensteiner finns också som
ren fruktdryck,
Nu börjar naturen leva upp krrrug' Vår

by källa och det gamla brunnshuset,
som numera är kontor och disponent
bostad. Växtligheten är nästan tropisk,
där den ligger väl skyddad av sand-åsen
i sin ravin. Källans vatten förnyas stän
digt. En ny källa invid den gamla har
ytterligare ökat vattenflödet. Vi behö
ver inte hysa några bekymmer över, att
vårbyvattnet inte skall räcka åt alla.

Karl Nilsson.
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Det kom en soldat marscherande landsvägen
fram: ett, tu! ett, tu! Han hade sin ränsel
på ryggen och en sabel vid sidan, ty han
hade varit ute i kriget, och nu skulle han
hem. Så mötte han en gammal häxa på lands
vägen; hon var så otäckt ful, hennes under
läpp hängde ända ned på bröstet på henne.
Hon sade:
"God kväll, soldat! En sådan vacker sabel

du har och en sådan stor ränsel; du är en
riktig soldat! Nu skall du få så mycket peng
ar du vill ha!"
"Tack skall du ha, gamla häxa!" sade sol

daten.
"Kan du se det här stora trädet?" sade

häxan och pekade på ett träd, som stod bred
vid dem. "Det är alldeles ihåligt inuti. Du
skall klättra upp i toppen, så får du se ett
hål, som du kan glida genom, så att du kom
mer djupt ned i trädet! Jag skall binda ett
rep om livet på dig, så att jag han hissa
upp dig igen, när du ropar på mig!"
"Vad skall jag göra nere i trädet?" fråga

de soldaten.

"Hämta pengar!" sade häxan. "Du skall
veta, att när du kommer ned på bottnen av
trädet, så befinner du dig i en stor gång,
där är alldeles ljust, ty där brinna över
hundra lampor. Så ser du tre dörrar; du kan
öppna dem, nyckeln sitter i. Går du in i
den första kammaren, så ser du mitt på gol
vet en stor kista, ovanpå sitter en hund; han
har ett, par ögon så stora som ett par te
koppar, men det skall du inte bry dig om!
Jag ger dig mitt blårutiga förkläde, det kan
du breda ut på golvet; gå så raskt fram och
tag hunden, sätt honom på mitt förkläde,
öppna kistan och tag så många slantar du
vill. De äro allesammans av koppar; men
vill du hellre ha silver, så skall du gå in i
nästa rum; där sitter en hund, som har ett
par ögon så stora som kvarnhjul; men det
skall du inte bry dig om; sätt honom på mitt
förkläde, och tag du bara av pengarna! Vill
du däremot ha guld, så kan du också få det,
och det så mycket du kan bära, om du går in
i den tredje kammaren. Men hunden, som
sitter på kassakistan där, har två ögon, lika
stora som 'Runde Torn'. Det är en hund,
må du tro! Men det skall du inte bry dig
ett dugg om; sätt honom bara på mitt för
kläde, så gör han dig inte något ont, och
tag så ur kistan så mycket guld du vill."
"Det låter inte så tokigt!" sade soldaten .

"Men vad skall jag ge dig, gamla häxa? Ty
något vill du väl ha också, kan jag tänka."
.':Nej", sade häxan, "inte ett enda öre vill

jag ha! Du skall bara ta med dig åt mig ett
gammalt elddon, som min mormor glömde då
hon sist var där nere."

"Nå ja! Låt mig då få repet om livet",
sade soldaten.
"Här är det," sade häxan, "och här är mitt

blårutiga förkläde."
Så klättrade soldaten upp

falla ned i hålet och stod nu,
nere i den stora gången,
hundra lamporna brunno.
Nu låste han upp den första dörren. Hu -

där satt hunden med ögon så stora som te
koppar och stirrade på honom.
nnu är mig en snygg figur!" sade soldaten,

satte honom på förklädet och tog så många
kopparslantar han kunde ha i sin ficka,
stängde så kistan, satte upp hunden igen och
gick in i det andra rummet. Hallå! Där satt
hunden med ögon så stora som kvarnhjul.
"Du skulle inte se så mycket på mig,"

sade soldaten, "du kan få ont i ögonen!" Och
därmed satte han hunden på häxans förkläde.
Men då han fick se de många silverpengar
na i kistan, kastade han bort alla koppar
pengar han hade och fyllde fickorna och sin
ränsel med rena silvret.
Nu gick han in i den tredje kammaren. -

Nej, det var för otäckt! Hunden där inne
hade verkligen två ögon så stora som "Runde
Torn", och de rullade i huvudet som hjul!
"God kväll!" sade soldaten och tog åt mös

san, ty en sådan hund hade han aldrig sett
förr: men då han nu tittat litet på honom,
tänkte han: "Nu kan det vara nog," lyfte ned
honom på golvet och öppnade kistan. Ah,
Herre Gud, så mycket guld där fanns! Han
kunde köpa hela Köpenhamn för det, ma
dammernas polkagrisar, alla tennsoldater,

i trädet, lät sig
som häxan sagt,
där de många

piskor och gunghästar i världen! Jo, där
fanns minsann pengar!
Nu kastade soldaten bort alla silverpeng

arna, som han fyllt sina fickor och sin rän
sel med, och tog guld i stället, ja, alla fic
korna, ränseln, mössan och stövlarna blevo
fulla, så att han knappast kunde gå. Nu hade
han pengar! Hunden satte han åter upp på
krstan, slog igen dörren och ropade så upp
genom trädet:
"Hissa nu upp mig, gamla häxa!" .
"Har du elddonet med dig?" frågade

häxan.
"Det var så sant," sade soldaten, "det hade

jag totalt glömt." Och så gick han och tog
det. Häxan hissade upp honom, och nu stod
han åter på landsvägen, med fickor, stövlar,
ränsel och mössa fulla med pengar.
"Vad skall du nu göra med det här eld

donet?" frågade soldaten.
"Det angår dig inte!" sade häxan. "Nu

har du ju fått dina pengar. Ge mig nu eld
donet bara!"
"Snicksnack!" sade soldaten. "Vill du ge

nast säga mig, vad du skall göra med det;
annars drar jag min sabel och hugger huvu-
det av dig!" ·
"Nej!" sade häxan.
Då högg soldaten huvudet av henne. Där

låg hon!

Men soldaten svepte in alla sina pengar i
hennes förkläde, tog det som ett bylte i han
den, stoppade elddonet i fickan och gick raka
vägen till staden.

Det var en präktig stad, och i det präkti
gaste värdshuset tog han in, beställde de
allra bästa rummen och mat, som han tyckte
om, ty nu var han rik, då han hade så myc
ket pengar.
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Pojken, som skulle borsta hans skodon,
tyckte visserligen, att det var några under
liga gamla stövlar för en så rik herre, men
han hade ännu inte köpt sig nya; nästa dag
fick han stövlar, som han kunde gå med; och
kläder, som voro fina! Nu hade .soldaten bli
vit en förnäm herre. Och man berättade för
honom om allt ståtligt, som fanns i deras
stad, och om kungen och vilken förtjusande
prinsessa hans dotter var.
"Var kan man få se henne?" frågade sol

daten.
"Man kan inte alls få se henne," sade de

allesammans, "hon bor i ett stort kopparslott
med många murar och torn omkring! Ingen
mer än kungen får gå ut och in hos henne,
emedan det. blivit spått, att hon skall bli gift
med en vanlig simpel soldat, och det tycker
kungen inte om!'' .
"Henne skulle jag bra gärna vilja se,"

tänkte soldaten, men det kunde han ju inte
alls få!
Nu levde han så muntert, gick på teatern,

åkte i kungliga parken och gav de fattiga
. så mycket pengar, och det var vackert gjort;
han visste nog från forna tider, hur svårt
det var att inte ha ett enda öre! - - Han
var nu rik, hade fina kläder och fick också
många vänner, som alla sade, att han var så
hygglig, en riktig kavaljer, och det tyckte
soldaten bra om! Men som han var dag gav
ut pengar och aldrig fick några in igen, så
hade han till slut inte mer än ett par öre
kvar och måste flytta bort från de vackra
rum, där han hade bott, och upp på en elän
dig liten kammare, alldeles under taket, själv
borsta sina stövlar och sy igen hålen på
dem med en stoppnål, och ingen av hans vän
ner kom till honom, ty det var så många
trappor att gå uppför.
Det var en kolsvart kväll, och han kunde

ej ens köpa sig ett ljus, men så kom han
ihåg, att det låg en liten stump i det eld
don, han tagit i det ihåliga trädet, där häxan
hjälpt ned honom. Han letade fram elddonet
och ljusstumpen, men i detsamma han slog
eld och gnistor flögo från luften, sprang
dörren upp och hunden med ögon så stora
som tekoppar, och som han hade sett nere i
trädet, stod framför honom och sade:
"Vad befaller min herre?"
"Vad nu då?" sade soldaten. ''Det var ju

ett lustigt elddon! Kan jag sålunda få vad
jag vill ha? Skaffa mig litet pengar," sade
han till hunden, och vips var han borta. Vips
var han där igen och hade en stor påse full
med pengar i munnen.
Nu visste soldaten, vad det var för ett präk

tigt elddon! Slog han en gång, kom hunden,
som satt på kistan med kopparpengarna, slog
han två gånger, kom den som hade silver
pengarna, och slog han tre gånger, kom den
som hade guld.
Nu flyttade soldaten ned i de vackra rum

men igen, fick åter fina kläder och så kände
genast alla hans vänner igen honom, och de
höllo så mycket av honom.

Så tänkte han en gäng: "Det är bra besyn
nerligt, att man inte skall få se den där
prinsessan! Hon skall vara så vacker, säga
de allesammans; men vad tjänar det till,
om hon alltid skall sitta instängd i det stora
kopparslottet med de många tornen? Kan jag
då inte på något sätt fä se henne? Var är
nu mitt elddon?" Och så slog han eld, och
vips kom hunden med ögon så stora som te
koppar.
"Det är visserligen mitt i natten", sade sol

daten, "men jag skulle så innerligt gärna
vilja se prinsessan, bara ett litet ögonblick!"
Hunden var strax utom dörren, och innan

soldaten visste ordet av, fick han se honom
med prinsessan. Hon satt och sov på hun-

dens rygg och var så vacker, att envar kunde
se, att det var en riktig prinsessä. Soldaten
kunde inte låta bli, han måste kyssa henne,
ty han var en riktig soldat.
Hunden sprang så tillbaka igen med prin

sessan, men då det blev morgon och kungen
och drottningen drucko te, sade prinsessan,

att hon under natten drömt en så märkvär
dig dröm om en hund och en soldat. Hon
hade ridit på hunden, och soldaten hade kysst
henne.
"Det var minsann en trevlig historia!" sade

drottningen.
Nu skule en av de gamla hovdamerna vaka

vid prinsessans säng nästa natt för att se,
om det var en verklig dröm, eller vad det
kunde vara.
Soldaten längtade så förskräckligt efter att

åter fä se den vackra prinsessan, och så kom
då hunden om natten, tog henne och sprang
allt vad han förmådde, men den gamla hov
damen tog på sig smorläderstövlar och sprang
lika fort efter dem. Då hon nu säg, att de
blevo borta i ett stort hus, tänkte hon: "Nu
vet jag, var det är," och ritade med en bit
krita ett stort kors på porten. Så gick hon
hem och lade sig, och hunden kom också igen

med prinsessan. Men när han såg, att man
ritat ett kors på porten, där soldaten bodde,
tog han också en bit krita och satte kors
på alla portarna i hela staden. Och det var
klokt gjort, ty nu kunde hovdamen ju icke
finna den rätta porten, när det fanns kors
på dem allesammans.
Tidigt nästa morgon komma kungen och

drottningen, och den gamla hovdamen och
alla officerare för att se, var prinsessan va
rit.
"Där är det!" sade kungen, då han såg

den första porten med ett kors på.
"Nej, där är det, kära gubben min!" sade

drottningen, som såg en annan port med kors
på.
"Men där är ett och där är ett till ! " sade

de allesammans; var de såga, fanns det kors
på portarna. Nu kunde de då se, att det inte
tjänade något till att leta.

Men drottningen var en mycket klok dam,
som kunde mer än åka i galavagn. Hon
tog sin stora guldsax, klippte sönder ett
stort stycke siden och sydde så en nätt liten
påse. Denna fyllde hon med små fina bovete
gryn, band den därefter på ryggen av prin
sessan, och .då detta var gjort, klippte hon
ett litet hål på påsen, så att grynen kunde
rinna ut hela vägen, där prinsessan färdades.

Om natten kom så hunden igen, tog prin
sessan på sin rygg och sprang med henne till
soldaten, som tyckte så mycket om henne och
så gärna velat vara en prins för att få henne
till hustru.
Hunden märkte ej alls, huru grynen runno

ut ända från slottet och till soldatens fönster,
där han sprang uppför väggen med prinses
san. Och om morgonen kunde kungen och
drottningen tydligt se, var deras dotter hälli t
till, och så togo de soldaten och satte honom
i kurran.
Där satt han nu. Hu, vad där var mörkt

och ledsamt, och så sade de till honom: "I
morgon skall du hängas." Det var icke roligt
att höra, och sitt elddon hade han glömt
hemma på värdshuset. Om morgonen kunde
han mellan järnstängerna i det lilla fönstret
se folk skynda ut ur staden för att se ho
nom hängas. Han hörde trummorna och
såg soldaterna marschera. Alla människor
sprungo åstad. Där var också en skomakar
pojke med förskinn och tofflor; han for fram
med sådan fart, att hans ena toffel flög av
och kom rakt mot muren, där soldaten satt
och tittade ut genom järngallret.
"Hallå, du skomakarpojke! Du skall inte

ha så bråttom," sade soldaten till honom,
"det blir ändå ingenting av, förrän jag kom
mer! Men vill du springa dit, där jag bott,
och hämta mitt elddon, så skall du få en bra
slant, men du måste lägga benen på ryggen!"
Skomakarpojken ville gärna ha slanten och
kilade iväg efter elddonet, gav soldaten det,
och - ja, nu skall ni få höra!
"Utanför staden hade man murat upp en

stor galge, runt omkring stodo soldaterna
och många hundra tusen människor. Kungen
och drottningen sutto på en präktig tron mitt
emot domaren och hela rådet.

Soldaten stod redan uppe på stegen, men
just när man hade lagt snaran om halsen på
honom, sade han, att man ju alltid tillät en
syndare att få en oskyldig önskan uppfylld,
innan han utstod sitt straff. Han ville så
gärna röka en pipa tobak; det vore ju den
sista pipa, han finge i denna världen.
Det ville nu kungen inte säga. nej till, och

så tog soldaten sitt elddon och slog eld; ett,
tu, tre! och där stodo alla hundarna, den med
ögon så stora som tekoppar, den med ögon
som kvarnhjul och den som hade ögon så
stora som ''Runde Torn''.
"Hjälp mig nu, så att jag inte blir hängd!"

sade soldaten, och så rusade hundarna på
domaren och hela rådet, toga en i benen och
en i näsan och kastade dem många famnar
upp i luften, så att de föllo ned och slogos
alldeles i bitar.
"Jag vill in te!" sade kungen, men den

störste hunden tog både honom och drott
ningen och kastade dem efter alla de andra.
Då blevo soldaterna rädda, och allt folket
ropade: "Lille soldat, du skall vara vår
kung och ha den vackra prinsessan!"

Så satte de soldaten i kungens vagn, och
alla tre hundarna dansade framför och ropa
de: "Hurra!" och pojkarna visslade i fingrar
na och soldaterna skyldrade gevär. Prinses
san kom ut ur kopparslottet och blev drott
ning, och det tyckte hon bra om! Bröllopet
stod i åtta dagar, och hundarna sutto med till
bords och gjorde stora ögon.
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herrskor
enkelbottnad brun snörmo-
dell, spetsig tå . . . . . . . . 44 :

enkelbottnad brun boxkalv,
am.coll.mod. . . . . . . . . . . 44 :

enkelbottnad, pumpsmodell
med gum.-resår över vris-
ten 51:-

dubbelbottnad med snör-
ning, ut. tåhätta . . . . . . 53 :

gummisulad snörmodell,
becksöm, rymlig läst . . . . 48 :-

herrstrumpor
ylle med nylonförstärkning
ankelsockor, ylle nylonför-
stärkt, trevliga färger,
stor sortering pris 3:75,

5:85

4:20,
4:40

SKOBUTIKENS
PERSONAL
hr Torsten Eriksson

och

fru Birgit Eriksson

hälsar Er varmt välkomna att

välja bland alla skonyheterna.

barnskor

vit sandalsydd lågsko snör
modell

storl. 19-21 .
22-24 .

,, 25-27 .

beige sandalsydd lågsko
sleif över vristen

storl. 19-21
,, 22-24
,, 25-27

vit flicksko
med ankelsleif
storl. 28-30

,, 31-33
,, 34-36

brun gossko
snörmod. enkel sula
storl. 25-27 . . . . . . . . . . . . 24 :25

" 28-30 ............ 26:-

" 31-33 ............ 27:75

" 34-36 . . . . . . . . . . . . 30 :25

barnstrumpor

bomull
storl. 1-2

"
"
"
"

3-4
5-6
7-8
9-10

15:-
16:50
18:25

10:15
11:75
13:-

23:50
25:50
27:50

1:70
2:05
2:35
2:85
3:30

Konsum Gustavsberg

damskor

imiterad ödla, tunn sula
pumpsmodell, halvlåg
klack .

imiterad krokodil
pumps, hög klack .

brun pumps i kalvskinn
randsydd, halvh. klack ..

brun mockapumps, rand
sydd, halvhög klack ....

vit im. flätning i boxkalv,
kilklack .

damstrumpor
nylon, rundst. med påsydd
söm .. · .

nylon, faconst. . .
nylon, svensk .
nylon, masksäker .
natursilke .
natur- o. ray.silke .
rayonsilke crep. . .

37:-

41:-

36:-

41:-

41:-

!~
~'i:'~...... ~

'f

5:20
7:30
8:70
10:30
8:90
7:10
6:55
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Som inledning av konsumspalten
skall vi villfara redaktionens önske
mål och tala något om vad som före
varit på distrikts- och årsmöten.
Distriktsmötena hölls den 4, 5 och 8

mars i sedvanliga lokaler. TiNslut
ningen från medlemmarnas sida var
rätt god även om lokalerna inte var
fullsatta. På de tre distriktsmötena
talade läraren på Vår gård, hr Yngve
Broderi, om rationaliseringen av varu
distributionen samt kostnadsfrågor.
Utöver behandlingen av verksamhets
berättelsen diskuterades den genom
förda lunchstängningen. Till med
lemsråd valdes : distr, 1 Bror Åker
ström, Siv Mel:Jilqvist och Ester Fall,·
distr. 2 Sven Svensson, Astrid Söder
man och Elsa Lindberg, distr. 3 Erik
0. Höglund, Gustav Andersson och
Birger Gustavsson.
Den 15 mars var de av distriktsmö

tena valda fullmäktigeledamöterna
samlade till årsmöte å Värdshuset.
Under hr Gunnar Anderssons ordfö
randeskap behandlades 1950 års verk
samhetsberättelse. Styrelsens förslag
till överskottets fördelning godkän
des. Den från distriktsmötena hän
skjutna frågan om Iunchstängningen
behandlades och med 30 röster mot 3
beslutades fortsätta med den hittills
tillämpade stängningen. Avgående
styrelseledamoten hr Helge Söder
ström omvaldes samt nyvaldes fru
Siv Mehlqvist. Det är första gången
i föreningens historia som en kvinn
lig styrelseledamot valts. Kvarståen
de i styrelsen äro hrr Harry Petters
son, Erik Nilsson och Verner Lind
berg. Revisorerna hrr J. A. Hellqvist
och Anton Andersson omvaldes, Till
kongressombud valdes fruarna Siv
Mehlqvist och Elsa Lindberg samt

Gustavsbergs manskör bjuder på Vårsoan~

Torsdagen den 12 april hade Gustavsbergs manskör inbjudit till värsoare på
Folkan. Det blev ett mycket gediget och omväxlande program, där först och främst
manskören framträdde under Olle Jonssons sympatiska och säkra ledning· med
några äldre bravurnummer, men också med en del nyheter bland dem den vackra
Madrigalen, och Jonassons kända "Gökvals". Allt framfört med stilfull nyansering,
som gav liv och färg ät sångerna.
Kvällens gäst, den italienske sångaren Luigi Carrara, briljerade med operaröst,

när han till sina talrikt församlade landsmäns stora förtjusning sjöng operaarior
på italienska, av Verdi, Puccini, Leoncavallo m. fl. och avslutade med att sjunga
Sjöbergs "Tonerna" på svenska.
Körens dirigent Olle Jonsson och Stig Bolin utförde förnämlig gluntsäng, en ung

kvinnlig pianist grep publiken med två kompositioner av Chopin. Sven Andersson
läste säkert tvänne dikter, och om vi så tillägger att fyra dragspelare gjorde vad
de kunde för att fylla ut programmet, så utgör detta en förklaring till att publiken
var beläten med kvällen. Och det tror jag manskören också kunde vara.

örat.

hrr Harry Pettersson och E. 0. Hög
lund.
"En ny länk i kedjan" är skobuti

ken som öppnades den 5 april. Buti
ken är trevlig och fyller helt säkert
ett stort behov. Även om lagret re
presenterar ett värde av ca 100.000 :
så gör man nog klokt i att framhålla
att vi inte ha allt som kanske står på
kundernas önskelista. De mera exklu
sivt betonade damskorna ha vi inte
vågat oss på. Förutom skor så finns
god sortering av strumpor.
Just nu när detta skrives, pågår

ombyggnaden av Hästhags- och
Grindstuplansbutikerna tiU Snabbköp
för fullt. Inflyttningen sker sista da
garna i april om allt går efter beräk
ningarna.

Även den andra gången blev det av
slag på vår ansökan om byggnads
tillstånd till varuhuset. Efter detta
bör man räkna med att något tillstånd
inte beviljas så länge byggnadsre
striktionerna finns kvar. Vi få väl nu
inrikta oss på att lösa problemet till
fälligt på något sätt.

Omsättningen under årets första
kvartal uppgick till kr. 849.262 :-

med en ökning av kr. 79.095 :-. En
del av denna ökning är orsakad av
de nya högre priserna. En viss åter
hållsamhet i köplusten kan konstate
ras vilket ej förvånar med hänsyn till
tidigare "hamstring" och nu prishöj
ningarna. Vårt mål för 1951 är att
uppnå 4 milj. i omsättning.
Nytt kollektivavtal har träffats

mellan Handelsarbetareförbundet och
Kooperationens förhandlingsorgani
sation för inom kooperativ handel an
ställda. För vår förenings vidkom
mande innebär uppgörelsen en äöne
ökning med ca 70.000 :-. Att en så
pass stor kostnadsökning kommer att
märkas på resultatet är självklart
även om man tager hänsyn till de
marginalförbättringar som handeln
erhållit. Nu är det ju inte endast lö
nerna som ökat utan alla kostnads
slag ha påverkats av prishöjningar
na t. ex. bränsle, papper, telefon
m.m.
Våren har nu gjort sitt intåg efter

Iång väntan. Vår- och sommarnyhe
terna inom såväl manufaktur- som
skobutikerna har också kommit.

0. G. K.
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Orkesterföreningens första spelår

Orkesterföreningens första spelår av
slutades med konsert i Missionshuset
den 29 april 1951. Det -har omfattat
1 1/2 säsong, eftersom orkestern star
tade först på nyåret 1950.
Först och främst beroende på lokal

svårigheter lhar det varit ett spännande
företrug att hålla orkestern i gång. För
sta konserten i badkarsfabrikens press
hall blev som framgick av referatet i
Gustavsoergaren stor succe, Men var
nästa konsert skulle hållas blev först

klart en vecka före konserten den 23
april. Det var folkparkstyrelsen, som
beredvilligt väntade med rivningen av
Rotundan. Den lokalen stämde inte pre
cis till fest, men ändå fick de, som sökte
sig till Folkparken uppleva en sådan
där vårkonsert, som enligt mångstäm
miga vittnesbörd värmer ända in i sjä
len.
Jakten efter lokal fick vila över som

maren men söndagen den 26 november
satt orkestern spelklar på en sviktande

provisorisk estrad i Missionshuset. Och
där tycks den äntligen fått lokalfrågan
löst i väntan på det blivande medborgar
huset.
Vad har då den kärntrupp bland Gus

tavsbergs musikälskare, som övervarit
de fem konserterna, fått höra. Ja, att
det blivtt det bästa, som en nystartad
amatörorkester överhuvud kan bjuda på,
det har orkesterns dirigent musikdirek
tör Gustav Svensson, noga sett till. Mu
sik av de stora mästarna såsom Schu
bert, Bach, Mozart, Haydn, Wagner och
Grie!g har blandats upp med lättare gods
av Mascagni, Zeller, Popy och Strauss.
Det är alltid svårt att avvägaett pro

gram, att hålla en hög konstnärlig
standard men ändå göra det lättillgäng
ligt för en bredare publik. Att musik
direktör Svensson lyckats över förvän
tan med den saken vittnade bifallet om
vid söndagens konsert och jag passar
här på att ge honom de vä~förtjänta
blommor, som då lyste med sin från
varo.

Orkester.föreningen tackar kommuna
la myndigheter, fabriksledningen, A.B.F.
och framför allt sin trogna publik för
uppmuntrande stöd under säsongen. Ex
perimentåret är till ända och till synes
har orkestern vunnit första ronden. Hur
det skall gå med den andra beror på
Gustavsbergarna. Och då de hi:ttills
aldrig svikit, då det gällt en god sak,
kan orkesterföreningen med tillförsikt
se fram mot hösten. På återseende!

Rier.

Morgon-Tidningen tackor Gustavsbergs

innevånare för visat intresse i samband

med tävlingen industriens A-flicko och

hoppas att detta intresse även i fort-

sättningen kommer att bli bestående..

MT
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Wilhelm Moberg gästar
Scenstudion

I~

För c :a 70 års sedan startade Jo
sef Ekberg och Oscar Severin en tea
tergrupp på Porslinsfabriken i Gus
tavsberg, Den har haft många svåra
stormar att rida ut men har inte ba
ra gjort det med den äran, utan även
utvecklats, och ur gamla anrika tea
terrötter uppstod 1945 Gustavsbergs
Scenstudio.
Denna ovanligt avancerade teater

amatörgrupp gav den 19 april
Vilhelm Mobergs skådespel "De
knutna händerna" inför en full
satt salong på Folkan. Det är
alltid ett nöje att se amatör
teater, men mycket sällan har man
förmånen att se en så pass fiomogen
grupp, där karaktärerna tolkas utan
parodi och där replikerna faller så
riktiga och naturliga. Regissören,
skådespelare Bengt Blomgren, har
gjort ett ypperligt arbete.

Detsamma tyckte även författa
ren, Vilhelm Moberg, som tillsam
mans med sin hustru bevistade hela
förestäJllningen. Vid kaffeborden i den
nya Kvarnbergsskolan frambar han
efter pjäsens slut sitt tack till ensem
blen.
"Jag kände faktiskt inte igen styc

ket! Förstå mig rätt. Det berodde
inte på framställningen, men det är
c :a 15 år sedan jag skrev det, och
jag har bara sett det uppfört en
gång, på urpremiären i Gävle.
Det var en ganska egendomlig

känsla att sitta och lyssna och se,
vad som skulle sägas i nästa replik,
vad som skulle hända i nästa scen.
Under alla förhållanden tycker jag

inte, att pjäsens problem, flykten

Diskussion i Forum Föreläsningar om hälsan
Inom Forum har vi många gånger Gustavsbergs soc.-dem. kvinnoklubb

haft givande samtal och diskussioner. I hade .i samarbete med A.B.F., Röda kor-
regel är det någon person inom eller
utom cirkeln som håller ett inlednings
anförande i någon aktuell fråga. Från
denna vinter minnas vi särskilt Georg
Gustavssons glimtar från Amerika -
det var gustavsbergsgrabbens färgstar
ka intryck som vi fick ta del av. Lära
ren vid Lillsveds folkhögskola på
Värmdön förde oss i ett naturvetenskap
Ugt kåseri tillbaka till Linne, Mendel
och Darwin och åter till atomåldern och
den beryktade atombomben.
Den 27 april inbjöds Forum att hålla

sin diskussionskväll tillsammans med lä
rarna i Kvarnbergsskolan. Som gäster
hade riksdagsman A. Wallentheim med
fru kallats. Hr Wallentheim, som är
ledamot av Statens läroboksnämnd, gav
i ett inledningsföredrag en överblick av
de mångskiftande problem som möter
skolan och stannade inför spörsmålet om
metoderna för val av läroböcker och lä
seböcker. På fråga om läroboken kan
auktoriseras svarade hr W. ja. Man kan
inte lämna fältet öppet för enskilda ini
tiativ, men man kan inte heller förrned
la läroböcker genom en statlig institu
tion. I Läroboksnämnden har man fun
nit en kompromiss. Hr W. redogjorde
för nämndens sammansätltning och ar
betsmetoder och lämnade prov på de

från landsbygden, är föråldrat. Det
är lika brännande aktuellt i dag. Och
jag tycker, att pjäsen skulle bli rik
tigt bra, bara jag fick skriva om
sista akten. Det kom för mig allde
les klart, då jag satt och lyssnade i
kväll. Jag skulle vilja, att flickan
Mari fick levsi flon skulle få komma
till stan och lfå tillfälle att se, hur
livet är där. Men när man är ung,
begår man ofta så många mord. När
man sedan blir äldre, vill man i stäl
let hela, där man i ungdomen gått
med lie.
Det har dock varit en verklig gläd

je för mig att åter en gång få se min
pjäs "De knutna händerna" uppförd
på scen, och jag vill framföra mitt
tack till hela ensemblen för deras
goda prestation."

Bej.
(Red. för Vår Tidning)

Det var Scenstudions 15 :e före
ställning av denna pjäs och behåll
ningen gick till 1 :e klassens skolresa.

Red. anm.

set och Konsum, under april månad an
ordnat en föreläsningsserie i hälsofrågor.
Den första föreläsningen hölls av doktor
Anders Perntz, som talade över ämnet
"Våra nervers vardagsvård". Han gav
därvid några intressanta glimtar från
sitt arbete som psykiatriker. Andra och
tredje föreläsningarna höllos av docent
Lars Werkö, som talade över ämnena
"Hjärtförändrrngar och för högt blod
tryck" samt "Kost, diet och avmagring".
Båda föreläsningarna var mycket intres
santa och 1gav åt oss som lyssnade en
god "färdkost". Fjärde och sista före
läsningen hölls av doktor Arne Kinch,
som i en mycket populär form talade
över det, speciellt för kvinnor, intressan
ta ämnet "övergångsålderns problem".
Efter de olika föreläsningarna gavs det
tillfälle för åhörarna att framstälfa frå
gor. Föreläsningarna som hölls på
"Fölungen" voro välbesökta, Arrangö
rerna vill gärna tacka sin publik för det
stora intresset.

A. S.

krav man bör ställa på en god lärobok
och läsebok. Den bästa kvaliten, ansåg
hr W, att småskolans läroböcker upp
visade, medan. det var sämre i gymna
siet, där t. ex. läroböcker i historia och
medborgarkunskap kan vimla av felak
tbgheter,
I den följande diskussionen deltog lä

rare och Forummedlemmar livligt. Det
blev en synnerligen givande Forum
kväll med tankeutbyte inte bara om lä
roböckernas utformning utan även kring
närliggande frågor såsom skolradion och
undervisningsmetoderna. Den angenäma
samvaron avslutades av Forums ordfö
rande, som frambar de närvarandes tack
till hr Wallentheim. ·

Brevlåda
And. Wickman från Gävle ska ha tack

för sin tänkvärda dikt. Men den var för
lång, så vi måste avstå.
Johan Gustavssons bidrag ska vi för

söka få med i nästa nummer.
Arne Aros har sänt oss flera dikter.

Men kära Arne - nu ha, vi tröttnat på
det "40-talistiska", Du kan säkert leve
rera dikt med mera rim och reson!
0. S. har hörsammats - vi har lagt

upp en spalt "En gammal gustavsber
gare berättar".
J. H:s historia gör sig inte i skrift -

den skall berättas.
Och så ett tack för alla vänliga häls

ningar på prenumeraJtionstalongerna !
Red.
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Fackliga spalten
Den nya avtalsuppgörelsen inne

bär i sammanträngd form följande:
Timlöner för män ökas med 32 öre
från nuvarande 1.22 till 1.54.
Timlöner för kvin. ökas med 34 öre
från nuvarande 0.93 till 1.27.
Nuvarande övertids % på 35--50-
100% bibehålles. Genom denna höj
ning av grundtimlönerna, sker även
en automatisk höjning av sjuklönen
och en motsvarig höjning av beräk
ningsgrunden för allt övertidsarbete.
Ackordskompensationen för män ö
kas med 23 öre från 14 till 31 öre.
Ackordskompensationen för kvin. ö
kas med 13 öre från 10 till 23 öre.
Enligt det nya avtalet skulle ackords
kompensationen tillämpas endast när
resp. arb, arbetar mot timlön 30%
av månadens totala arbetstid. Genom
lokal överenskommelse har dock upp
görelse träffats att grundtimlön +
ackordskompensation skall utgå för
alla timmas- som inte kan ackordssät
tas. Detta betyder att ingen behöver
arbeta mot grundtimlön även om
ovanstående procentsatser skulle va
ra mindre än 30% . Ackord eller be
ting bör dock kUJI1na sättas, i de allra
flesta fall ända upp till 99%. I den
mån tidigare lokal uppgörelse träf
fats angående löner vid icke ackords
satt arbete skaJll detta givetvis till
lämpas. Under rubriken grundtim
löner och ackordskompensation, kan
det vara nödvändigt att upptaga till
diskussion hur arbetet skall betalas
vid tillfällig förflyttning till annat
arbete.

Den vanliga argumenteringen från
arbetarsidan är: Om jag tillfälligt
flyttas till annat arbete vill jag in
te förlora något av min förtjänst.
Arbetsledningen säger: Av rent
tekniska skäl måste vi ibland före
taga förflyttningar till annat arbe
te och då kan den tidigare för
tjänsten inte utgå, däremot tilläm
pas den förtjänst som finns på den
arbetsplats dit resp. arb. flyttas.

Båda · motiveringarna är ganska
bestickande men trots detta ganska
ohållbara, Om en arbetare tillfälligt
flyttas till ett annat arbete och fick
behålla sin tidigare förtjänst skulle
detta betyda att han antingen fick
en högre eller lägre förtjänst än de
övriga arbetarna på samma avdel
ning. Skuille nu samma lön utgå till
den som blivit förflyttad, och följ
aktligen inte kan utföra mera kva
lificerat arbete, kunde detta lätt leda
till motsättningar mellan den som

har mångårig vana i arbetet och den
som tillfälligt överflyttades.

Vid alla sådana förflyttningar bör
tillfälliga ackord kunna sättas för
att därigenom undvika förtjänst
minskningar. Avtalsuppgörelsers in
nebär vidare att specialtimlöner, vec
kolöner och förhöjda timlöner ska
öka med 25 öre.
För lågt liggande specialtimlöner,

sådana löner som låg mellan 1.75
och 2: - har ytterligare höjning
skett. Den verkliga höjningen upp
går därför till mellan 25 a 40 öre
per tim, Trots olikheten i löneöknin
gen för ovanstående grupper, har de
grupper som fått 25 öre per tim. en
högre lön än sådana som·fått 40 öre,
detta beroende på den stora löneskill
nad som fanns tidigare.
Ackordsriktpunkten !för män ökas

med 59 öre, från 1.51 till 2.10.
Ackordsriktpunkten för kvinnor ökas
med 59 öre, från 1.14 till 1.73.
Detta betyder att alla ackord, vid
fullgod arbetstakt, skall ge minst
2.10 resp. 1.73. Det bör dock
observeras att denna ackordsbas in
te skyddar den enskilde arbetaren,
utan det kan förekomma att någon
eller några, inte kan komma upp
till den förtjänst som ackordsrikt
punkten utgör. Den genomsnittliga
förtjänsten för ackordsgruppen måste
dock uppnå ackordsriktpunkten.
Ackord skall omräknas på sådant

sätt att manliga vu:xna arbetare er
håller en förtjänstökning av 22 öre,
kvinnliga arbetare med 23 öre, samt
för minderåriga 18 öre pr arbetad tim
me. Enligt avtalet skall aJlla ackords
taxor omräknas till att ge dessa lö
nelyftningar. Genom lokala överens
kommelser har dock medgivande
gjorts att på t. ex. Pressporslinsav
delningen, höja en del taxor mera
och andra något mindre, för att däri
genom erhålla en jämnare inkomst
fördelning.

Aö

Specialaffär för
MODERNA HERRKLÄDER

HERREKIPERING.

Alberts
Herrkläder

Folkungagatan 96. Tel. 40 9417
Hornsgatan 26 Tel. 40 33 78

Stockholm.

Norsk rnonurnentalkonst
i Oslo Rådhus

var rubriken på redaktör Gustav Näs
ströms föredrag på Folkan, måndagen
den 9 april.
Rådhuset, som varlt en Norges dröm

under ett helt sekel, började byggas
1931. Men först 1950 kunde norrmän
nen se sin dröm förverkligad och in
viga sin huvudstads- monumentalbygig
nad, ,en motsvarighet till Köpenhamns
Rådhus och Stockholms Stadshus.

Om Ragnar östberg i sitt stadshus
bygge starkt påverkats av Dodgepalat
set i Venedig, så har vid Oslo-rådhusets
utformande Stockholms Stadshus i myc
ket fått vara förebild. De båda norska
arkitekterna, Arnstein Arneberg och
Magnus Poulsen, som fick sig det stora
uppdraget anförtrott, hade också stude
rat i Stockholm. Byggnaden, sade· redak
tör Näsström, kan dock icke till sitt ytt
re i skönhet mäta sig med vårt Stads
hus. Det kan sägas bestå av 3 rektangu
lära kolosser, två i vertikalt och en i
horisontalt läge. Det har liksom vårt
Stadshus fått sitt läge vid vatten. Byg
get avstannade nästan helt under ocku
pationstiden. Då det återupptogs, blev
det i sin tunga, arkitektoniska kärvhet
och med den fulländade inre utsmyck
ningen ett monument över den frihet,
som vunnits åiter.
I motsats till "Blå hallen" med dess

osmyckade, varma tegelväggar, är råd
hushailen i Oslo fylld av målningar. Här
dominerar Alf Rolfsen, som smyckat tre
av väggarna. Mest uppmärksammad där
är just hans ockupationsfresk, som
skildrar folkets hemska upplevelser tills
de åter kan fira sitt "syttende maj".
En annan av hans fresker skildrar na
tionens arbetsliv, och på en av väggar
na, som i övrigt har ett underbart skim
rande tapetmönster, har konstnären ock
så fått in legenden om det norska hel
gonet S:t Hallvard.
Fondväggen i hallen täckes av Hen

rik Sorensens stora oljemålning "Fol
ket i arbete och fest". För övrigt ger
hela Rådhusets utsmyckning prov på hur
högt norsk monumentalkonst, både i
målning och skulptur, står i vår tid.
Utom Alf Rolfsen har här bl. 1a. Per
Krogh och Aage Storstein 1gett full
ändade prov på sin konst. Den förre
berättar i bilder om Stadens liv och
utveckling, och den senare ger en hi
storisk skildring av de mänskliga rättvg
heterna.
Redaktör Näsströms charmanta sätt

att skildra, gav åhörarna oförglömliga
intryck. Vi förstår vårt grannfolks
stelhet över srtt Rådhus.

0. tnn.
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Goda

...

råd
Denna gång ha vi vänt oss till

övermontör Anders Steen för att få
några råd och tips om hur vi bäst ska
använda oss av elström och elappa
raterna.

Ja, på det elektriska området, behövs
sannerligen ges upplysning. Det skulle
faktiskt behövas föreläsningar och de
monstration 'ordnade av fabrikanter och
strömleverantörer. Det finns en liten bra
broschyr "Så får man inte göra", och
den borde finnas och studeras i varje
hem.

Tillät mig citera:
Har man en fullgod elektrisk installa
tion och felfria elektriska apparater är
elektriciteten ofarlig. Men ingenting kan:
hålla i evighet - ett fel kan uppkom
ma, och då kan olyckan vara framme,
om man inte känner till hur man skall
handskas med eläonen,
Att få en elektrisk stöt kan vara obe

hagligt, men är lyckligtvis inte alltid
farligt, om man befinner sig i ett vanligt
torrt bostadsrum. Men om man står på
ett fuktigt golv i källaren eller badrum
met eller om man samtidigt råkar vara
i direkt kontakt med diskbänken, värme
ledningen, badkaret eller telefonen eller
annat före~ål i ledande förbindelse med
jorden, då kan risken vara allvarlig.
Om en säkringspropp går betyder det

att något fel uppstått. Sätter man i en
ny propp och denna också går är det
ett bestående fel, som måste lokaliseras
och repareras.
De vanligaste felen äro trasiga slad

dar ,till bordlampor och golvlampor -
särskilt sådana med ställbara lamphål
lare - och till strykjärn eller andra
flyttbara apparater. Hittar Ni felet, låt
fackmannen reparera det. Hittar Ni inte
felet, låt fackmannen ta reda på det.
Det är förbjudet att ersätta proppen

med något annat eller att försöka laga
en propp. Sådant kan orsaka eldsvåda,
som inte ersättes genom brandförsäk
ring.

Alltså: Tag inte in flyttbara lampor el
ler el.apparater i badrummet!
Koppla ur strykjärnet innan Ni sva
rar i telefon!
Släpp strykjärnet innan Ni rör vid
vatten- eller värmeledningen!
Var försiktig vid byte av glödlampa!
Låt inte barnen leka med det elek
triska!
Dra ur stickproppen ur väggen -
inte ur apparaten!

Elspisar bli nu alltmer vanliga och

vid installationen får Ni en bruksanvis
ning. Det lönar sig att studera den. Låt,
mig påpeka vissa saker, som också hjäl
per er att spara ström.

Värm ej upp flera plattor än nödvän
digt.
Använd alltid plana kokkärl med tätt

slutande lock. Ni sparar därigenom
ström och tid och skyddar närirugsämnen
och vitaminer.
Först när kokkärlet placerats på

kokplattan, skall strömmen påkopplas.
Utnyttja vidarekokningseffekten, ge

nom att strax innan en rätt kommer i
kokning, ställa in strömställaren på lä
ge "1".
Utnyttja eftervärmen i kokplattorna,

genom att koppla ifrån strömmen 5-10
minuter, innan rätten är färdigkokt.
Rengör kokplattorna med kokplatts

borste men observera att kokplattorna
ej få läggas ned i vatten, Då och då bö
ra kokplattorna smörjas in med osaltat
fett.
Det är förmånligt att utnyttja ugnen

för kokning, då flera rätter skola kokas
samtidigt.
Innan ugnen tages i bruk, skall den

vara ordentligt uppvärmd. Den vita kon
trollampan lyser, så länge temperaturen
i ugnen är lägre än den, som termosta
ten är inställd på.
Under uppvärmningsperioden böra lö

sa plåtar ej finnas i ugnen. Detta föror
sakar längre uppvärmningstid och onö
dig strömåitgång.
Plåtarna skola alltid skjutas in or

dentligt i ugnen.
Det kanske kan intressera att veta

att ett kylskåp förbrukar c:a 2 kwh per
dag, att matlagningen drar 1 kwh per
dag. Att koka 1 1/2 kg potatis bör kosta
2,2 öre, 6 äigg bör man klara på 0,9 öre,
en soppa för 6 personer 1,5 öre, 10 kop
par kaffe 1 öre. En middag för 4 per
soner bör inte dra mer än 12 öre i ström.
Men har man kullriga kärl eller kupiga
plattor blir det många gånger dyrare, el
ler om man har små kokkärl på stor
platta och Iikaså om man inte förstår
att begagna sig av eftervärmen! Trots
att strömmen vid spisen endast torde
kosta 6 öre pr kwh.
På begäran återges här till slut den

tariff, som gäller för strömförbrukning i
Oustavsberg'.

Albonnentavgift 4:- kr per år.
Enengiavgift 30 öre pr kwh intill 10

kwh per rum under vinterkvartalen; (30
öre kwh intill 5 kwh per rum under
sommarkvartalen) + 10 öre rpr kwh för
följande 20 kwh per rum under vintern;
(10 öre pr kwh för följande 10 kwh per
rum under sommaren) ; samt 6 öre för
överskjutande kwh. (Kök räknas som
rum.)

Englandsfarare
Fackföreningens expeditör, Axel öh

lund, har av LO erhållit stipendium för
studier i ,England under maj och juni.
Han ämnar studera fackliga, ekono
miska och sociala förhållanden, liksom
samarbete och lönesättning. Gustavsber
garen har fått löfte att ta del av herr
öhlunds intryck i kommande nummer.

Snöskulpturer i Gustavsberg

Dromedaren fann vi i Grindstugärdet,
hunden och björnen i Folkparken.
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Tack från
blinda

Tomtebodas
skolbarn

Färdledaren, magister Alce Datmer
skriver:

Oustavsbengsresan ligger nu några
veckor bakom oss, men att det blev en
stor händelse, det' är säkert. Barnen har
"levt" på denna dag länge, och även
lärarna hade mycket att "lära". Jag tog
givetvis chansen och lät min klass -
sjuan - skriva uppsats om resan, och
jag sänder här några smakprov. Herr
Dahlberg får gärna behålla dem. Upp
satserna blev inte direkt roliga, men än
dock läsvärda. Mest intressant i detta
fall var ju hur mycket som blinda barn
kunde uppfatta av det rent tekniska för
farandet vid fabriken. En del elever har
gett sig in på ganska omfattande be
skrivningar av de olika processerna,
men svårigheterna här lilgger väl i att
kunna ge en samlande lbild av hela till
verkningen. Knepet att i förväg instru
era före rundvandringen var mycket
bra. Det fina med detta besök var bl. a.
att barnen fick sitt ordförråd utökat
med en massa specialuttryck, och jag
måste tala om, att "kladden" till resp.
uppsats innehöll åtskilliga stavfel. Men
här var det en naturlig väg att berika
vetandet och stavningsförmågan. Det
roligaste felet i mitt tycke var väl den
flickan skyldig till, som kallade kondi
toriet för "Bits-hästen", om det nu var
ett hörfel eller ev. skrdvfel. Det är något
man måste se noga upp med då man har
hand om blinda barn, att man inte som
med seende kan lita till synminne utan
endast ,till hörselminne. Nu blev ju den
na lilla "faute" uppklarad tack vare
uppsatsen.
Min krass och jag själv hälsar och

tackar - inte minst för det underbart
goda kaffet, som blev mycket uppskat-
tatt ·
Och så ett prov på uppsatserna. Så

här återger Inger Andersson, som är
helt blind, sina intryck från besöket vid
fabriken:
En dag, när vi hade haft morgonbön,

kom rektorn och :meddelade, att vi skul
le ha en utflykt. De högre klasserna
skulle få fara ut till Gustavsberg. De
yngre klasserna däremot skulle fara ut
på annat håll.
På onsdagsmorgonen klockan åtta

kom tant Maria och väckte oss. Då ord
nade vl med våra kläder och så vidare.
Klockan nio åt vi frukost. När vi hade
ätit, gick vi upp och tog på oss kap
porna. Sedan skulle vi åka buss, och vi
betalade sextio öre var. Vi gick sedan in
i bussen och satte oss. Klockan halv tio
startade bussen.
Till slut kom vi i alla fall fram till

CD

Födda:
27 febr.: Knut Anders, s. t. ugnsarb.

Erik Vilhelm Johansson och h.h. Karin
Margareta f. Jonasson, Skeviksg. 9.

2 mars: Gustav Peter, s. t. folkskoll:e
Enoch Gerhard Görfelt och h.h. Märta
Elisabet f. Nääs, Lugnet.

3 mars: Tomas Harry: s. t. förman
Harry Axel Gotthard Pettersson och h.h,
Gunvor f. Sekund, Tallåsen 27.

6 mars: En son t. avd.vchef Erik Ar
nold Erderyd och h.h. Siri Maria Eli
sabet f. Sundqvist G:la Svartens väg 3.

15 mars: ,En dotter t. grovarb. Karl
Elis Sigvard Nilsson och h.h. Märta Ire
ne f. Hall, Kullen 2.

16 mars: Erik Kenneth, s. t. sanitets
gjut. Karl Erik Hansson och h.h. Göta
Gunhild f. Jonsson, :Hästskov. 2.
23 mars: Rolf Krister, s. t. lagerbitr.

Nils Arvid Levin och h.h. Birgit Maja
Dolores f. Lundström, Mariaplan 1.

27 mars: Monika Margareta, d. t.
porslinsarb Kaj 'I'orsten Vahlström och
h.h. Margareta Olivia f. Nordgren,
Grindstugat. 11.

28 mars: Raimo Egurd: s. t. mek.-arb.
Karl Egurd Nyman och h.h. Kristi Kaa
rina f. Ketola, Mörtnäs 1:458.

30 mars: En dotter t. folkskoll:e Ha
rald Theodor Theodorsson och h.h. Ellen
SLgnhild Matilda f. Larsson, Lugnet.

V i g d a:
10 mars: kont. Axel Ejler Karlsson,

Mensättra 1:100 och Jägbeck Berit Lin
nea, Höjdgwt. 5, Boo.

18 mars: ing. Folke Algot Lennart
Pettersson, Brännkyrka förs. och Greta
Teresia Knuts, Skolan.

18 mars: lagerbitr. Nils Arvid Levin,
Mariaplan 1 och Birgit Maja Dolores
Lundström, Skeviksg. 8.

24 mars: chauffören Erik Birger Pers
son, Hästhagsväg. 8 a och Hilma Kristi
na Jansson, Hästhagsväg. 8 a.

25 mars: sanitetsmontör Karl Johan
Eliasson, Mariapl. 9 och Maria Alponen,
Mariapl. 9.

25 mars: Irug. Juhan Kivestu, Maria
plan 5 och Endla Kongo f. Ktibar, Maria
pl. 5.

26 mars: chauffören Karl Axel Harry
Karlsson, Ingaröstrands villaomr. 5:24
och Tyra Charlotta Andersson, posthu
set.

28 mars: metallarb. Nils Gunnar No
lin, Sthlm och Gunborg Kristina Dahl
qvist f. Johansson G:le Svartens väg 3.

Döda:
10 febr.: änkefru Agda Sofia Teresia

Steen, f. Dalgren, Värmdögat. 7. 79 år.
22 febr.: änkefru Ida Elise Gustavs

son f. Gustavsson, Bergsgat 1 a. 77 år.
12 mars: fru Ahna Matilda Eriksson

f. Jonsson h:u t. f. slamhusarb, Per Jo
han Reinhold Eriksson, Skeviksg. 10.
67 år.

13 mars: porslinsarb, Torsten Yngve
Gustav Nordblom, Ekedalsvägen 5. 52
år.
27 mars: änkefru Agnes Vilhelmina

Paulander f. Norström, Mörtnäs 1: 194.
74 år.

5 april: fabrikör Knut Fredrik Bel
lander, Norra Lagnö, 52 år.

Gustavsberg. Där kom farbror Gösta och
tog emot oss. Sedan skulle vi då 1gå in
och se i fabniken. Först kom vi in i ett
stort lunchrum. Där fanns det ett stort
bord, och där fick vi ta utav oss kap
porna. Sedan berättade farbror Gösta
om hur man tillverkade porslin. När han
hade talat om detta, gick vi fram till ett
stort bord. Där fanns porslin i alla möj
liga fasoner. Där stod oglaserade och
glaserade koppar, samt varjehanda
andra saker. Sedan fick vi göra en rund
tur i fabriken. Då ,bildade vi små grup
per med tio i varje. Varje grupp hade
med sig var sin ciceron samt en lärare
eller lärarinna. Vi gick då upp för några

·trappor. Sedan gick vi in i ett stort
rum. Där höll några herrar på med att
forma leran till olika saker. Formarna,

som de hade, var mestadels gjorda av
gips. Sedan fick vi se, hur de tryckte
mönster på koppar och tallrikar.
När vi hade gått runt i fabriken, gick

vi ut och satte oss i bussen igen. Medan
vi åkte, talade farbror Gösta om för
oss hur samhället såg ut. När vi hade
åkt en bit, stannade bussen utanför ett
fint konditori. Där sade farbror Gösta,
att vi skulle gå in och dricka kaffe.
Konditoriet hette "Vita Hästen". När
vi· kom in dit, fick vi wienerbröd, kaffe,
kakor samt en stor härlig tårtbit.
När vi hade varit på konditoriet och

ätit oss mätta, tackade vi fa.rlbror Gösta
för att vi hade fått se så mycket trev
ligt. Så for vi då hem till Tomteboda
igen, och vi var mycket nöjda med vår
roliga dag.



MAJ 1951 GUSTAVSBERGAREN 21

Två små historier Marsvinter i Gustavsberg

I

L

En dag för några år sedan berättade
vår pastor här i församlingen följan
de historia, och som han är en an
dans man så får vi väl tro att den är
sann.
Uppe i norra Maine bodde en svensk

farmare, Per Nilsson. Familjen var stor,
men mödan var större . . . Per hade en
stor farm och stora möjligheter att tjä
na stora pengar, men han hade ett fel.
Han tittade för djupt och för länge i
glaset, med andra ord han söp som en
borstbindare. För det mesta var inkom
sten från ,grödan uppsupen, långt innan
skörden var färdig. Detta fortsatte år
efter år. Farmen var illa skött, husen
såg fallfärdiga ut, det var ont om ma
ten och vad som var värre ändå, enligt
hans åsikt, det fanns knappast nog
pengar att köpa whisky för ... I slutet
på februari blev Per bjuden på ett 50-
årskalas, en av hans vänner, en ivrig
och nitisk Backusdyrkare fyllde år. Ett
av de större sjöslagen levererades. Ba
taljen började på eftermiddagen och
fortsatte med korta mellanrum till nästa
morgon. Då var litrarna tomma och
gubbarna generalfulla, någon bogsera
de hem vraket Per och lade upp honom i
torrdocka . . . Fram på kvällskvisten
vaknade han av att kopparslagarna för
de för mycket väsen. Huvudet var stort
som en ballong och skört som ett ägg.
Kroppen kändes som om någon hade
masserat den med en slägga . . . Efter
att ha legat så där en stund ropade han
så högt han kunde. "Emma släng ut
whiskyflaskan, glas och hela faderullan
för nu är det djädrar i min talg slut,
förstår du, slutsupet för tid och evig
het, amen ... Han höll ord, lånade präs
tens traktor, plöjde sina fält, arbetade
som ett djur från morgon till kväll,
stannade hemma om kvällarna och gick
i kyrkan på söndagarna. Huset blev re
parerat och målat, nya redskap inköp
tes. Var gång pastorn mötte honom sa
han: "Vår Herre har gjort underverk
för dig. Ja, han har sannerligen hjälpt
dig" ... Efter några år var Per ansedd
som smått förmögen. Så en dag kom
pastorn på besök, och Per tog honom ut
till fälten. Skörden var mogen, rik och
fin och Per var stolt över sitt verk.
"Jag har arbetat hårt", sade han, "men
det var väl värt mödan." Pastorn höll
med: "Jaha du Per, Herren har hjälpt
dig. Med hans hjälp har ni två gjort un
derverk här." Per ilsknade till. "Jag
skall tala om för pastorn en sak. Inte
för att jag vill skryta över mig själv,
men för tio år sedan skötte vår Herre
både farmen och familjen ensam och vi

såg alla vart det pekade. Därför "Äras
den som äras bör"...
Den katolska prästen i vår grannstad,

Father Thibolit, talade om den här histo
rien, som också lär vara sann.
Dick Berman och han var goda vän

ner sedan många år. Deras enda strids
ämne var religionen. Berman var näm
ligen protestant och skam till sägandes
dyrkade han den "röda druvans guld"
och ville gärna se botten på flaskan, in
nan han slutade. När flaskan var tom så
var Berman full och i stridshumör. En
lördag möttes de helt apropå. Berman
var i det stadiet "när inga plågor kän
nas", och prästen ,gav honom en bred
sida ur sina grövsta kanoner uppblan
dat med bibelspråk och förmaningar
och slutade med att ingen mindre än
självaste Hornper skulle ta broder Ber
man, om han fortsatte, som han hade
börjat . . . Dick ilsknade till, men sade
helt vänligt: "Hör du, Thibolt, jag tror,
att jag skulle vilja köpa en gravplats
på er kyrkogård". Prästen sade helt
häpen: "Varför skulle du, som är pro
testant vilja begravas på en katolsk kyr
kogård?" "Joho", sa Berman, "min kä
ra Thibolt, jag tror, att en katolsk kyr
kogård skulle vara den sista plats i
världen, där Belzebub skulle gå och leta
efter en protestant."

George.

Joliga spalten
För en hel del år sedan bodde i Nedre

Stenhuset en fröken Tilda Sjöberg. Den
na Tilda Sjöberg var född i Gustavsberg
och härstammade från en gammal gus
tavsbergsfamilj. Hon var halt, arbetade
på "målarsalen", och känd för sin slag
färdighet.
Kassören E. W. Hellström, som på sin

tid hade hand om såväl bolagets finan
ser som kommunens, kom en da,g till
Tilda i sällskap med länets fattigvårds
inspektör, von Koch. Hellström var icke
någon ömsint herre när det gällde fat
tigvård. På sista tiden av sin levnad
blev Hellström sjuklig och fick bl. a.
ont i handlederna, vilka han försedde
med armmuddar. Hellström kände myc
ket väl till Tildas många gånger elaka
humor, varför han, troligen för att göra
Tilda litet blid, räckte fram sina med
yllemuddar försedda armar och sa:
"Titta här Tilda, så jag ser ut. Det här
har jag fått för att jag i många år suttit
på det dragiga kontoret och delat ut av
löningar." Tilda svarade med att sträc
ka fram sitt halta ben: "Så här ser jag
ut för att jag väntat på avlöning i 50
år."

Vid ett annat itillfälle hade kapten
Sundberg på Gustavsberg II som bodde
granne med Tilda, knackat på T.ildas
dörr för att hämta en nyckel. THda ha
de inte öppnat dörren utan frågat vem
som knackade. Svaret blev: "Sundberg,
kapten.", varvid Tilda snabbt svarat:
"Tilda Sjöberg, halt.

0. s.

Trädgårdskonsulenten besiktigade en
dag herr L:s fruktträd i Höjdhagen.
"Ja, si så här ska fruktträd skötas.

Det har ni gjort bra!"
"Jag?" svarar herr L. "Det har harar

na gjor.t!"
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SIF:s årskonferens
Distrikt nr 8 av Svenska Industri

tjänstemanna-Förbundet avhöll den 4
mars sin årskonferens i Gustavsberig,
där gustavsbergsavdelningen på ett för
tjänstfullt sätt svarade för värdskapet.
THl konferensen samlades 44 represen
tanter för avdelningarna i Södertälje,
Katrineholm, .Oxelösund, Nyköping,
Gustavsberg, Nynäshamn, Slite, Visby,
Vingåker och Stora Vika jämte di
striktsstyrelsen samt Förbundets repre
sentant Lennart Österberg.
Efter behandling av interna tjänste

mannafrågor förekom val. Den sedan
1944 sittande distriktsstyrelsen från
Katrineholm hade bestämt avsagt sig
förnyat uppdrag. Den nya styrelsen för
lades då till :Södertälje och fick följan
de sammansättning:
Bertil Ljungbeng, ordinarie
Ingrid Edling, ordinarie
K. E. Nossborn, ordinarie
Fritiof Lindberg, suppleant
Ivar Lindell, suppleant
Karl Bergkvist, suppleant
Att representera distriktet å riksstäm

man utsågos Rolf Mattsson-Coll, Söder
tälje samt Elov Johansson, Katrineholm
med Bertil Ljungberg, Södertälje och
Tore Widing, Katrineholm som. supp
leanter.
Riktlinjer uppdrogos vidare för det

kommande årets arbete.
Närmast på programmet står en stu

diekurs, som ihålles i Katrineholm lör
dagen den 31 mars och söndagen den
1 april.
Efter ett intressant besök å Gustavs

bergs Fabrikers badkarstillverkning
med ing. Wahlgren som ciceron samla
des deltagarna till supe och kollegial
samvaro å Herrgårn, där gustavsbergar
na på alla sätt ordnade för gästernas
trivsel.

,•
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Pås"kbal på BKF
Torsdagen den 22 mars var det nog

många som drog en lättnadens suck när
arbetet var slut för dagen. ,Sista ar
betsdaigen före en helg förefaller alltid
längre än vanligt, enär väl alla längtar
efter en ledighet och möjlighet att få
koppla av några dagar från den dagliga
gärningen.
På B.K.F. föreföll alla mer glada och

förväntansfulla än vad man är van vid
inför en helg. Och vad det berodde på
kan jag tala om på en gång. Nöjeskom
mitten hade inbjudit till fest, en träff
som är tradition varje år.
SkärtorsdaJgen var bestämd som fest

dag, och "Rotundan" blev en trevlig
plats för träffen. Jag vill först rikta en
eloge till dem som anordnat denna fest,
och till de som utförde allt arbete med
såväl andlig som lekamlig spis. Isynner
het de som hade hand om maten hade
ett stort arbete, ty som vi alla vet, så
att hur bra och trevlig vår "Rotunda"
är, så någon restaurant är den ju inte
ämnad ttll. Men på grund av lokalsvå
righeten här i Gustavsberg, så fick det
duga med denna.
Det hela började vid halv 8-tiden med

supe, som avåts till tonerna av Rolands
glada och duktiga trio. En pristävling
om bästa visan till B.K.F:s signaturme
lodi hade utlysts, och nu skulle det rös
tas. Tyvärr hade endast två förslaJg in
kommit, men båda dessa voro mycket
trevliga, och man stod länge i valet och
kvalet, vilken man skulle välja. Segrare

blev Erik Eriksson med sin glada tex
till melodin "Bohus bataljon". Den and
ra visan, som sjöngs till melodin "BuII
fest", hade skrivits av Ernst Jonsson.
och den fick nästan lika många röster,
så jag tippar att de kommer att sjungas
lika mycket på våra träffar båda visor
na. Sedan blev det prisutdelning av ing
Wahlgren, som även hade anskaffat pri
serna.
När alla voro mätta och belåtna, du

kades borden av, och efter en kort paus
blev det servering av kaffe och tårta,
och underhållning i form av en cabare,
Det var herrar Norman, Jonsson, Ols
son, Nässen m. fl. som m~d och utan
lösnäsor eller mustascher voro roliga
och elaka mot de flesta på B.K.F., men
det är allt för långt att här gå in på
allt detta. En sketch av Norman och
Nässen måste dock nämnas här. I den
na föreställde Norman en hemvändande
svensk-amerikan som hälsades välkom
men hem av Nässen. Och de allra flesta
kände nog igen "Mr Wahlgren" i denna
trevliga och bra utförda sketch.
Klockan började dra sig mot 11 när

cabaren och kaffet var slut. En längre
paus vidtog medan det gjordes klart för
programmets sista punkt, dansen.
Till Rolands trio svängdes så klac

karna halva natten och alltefter som ti
den led decimerades den glada skaran.
Jag vill sluta med ett väl mött igen,

och ett tack till alla som offrat fritid
och bekvämlighet för att vi andra skulle
få tillbringa en glad och trevlig kväll
tillsammans.

N. B.

Vita Hästen
KONDITORI CAFt

en droppe
•ger ingen

effekt
0 ••manga gor

kraftverk

kooperation är
samverkan
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Gustavsbergs Fabriker
blev Bandykorpmästare 1

Stockholm

En första inteckning i Vandringspri-
set för Stockholms Korpbandy hemförde
Gustavsbergs Fabri.ker genom att i Div,
I nå följande topplacering i tabellen:

Gustavsberg 5 5 0 0 25-2 10
Liljeh. Kabel 5 3 0 2 36-15 6
Telegrafverket 5 3 0 2 21-15 6
Elektrolux .... 5 3 0 2 10-9 6
SJ Kamraterna 5 1 0 4 7-24 2
Arenco ...... 5 0 0 5 5-38 0

Här är laget fotograferat efter sin
slutmatch mot Arenco på Stadshagens
Idrottsplats, där laget skyfflade in 10-
0. Segerkaffe intogs på Pagod och här
omdagen hämtades tvenne stora pokaler
jämte minnesbägare till spelarna, d.v.s.
,till Gunnar Sjödahl, Gunnar Lindblad,
Lennart Wiberg, Åke Johansson, Ro
land Söderberg, Fritiof Fall, Yngve
Jansson, Rune Lindgren, Harald Dahl
gren, Jens Lindblom och Birger Söder
lund.

i
I

I världens största orienterings-
tävling

Tiomilabudkavlen den 28 och 29 april
vid Torekällberget intill Södertälje kom
Gustavsbergs 10-mannalag in som nr 70
bland 120 lag, hälsad av en tusenhöv
dad publik med öB "Stora Bullret" Sved
lund i spetsen.

Samtidigt deltog våra juniorer i
Korporienteringen och belade tätplatser
na genom Hans Nordgren och Bertil
Fall.

Ring Pianostämmare
GUNNAR LEHNBERG
Stäket 313 62, när det gäller

orgel- och pianostämningar!

Brev /rån Villapannan
Herr Redaktör!

Våren ra - - - - i det närmaste
och som varande Eder kulturskribent i
gurk- och bandymetropolen Västerås
känner man sig inspirerad att delgiva
Gustavsbergarens läsare några nyhe
ter från Villapannan. Transportör Petrus
Karlsson fyllde 50 år. i febr. och samt
lig personal inbjöds till Hotell Fenix på
kaffe. Fabrikör Hammarqvist samt
vcrkstadsklubbens ordf. A. Thulin höll
tal för jubilaren samt utbringade leven.
Pianomusik bjöds av R. Cronholm, och
ackompanjemang till allsången bestod
E. Spångberg och A. Sjöholt med drag
spel och gitarr. Många av verkstadens
förmågor var för övrigt i elden och bi
drog till den allmänna trevnaden.

Den nya maskinavdelningen har ta
grts i bruk, en ljus och trivsam lokal har
här skapats och verkm. Barklund sträc
ker på sig med rätta i dessa nya do
mäner. I de stora portarna som går mot
Mälaren kastar just nu Valter Gunnars
son, Tage Sjöstrand m. fl. motorbåts
ägare längtansfulla blickar och dröm
mer sig hän till sköna dagar med barn
och blomma i aktersnurran på väg till
sommarstugan vld FuHerö.
Från korpidrotten kan meddelas att

vi deltagit i vinterns Hockey-bockey se
rie med ett lag. Endast två aktiva fick
deltaga varje match och här alternerade
Kraxen, Tage och Flajden. En tredjepla
cering belades i div. I men en förstapla
cering hade varit inom räckhåll om inte
matcherna vid ett par tillfällen kollide
rat med VSK:s serieprogram, då ovan
nämnda spelare ej kunde deltaga. För
utom dessa deltog Weidersjö, Färnkvist,
Lannemark och Krapping med den äran
i laget. Fotbollsträningen har bedrivits
så gott som hela vintern och vi går lad
dade till årets korp som innebär en del
nyheter, bl. a. med sjumannalag.

Med Vår-hälsning

Tulle.

Vårens blommor
Plantor

till trädgården

Krukväxter
i rik sortering

Farsta Trädgård
307 26

Korpmästerskap på skidor

I strålande sol och härligt vinterväder
hade korpkommitten nöjet att inbjuda
till skidtävlingar den 18 mars. Tlll star
ten hade infunnit sig ett 50-tal åkare och
en morgonpigg och intresserad publik.
Starten var förlagd till Idrottsförening
ens badstu och banan gick i kuperad och
omväxlande terräng över Klosterberget
-Skjutbanan och mätte cirka 6 km.
Elitklassen åkte två varv och här fräste
Birger Andersson, som drog spiken, i
kraftig och elegant stil sina varv på 25
och 26 minuter.

Om andra plats utspann sig en bitter
fight mellan oldboyen Folke Andersson
och junioren Alf Rosen, som Folke av
gjorde till sin fördel med en noslängd.
Bland oldboysen, som körde ett varv,
segrade gamle bekantingen Ernst Bäck
ström säkert men även veteranen Axel
Eriksson fick en framskjuten placering.
Juniorerna och skolungdomen visade
friska takter och här segrade resp. Olle
Klaar och Göran Lundgren på fina ti
der.
I klassen "övriga", som hade samlat

största deltagarantalet, kunde man
skönja otränfmgen på många håll. Ruti
nerade Greger Åberg gjorde dagens
bästa tid, eliten givetvis frånräknad.
Den vältränade allroundpojken Göte
Hellström höll slg väl framme med en
andra plats. Greta Bergkvist vann för
stås damklassen.
Korpkommitten är glad över att så

många icke-skidlöpare hade hörsammat
vår inbjudan och vi hoppas att deltagar
antalet ska bli lika stort när v;i i vår ar
rangerar korpmästerskap i terräriglöp
ning.

Rolf.

Prenumerera på
GUSTAVSBERGAREN!
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Tillverkningar för
bättre bostäder

Gustavsbergs verksamhet är inriktad på ett mål ...
nämligen att höja bostadsfastigheternas sanitära och
värmetekniska standard. Vare sig det gäller sintrat
sanitetsporslin, badkar, eldningsapparater, pannor
m. m., besitter våra tillverkningar ett plus-värde av
teknisk kvalitet. En fastighet utrustad med Gustavs
bergs produkter besitter därför värden utöver de
vanliga ...

Gjutna pannor
med upp till
52 m2 eldyta

- en industri i folkhälsans tjänst
STOCKHOLM GöTEBOilG MALMÖ SUNDSVALL

52 08 60 13 15 60 726 30 582 65

Tvättställ av sintrat
sanitetsporslin med

enhålsblandare

Porslinsemalje
rade stålbadkar
och fronter

Pris 75 öre
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Hembygdens
gemenskap

Nu när våren har kommit hit upp
till våra nordliga breddgrader. Nu när
solen och värmen har kommit till
baka efter en lång vinter. Då vak
nar också minnena, minnena från
barndomens och ungdomens trakter.
I många sånger har de besjungits,
i många böcker har de berättats," på
många väggbonader har de lyst, des
sa bevingade ord om hemmet och
hemtrakten. Kanske vi lett åt dem,
kanske har vi tyckt att de varit för
sentimentala, dessa naiva rim som
prytt så många pyntade och hem
trevliga kammare. Vi har kanske
tyckt att detta varit något för barn
.och kvinnor. Något som den fullvux
ne klarade sig förutan. Men ligger
det inte ändå i oss alla en stark
känsla för de trakter som sett oss
växa upp, lever vi inte trots allt in
tensivast med i hemtraktens ängar
och backar.
Nu på våren när naturen vaknar

och övergår i sommarens slösande
prakt då flyr vår tanke till hemtrak
tens alla minnesrika ställen. När man
går på stengatorna i storstaden och
smältvattnet forsar i rännstenen, då
minns man ösbyå där mört och abor
re lekte om våren och där vi grabbar
sökte storfångst med hjälp av håvar
och sillburkar. Och visst kunde vi få
en och annan fisk, någon gång till
och med en romstinn gädda, men för
det mesta var det dåligt med fångs
ten. Det var dock ett friskt och här
dande liv, och alla gånger bättre än
många andra äventyrligheter som
kunde förekomma i de åren.

När det sedan börjar blomma i par
kerna då tänker man på om blåsip
porna slagit ut vid Mölnvikslada, el
ler om gullvivorna börjat blomma vid
Tjusvik. Så minns man det år som
man badade första gången i April en
solig dag vid Ekedalsland. Kallt var
det men det var alltid ett litet rekord
att bada så tidigt.

Så minns man Kristi himmels
färdsdag på morgonen, med musik
och sång på Kvarnberget, med kaffe
i gröngräset och under oss vikens
lugna vatten där kyrkan speglade
sitt torn _tillsammans med de stora
ekarna i kyrkbacken.

Eller midsommarfirandet i 'Klubb
parken. Jag minns när stången skul
le klädas på förmiddagen, och vi ung
ar fingo hjälpa till att bryta löv och
blommor till kransar och girlanger.
Hur den verkliga midsommarstäm
ningen lägrade sig över festplatsen
och över hela samhället, och hur för
väntansfullt vi sågo fram mot afto
nens dans och lekar. Och på kvällen
när gustavsbergare av olika årgång
ar samlades. Ja även de som lämnat
Gustavsberg sökte sig gärna dit på
midsommaren. Det var fest och hög
tid. Det var humor och glädje. Vi
hade något gemensamt, kanske det
viktigaste man kan ha, hembygden.
Och nu stod den där vår hembygd i
sin fagraste prakt. Trädgårdarna vo
ro pyntade, gångarna voro krattade
och blomsterra:batterna stodo i sitt
vackraste flor.
Ja så ser vi nog på dessa saker, de

flesta av oss gustavsbergare i för
skingringen. Under alla årstider går
våra tankar tillbaka till barndoms
bygdens backar, men ändå allra mest
under sommaren.

Visst var vi förargade på mycket
därhemma, visst var det sådant som
var smått och felaktigt. Visst kunde
arbetet vara tråkigt och förhållandet
på arbetsplatsen reta oss. Men så
dant går igen överallt. Och det är
småsaker i det här sammanhanget.
Vad som är det viktiga var det som
band oss samman. Gemensamhets
känslan, kollektiviteten som vi kän
de för varandra och för hemtrakten.

Erik Wadström.
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Personalpolitik
De flesta större företag ha väl

några slags riktlinjer för sin perso
nalvård och för behandlingen av frå
gor, som rör de anställda. I varje fall
ha de 'anställda en erfarenhetsmässig
uppfattning om vilka linjer som föl
jas och succesivt byggs väl också upp
en del regler och en organisationsord
ning, som blir praxis. Vi samarbetar
mycket bra, som företag sett, med
fackorganisationerna på arbetsplat
sen, vi äro intresserade av de anställ
das skolning och utbildning i yrket,
vi vitl hålla goda välfärdsanordning
ar och vi äro givetvis lojala med la
gar och förordningar, som talar om
vad som skall finnas för de anställ·
das välbefinnande och vad som skall
iakttagas vid personalens utnyttjande
inom fabriken.
Men i ordet personalpolitik ligger,

att man inte längre rör sig på ett om
råde, där det är bestämt vad man
skall göra, utan vad man bör göra.
Det vill säga, vad företaget, dess Ied
ning, dess funktionärer kan göra för
att få en personlig prägel på företa
get och skapa en god anda och good
will bland de anställda. Lagarna kan
bara ge minimikrav och anvisningar.
Snabbare än !författningar tillkommer
ökad mekanisering och rationalise
ring, och som ständigt ·stälier oss in
för nya mänskliga perspektiv.
En god ekonomi, en trygg anställ

ning är inte nog för att en arbetare
skall anpassa sig på bästa sätt i ett
företag. Han önskar tillhöra en
grupp, ha vänner, röna erkännande,
känna sig nyttig. Han vill ha möj
lighet att lägga fram sina problem,
känna att han eller hon med intresse
kan gå upp i både arbete och fritids
sysselsättningar och få utnyttja sina
anlag på bästa sätt. - I en på KF:s
förlag utgiven bok "Förmannen" gör
författarna en jämförelse mellan tre
typer av företag. Bolaget A, som drar
en klar gräns mellan vad som angår
företaget och vad som angår arbetar-

na, bolaget B, som anser att bostä
der, idrottsverksamhet, lokaler o. d.
är det som i första hand tillfredsstäl
ler arbetarna, och bolaget C., som an
griper mänskliga problem på ett
mänskligt sätt. A-bolaget tar ingen
hänsyn alls till mänskliga värden, B
bolaget utövar ett slags förmyndar
skap och gör välfärdsanordningar till
en reklamsak. ,C-bolaget arbetar ef
ter normen att endast en tillfreds
ställd arbetare fungerar efil'ektivt, och
är intresserat av varje enskild arbe
tares möjligheter. Den senare före
tagstypen anser författarna vara den
idealiska.
Till och med utpräglat sakliga le

dare medger numera att industrin
har en mänsklig sida lika väl som
en ekonomisk. Man erkänner att den
mänskliga faktorn varit försummad,
därför att de tekniska och ekonomiska
intressena kommit i första hand. Den
trivseldebatt, som förts under senaste
år, har nog varit symptom på före
komsten av bristande hänsyn och för
ståelse för de problem, som samman
hänger med människans behov. Vi
pekar på de stigande olycksfallssiff
rorna, ökad sjuklighet, ökad frånva
rofrekvens - och vädjar till ansvaret
hos de enskilda för att minska de ne
gativa tendenserna. Men som företa
gare måste vi också känna vårt an
svar. Med vi menar jag här inte bara
arbetsgivaren, utan också arbetsle
darna och arbetarna i samverkan. Vi
måste begrunda de åtgärder vi vid
ta, söka få ändring tiU stånd där
missnöjesorsaker uppstå och stän
digt förbättra arbetsförhållandena.
Vi bör knyta personliga förbindelser
uppåt och nedåt och i sidled, så att
gemenskapen utvecklas till ett sam
arbete, som grundar sig på en demo
kratisk livssyn och anda. (Därmed
avses inte "uppluckring av arbetsmo
ralen och släpphänthet", som några
opponenter målade på väggen, när
jag sist förde saken på tal på en
diskussionsaf'ton.) Det räcker inte att
vi talar om samarbete eller att vi or
ganiskt sluter oss samman. Om en
klok personalpolitik skall ha någon
god verkan, så fordras det ju också
jordmån för densamma, människor
som äro fria, intresserade och upp
skattade - och inte några robotar.
Vi skola vara överens om att det vi
gör är för allas bästa, vi skola lära
oss förstå varandra, begrunda sam
manhanget mellan hemmen, samhäl
let och fabriken. Mäktar vi det? Ja,
förutsatt att vi vill. Det kan bli fråga
om att sätta sig på skolbänken igen,
det gäller uppfostran, nytt intresse för

personliga liksom samlevnadens pro
blem och ett sökande efter sambandet
och det bästa förhållandet för både
det tekniska och det mänskliga i vårt
företag, i vår produktion. Där synte
sen är harmoni!
Det är nödvändiga strävanden och

en förnuftig personalpolitik att sätta
målet högt för en demokratisk fost
ran, en god stämning och en triv
sam anda inom fabrik och samhälle,
ja bland alla som här verka och bo.
Det gäller att inte låta sig avskräc
kas av att positiva insatser kräver
ansträngning. Och det behöver inte
heller innebära så stora ansträng
ningar, om vi börjar i det lilla med
praktiska åtgärder för en liberal per
sonalpolitik..
För företaget är det givetvis också

en ekonomisk tfråga och man måste
följa vissa bestämda riktlinjer - i
linje med de anställdas förnuftiga ön
skemål. Det är inte nödvändigt att
principerna givas skriftlig form, men
det måste vara en viss medveten kon
sekvens i tillämpningen. Tillåt mig ge
några exempel och anvisningar, som
ytterst bygger på respekt för männi
skan på arbetsplatsen.
När en nyanställd kom.mer till fö

retaget skall han hälsas välkommen
genom en orientering om fabrik och
samhälle. Vi behöver en informations
broschyr, välredigerad och speglande
vad vi kallar "gustavsbergsandan".
Nästa steg i introduktionen är en tur
genom företaget och förmannens an
visningar i arbetsuppgiften och
förmedlande av kontakten med ar
betskamraterna. Samma omsorg,
som ådagalägges vid införandet av en
ny, fin maskin skall ägnas en ny ar
betare. - Kontakten med de anställ
da kan göras bättre genom delgivan
det av nyheter och personalmeddelan
den på anslagstavlor, som ha god pla
cering, och genom medryckande fa
briksradio. Tidningen Gustavsberga
ren bör förmedla bättre informationer
om företagets personalpolitik genom
medverkan av alla parter. Fabriksvis
ningar för nyanställda och anförvan
ter bör bli en permanent, regelmäs
sig institution. - Framtidens bostad
för ensamma vuxna bör utformas
som ensamrum bland familjelägenhe
ter. Hotell ger alltför stora påfrest
ningar både på hyresgäster och dem
som skall se till förläggningen. Fri
tidsverksamheten bör stödjas inte
bara ekonomiskt utan också genom
aktiva personliga insatser av dem som
ha förmåga att kunna leda och hjäl
pa till. Hä!lsokontrollen kan göras ef
fektivare, de yrkeshygieniska åtgär
derna skola inriktas också för att för-
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En utställning av Gus
tavsbergsporslin i New
York i april lockade
massor av folk. Man
fastnade för Argenta,
Farsta och Grazia, de
färgglada fajanserna och
det sobra stengodset. Ur
den stora svenskspråkiga
tidningen Nordstjernan
av den 31 maj hämta vi
vids:tående artikel, som
skrivits av Birger Lund
berg.
Till vänster ett prov

på Grazia, ur den för
nämliga Gustavsbergs
serie i vitt med silver,
som återfanns på Georg
Jensens utställning.

hindra neuroser och psykisk sjukdom
och för erkända mentalhygieniska åt
gärder. Yrkesanalys kan hjälpa oss
att bedöma anställds lämplighet och
placering i den för hans fysiska och
psykiska konstitution lämpligaste ar
betsuppgiften.
Matfrågan är också ett problem,

som vi i framtiden måste sikta på
att ordna bättre. Förvärvsarbetande
husmödrar borde få köpa färdiglagad
mat på vår egen lunchrestaurang.
När det gäller husmödrar så förs
spörsmålet vidare till barndaghem
mens utbyggnad, tvättinrättning, bo
städernas utrustning för underlättan
det av hemarbetet och mycket mer
som hör till samhällets service för en
bättre produktion.
Vi måste ge akt på gruppbildning

ens betydelse som trivselfaktor, vara
intresserade av att förbättra lagan
dan och samhörigheten, t. ex. genom
att sammanföra människor, som trivs
med varandra, till arbetsgrupper.
Tryggheten för nuet och framtiden
kan stärkas genom effektivare för
säkringsformer och förebyggande åt
gärder, förbättrad hygien och skydds
propaganda.
För den inre trivseln på arbetsplat

sen har vi en anspråkslös personal
tjänst, som omfattar lunchrum, mu
sik under arbetet, blommor, födelse
dågsuppvaktning och annat, som kan
vara ägnat att förgylla upp tillvaron.
Lunchrummen kan \få bättre placering
och utrustning, förses med flera tav-

lor, blommor. Blommor kan också ly
sa upp flera arbetssalar, som dess
utom kan få vackrare färger - och
fönster med utsikt över världen där
utanför. Ett vät valt musikprogram
och bättre högtalare kan också åstad
komma själslig rekreation under
själva arbetsdagen. Det kan tyckas
vara småsaker, men de har vägande
betydelse om man ser bakgrunden av
en ofta enformig arbetsdag. Och
därför behöver vi intresse även för
detta och en rik uppfinningsförmåga
för att ta vara på dylika moment för
trivsel och avspänning.
Perscnalkonsuientjunktionen. som

organ för handläggandet av personal
frågor, rekrytering, rådgivning och
andra ärenden av personaltjänsten
kan också göras effektivare genom
rent organisatoriska åtgärder. Låt
mig bara nämna behovet av en kvinn
lig assistent och centralare placering
av mottagning och expedition. -
Kärnan till. den hållfasthet, som

Gustavsbergs Fabriker stöder sig på
är säkerligen samarbetet - i fabriks
kommitte, skyddskommitte och före
tagsnämnd. Där känna de anstäälda
sig delaktiga i framstegsarbetet, här
ges en påtaglig avspänning mellan
parterna och här har vi en möjlighet
att vara vanliga spontana människor,
utan risk för majoritetsbeslut eller
partiskhet. Där har vi en riktningsvi
sare för en personalpolitik, som byg
ger på mänskligt samspel.

Gösta Dahlberg.

Lek 1ned eld och lera
Från stormen som drog kall över

Värmdölandet och piskade upp vitgäs
sade vågor på den annars så idylliskt
lugna Farsta.viken kom jag in i
värmen i Gustavsbergs porslinsfabrik
och letade mig fram till studion. Det
var som vanligt en tjusig miljö med
tjusiga människor. Handa.skickliga de
koratörer satt böjda över skogsgröna
argentapjäser och gav liv åt draksling
or och ormar i silver, drejare gav mju
ka klassiska former åt grå lera. Inne
i det rum, där man brukade träffa Wil
helm Kåge i sin dekorativa målarrock,
omgiven av exklusiva stengodspjäser,
vardagsserviser och ritningar kände
man inte längre igen sig. Den man, som
varit fabrikens konstnärlige ledare se
dan mer än trettio är hade nu flyttat
över i en annan lokal om inte precis
för att njuta sitt otium, så dock för
att få skapa i lugn och ro utan abt be
höva känna av de påfrestningar, som
det konstnärliga chefskapet måste in
nebära.
Dessa mödor vilar sen en tid tillbaka

på konstnären Stig Lindberg, · fastän
ung till åren ganska gammal i det ke
ramiska :gamet och välkänd inte bara i
Sverige utan också utomlands. Det är
redan ett dussin år sen han träffade
Hjalmar Olson ute på gårdsplanen vid
Gustavsberg och omtalade, att han
tänkte börja arbeta som konstnär vid
fabriken. Det hjälpte inte, att den tek
niske ledaren förklarade för ynglingen,
att man ingen plats hade. Han satte
sig på en stol och på den vägen blev
det. Vid den tiden hade Stig Lindberg
Konstindustriella fackskolan, ett års
elevarbete hos en skulptör som också
sysslade med. stengods och sex måna
ders intensiva partsstudier bakom sig.
Det var inte hans mening att alltför
länge sitta vid Wilhelm Käges fötter.
Han tänkte sig vidare ut i världen,
närmast till Italien för att studera bl.
a. keramik. Nu var det faktiskt Stig
Lindberg som måste övertygas om
lämpligheten att stanna: bättre lärare
än mej kan du ju knappast få, sa Kå
ge, som då sedan länge hade sin starka
ställning inom svensk keramik.

"Nyttokonstens surrealist".
Och .Stig Lindberg stannade men

ingalunda för att bli uteslutande lär
junge. Det visade sig snart att han äg
de krafter att konstnärligt stå på eg
na ben. Han lärde sig fort det mesta
eller i alla fall mycket om materialet
och började sina experiment på egen
hand och redan tidigt visade det sig att
.Sverige fått en ny pregnant keramisk
profil. Han gav prov på en ganska ena
stående glädje inför form och färg, som
tog sig uttryck i lekfulla försök abt
vinna ut nytt, att ge tidigare inte sed
da livsformer ät det urgamla döda ma
terialet: den grå leran. Med liv och lust
tog han i det tidiga fyrtiotalet tillsam
mans med Kåge itu med att skapa en
renässans ät 1700-talsfajansen och det
är inte att skjuta Käge i bakgrunden
när man hävdar, att utan Stig Lind
bergs våldsamma aptit på uppgiften,
så skulle den insatsen knappast .ha
fått den betydelse för svenskt konst
hantverk som · blev fallet. Här kunde
den unge konstnären på ett helt annat
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Med A-flickan .
l Paris och Gustavsberg

an minns A-flicketävlingen som en
isk fläkt. Och kunde vi enas om att ge

snällheten den uppmuntran och det livs
rum den är värd, så skulle glädjeämnen
inte behöva fattas", skriver Isa Bella i
Metallarbetaren. Och chefredaktör Gösta
Elfving i MT tyckte att ingen bättre bar
upp A-flickstiteln än Maria och att det
var ett sant nöje att konstatera att flickan
med stort A verkade just i idealsamhället
Gustavsberg. Båda dessa uttalanden äro
roliga att höra och förpliktande för oss
litet var. Nu är Maria åter i sin vardags
gärning efter en sagolik flygtur till Paris

och många upplevelser i världsstaden.
Den 5 juni hade hon sina medkandidater
som gäster på Värdshuset, där hon be
rättade sina upplevelser för sina trevliga
systrar och MT:s pigga redaktion. Om
budsman Evald Gustafsson från Fobriks
arbetareförbundet överräckte en grann
blomma, vår Gunnar Andersson gav hen
ne en applåd från gustavsbergarno och
Artur Teglund hyllade henne som en var
dagslivets hjältinna. - Det gladde oss
alla att de övriga elva A-flickorna så full
tonigt slöto upp kring Maria. De voro
alla verkligt prima exempel på de ideal,
Morgon-Tidningen velat hylla genom sin

omröstning. De berättade att de av tid
ningen fått var sin praktfulla Orreforsvas
med rosor och att de dessutom genom
anslag från ·arbetsplatsen fått ett semes
terbidrag på 200 kr. var. Den lilla ask
koppen från Gustavsberg och den trev
liga samvaron blir också ett kärt minne.
A-flickorna kommer säkert att träffas fle
ra gånger i framtiden för att återuppliva
minnet oy den populära tävlingen om
Industrins A-flicka. Våra läsare har väl
i regel följt MT :s rika reportage från des
sa dagar, varför vi nöjer oss med att på
nästa sida ge några fotoglimtar av A
flickon i Paris och Gustavsberg.

•sätt än i stengodset låta sina infall och
ideer, sin lust för att leka och hoppa
över ·kritstrecken komma till utlopp.
Man har en känsla av, att konstnärer
na hade fantastiskt roligt den hektiska
säsong som studion samlade sig till det
första offentliga framträdandet med
fajansen. Denna glädje klingade också
i utställningstiteln "Fajanser målade i
vår" och när man säg alstren kände
man riktigt hur vårsolen och ljuva vin
dar från Farstaviken inspirerat skapan
det. Denna första utställning blev en
klar framgång och man kunde konsta
tera, att en gammal keramisk metod
åter införlivats med svenskt konstliv.
Det var närmast Stig Lindbergs fajans
målningar, som kom honom att få be
teckningen "nyttokonstens surrealist",
vilken som de flesta etiketter endast
säger en del av sanningen .

.. Stig L. -· lekare och ledare.
Men en lekare och speleman som Stig

Lindberg, kan han vara ägnad att, bli
konstnärlig ledare för en industriell
produktion av Gustavsberga omfatt
ning ? Man kan svara obetingat ja på
den frågan. Gustavsbergschefen Hjal
mar Olson sa en gång att den konst
när, som skall göra en insats inom den
keramiska industrin, måste förutom na
turlig begåvning för form och dekor
också äga det tålamod, den dagliga seg
het, som bemästrar de tusen praktiska
svårigheter, som reser sig i hans väg.
Som exempel nämnde han den gången
att Stig Lindberg är tillräckligt klar
tänkt och har tillräckligt goda utförs
gåvor för att kunna argumentera i en
debatt med tekniker och affärsmän,
där många artister skulle komma till
korta med sitt "konstnärssvammel".
I det föregående har talats en del om

keramikern Stig Lindbergs "onyttiga"
lek med eld och lera. Man har däremot
inte sett så mycket av konstnärens in
satser på den. industriella produktio
nens område. Han har emellertid ock
så ägnat intresse åt vardagens bruks
artiklar.
- Kan inte formgivningen på porsli

nets område betraktas som i stort sett
färdig?
- Nej, det finns säkert åtskilligt att

göra, men det blir svårare och svårare
att göra det. Industrin har växt ut och
fått en annan karaktär. Annu när jag
kom hit till Gustavsberg satte hant
verkets traditioner sin prägel på fa
briken, det fanns till exempel endast en
enda ingenjör anställd. Nu är det en
modern serietillverkning nästan över
hela linjen och det blir därför svårare
att länka om produktionen, Varje de
taljingrepp är betydelsefullt och får
ofta sina återverkningar för hela för
loppet. Desto mera nödvändigt blir det,
att även konstnären och inte bara tek
nikern känner hela industrin och drif
ten in i små enskildheter.

Vardag och helg i porslin.
s,tordriften och serietillverkningen

lämpar sig ju mycket bra för standard
artiklarna och det är en naturlig sak
att dessa tar största utrymmet på in
dustrins program. Det är nyttokonst
närens sak att se till abt dessa blir re
jält och förnuftigt utformade och att
de har en naturlig vardagstrrvsel. Men
vid sidan av denna kärna i tillverk
ningen tror jag det är riktigt, att man
också organiserar smärre enheter där
det exklusiva får komma fram med
tanke på kategorier och konsumenter,
som har möjlighet och lust att skilja
på vardag och helg också när det gäl
ler en sån sak som porslinet. Även om
man har exporten i minnet ,bör en sä
dan uppspaltning av driften ha sina för
måner.

,Stig Lindberg har två intressanta ex
ponenter för dessa bägge produktions
linjer praktiskt taget klara. Den ena
är alltså en standardservis. Den är döpt
till Bo-servisen och konstnären har ar
betat med den i två år. Den har fått
en hel del av trollkarlen Stig Lindberg,
konstnären som kan ställa åtskilligt på
huvudet och ändå låta det komma ned
på fötterna. Men här är hans fantasi
ställd i den rena nyttans tjänst. Sopp
tallrikarna är försedda med lock na
turligtvis för att bevara kastrullens
hetta ännu inne vid bordet, men vän
der man locket, simsalabim, så har man
en den nättaste assiett att lägga kex
eller vad man har lust på. Det är på
samma sätt med karotternas lock, de

kan användas till fruktskålar, brödskå
lar eller vad man nu vill. Kannorna
har också utrustats med lock, men var
je lock passar itill alla kannstorlekarna.
Bo-servisen tillverkas -i det hårdföra
flintporslinet. Stig Lindberg har också
en mera exklusiv servis i benporslin. ·
Hur ser då den nye konstnärliga le

daren på gustavsbergsstudions framti
da utveckling?

Konstnärerna -· industrins
samvete

- När Kåge och jag startade studion
var min tanke att bygga ut den till en
mönstergivningsbyrå för hela koopera
tionen. Den skulle alltså komma med
uppslag och ideer, som inte rörde bara
porslinsindustrin. Det finns ingen an
ledning att släppa den tanken och i nå
gon mån har den börjat föras till verk
lighet. överhuvud tror jag att det skul
le finnas plats för en centralt ledd kon
sultativ verksamhet i smakfrågor. KF
har sina konsulenter, som står konsum
tionsföreningarna till tjänst, när det
gäller mejerivaror, charkuterivaror och
bröd. En smakkonsulent skulle också
fylla en viktig funktion. För mig fram
står det .som ett lika stort bedrägeri att
göra fula dekorationer på ett dåligt tyg,
som att sälja livsmedel av underhaltig
kvalitet. ·
Härvid ligger ansvaret givetvis

främst hos producenten. Konstnären
framstår i dag som industrins samvete.
Det är han som måste hävda skönhets
kravet i form och färg och det är han
som måste säga stopp, om han märker
att rationaliseringssträvandena går ut
över kvaliteten. På lång sikt är detta
givetvis en mycket ekonomisk uppgift.
Vi slutar denna intervju med att låta
Stig Lindberg berätta historien om en
amerikansk glasindustri med 15.000 ar
betare, som knöt mängder av tekniker
till sig för att framställa de perfekta
glaspjäserna. Produkterna blev itekniskt
mycket bra, men den stora framgången
uteblev. Man hade glömt en sak, man
hade inte anställt .en enda konstnärlig
rådgivare. På den punkten fick man
lära om och sen gick det lika fint som
i sagan.
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Några bilder frän A-flickans solskensdagar. Längst upp till höger målar Maria i den världsberömda Sevresfabrfken i Paris. Därunder
talar chefredaktör Elfving vid fabrikens middag, Torbjörn Jonsson levererar en kram, till höger en glimt frän arbetskamraternas upp
vaktning. Längst ned är A-flickeidens upphovsman, redaktör T. Larsson omgiven av A-flickorna Göta Olsson, Ellen Holmström, Margit
östling, Edith Jordin, Stina Ekenberg, Maria Fredriksson, Margit Anderson, Inga-Britt Sandell, Anna-Lisa Rosen, Elvira Wedberg-Lars
son och Greta Ström.
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Gustavsbergs-Pojkarnas träff
Trakt där fäder bott och gått i daglig id,
känt sin ungdornskraft och vilar nu i frid,
trakt där strider stått i Gröneborg och Kullen,
kärnpar sova tryggt tre meter ner i mullen.
Här, i denna sal, där våra fäder satt
rned sin dryckesmugg i fordom sommarnatt
och dä1· öl och brännvin stänkt omkring på bordet.
Stolt och trotsigt vägde de ej ordet
om den rätta vägen att mot målet nå.
Man var stark och segerviss som få.

Men ej endast trevnad våra fäder kände,
arbetet var lag, rnian målade och brände,
formade och göt och gjorde fint porslin.
Levde strongt och hårt och skötte srn. maskin.
Formarn på sin plats, likt kungen i sitt rike,
stod där ensam stark, ej någon var hans like.
Kom nån gång en man från Sveas många riken,
fann han strax sin plats - men utanför fabriken.
Att åt gråa leran giva eld och själ
kunde blott en traktens son, en infödd och rejäl.

Men kamrater! Tiden lider, vågen slår vid Farstaviken.
Leden glesnar, skaran skingras över berg och riken.
Var och en har sitt att sköta. Varje man sin plats har funnit.
Medan dagarna blev många, så att åren nu förrunnit.
Vart ändå, som vi ha dragit i den stora vida världen,
har dock ändå följt oss minnet av den plats vi börjat färden,
minnen och de band, som knotos i de första ungdomsåren,
de ha följt oss genom livet liksom vinternföljs av våren.
Nu. jag hälsar Er kamrater med en skål av druvans märg.
Här är upphovet och roten, i vår hembygd Gustavsberg.

Med denna dikt av märket Wala häl
sade Oscar Wadström en gedigen ska
ra karlar omkring de 60 åren vid ett
festligt bord i Värdshusets största sal
i nådens år 1951, den 16 juni. Där utan
för glittrade sommarsolen i Farstaviken
över Ekedalslandet som förr om åren,
här inne vankades det smörgåsbord med
småvarmt från bolagsboden, strömming
från Baggen, potatis från Kvarntorpet,
lindare från Snickarns träsk, lingon från
Lappmarken. Härliga franska fanns
också, frän Lindströms förstås, kalv
stek från Ahlgrens stånd och moster
Petterssons köttbullar hade en strykan
de åtgång. Vattnet från Pjäsens brunn
och mjölk från "först i flaskan" läs
kade. Man var hemma, sade min granne
Söderström från Mariagatan 7. Det var
stämning och fest från första stund, då
de gamla infödda 75 gustavsbergspoj
karna, till tonerna av Nisse Box' och
Fredrik Lundqvist tvåradiga, Blombergs
munspel, Söderbergs gitarr och en trio
snatterpinnevirtuoser frän Gröneborg
med omnejd, bänkade sig samman till
GP:s unika premiärträff. Initiativta
garna, Wådström, Söderberg, Säfström,
Boxarna, Lundkvist och Blomberg hade
träffats och upplivat gamla minnen en
sommarkväll, badat vid Svinudden, dan
sat vid Tjustvik - och då fattat beslu
tet rutt kalla samman de gamla gustavs
bergurna. Och här satt de nu, långväga
ifrån och hemmaifrån. Ändå fler skulle
kommit om utrymmet varit större. Man
hade tittat på fabriken och ,beundrat den
enorma utvecklingen, En rundtur ge
nom samhället hade fört dem till gamla
kända trakter, som nu fått en ny skep
nad för nya generationers behov.

"På tiden, som har flytt vi ser så ömt,
fallera

Det tråkiga som fanns det har vi glömt,
fallera

I skimmer står vår ungdoms äventyr,
fallera,

när vi mot framtidsåren varsamt flyr,
falleralla ....

,Så löd vers nummer tretton i den
bordsvisa, som Gustavsbergs rimsmidare
från gamla tider H. Danielson fick gub
barna att sjunga med i med kläm. Och
nu skulle referenten haft en ekomikro
fon och smygit sig runt kring borden,
ty här berättades om data och händel
ser från gamla Gustavsberg, som vore
värt att räddas till historien. Han pas
sade på att hälsa från det unga Gus
tavsberg och läsa ledaren i detta num
mer. Pojkarna, som satt placerade vid
bord, märkta "Kasern", "Koppverksta
den" o.s.v. skulle man ha velat ge 30
år tillbaka och engagera dem alla till
fabriken. Där fanns yrkesskicklighet
och fackkunskap - det kunde man hö
ra av samtalen. Nåja, sånt kan man
drömma om när man varje dag plägas
av ropet efter duktigt folk till fabriker
na. Men som redaktör kan man i varje
fal hoppas på att fä många bidrag till
spalten "En gammal gustavsbergare be
rättar" och det är vackert så. - Poj
ken Karl Bergman tackade vid .bordet
pojkarna som tagit initiativet till denna
träff och hoppades att utrymmet nästa
gång skulle förslå, så att också "gus
tavsbergsflickorna" fingo förgylla upp
samvaron. Ett rörslag av Bergman om
att göra en liten insamling till en ut
flykt för Gustavsbergs gamla antogs



GUSTAVSBERGAREN JUNI 1951

med acklamation och sedan en av de
gamla pojkarna lagt en hundralapp i
botten gick summan snabbt i höjden.
- Efter supen trängde GP-medlemmar
na sig samman för att vår fotograf
skulle föreviga dem i ett gruppfoto. Un
der hela kvällen fotoblixtrade det allt
emellanåt och några prov har vi med.
Kaffet intogs i övre våningen, där poj
ken Karl Törngren _behandlade pianot
lika säkert och mjukt, som då han gjor
de musik till bions stumfilmer. Mylla
spelade och sjöng och så berättade man
historier. Kalle Lorang talade om hur
han återfann skutan "Hoppet", där den
tidens grabbar smakade på skeppsskor
por och klättrade i riggen. Kajutan
finns nu på Sjöfartsmuseet. Han erin
rade om Ekbergs och .Severins förnämli
ga festarrangemang och "bondbröllop"
och om idyllen vid Ekedalsvägen, där
man svärmade med sin första kärlek.
Gustav Fröberg berättade ett ungdoms
minne och Danielsson föredrog en dikt
om begreppet Gustavsbergspojkar. Vi
återger · deras alster på annan plats i
tidningen. Abel Halmberg förtalte en
spökhistoria, Söderberg, Olofsson och
många fler kom med andra glim
tar - ja det berättades och sor
lades och tiden rann iväg. Gustaf
Blomberg visade till slut en samling
verkligt unika ljusbilder från det gam
la Gustavsberg, avbruten av ideliga
igenkännanden, utrop och förklaringar.
Det var tydligt att man rtrivdes!
Då månen sjönk ned bortom Farsta

landet och solen började stiga över ha
vet i öster skedde uppbrott. Man hyllade
'styrelsen', man hurrade för Gustavsberg
och tackade fabriken för visningen och
för minnesaskkoppen. Och tryckte var
andras händer. Man enades om att låta
sammanslutningen Gustavsbergspojkar
na bestå och att man skall träffas igen.

''Gustavsbergspojkar''
En vacker dag man märker högst för

vånat
att man är mycket äldre än man tror:
det hår man nu har kvar betänkligt

grånat
och "månen" bara växer och blir stor!

Som pojk man än ju känner sig i själen
och jäktar som de andra och har brått,
man kan ej tro om så dom slog ihjäl'en
att man har redan älderdomen nått?

Men faktum kvarstår, som begreppen
rubbar

det sura äpplet får man bita i,
man räknas nu bland gamla sura gub

bar,
vår ungdomstid för evigt är förbi!

Nu får man gå och glädja sej åt smäl-
len

och bläddra fromt i minnenas arkiv;
man "hoppat av" den vilda karusellen
och "utom tävlan" drar sitt positiv!

Man hade dröjt kvar i den gamla tiden
och man hade sett den nya med dess
fördelar och vad kooperationen kunnat
åstadkomma under en kort nydanings
period i det gamla brukssamhället. Men,
som en av pojkarna uttryckte det i av
skedsögonblicket: "Det är inte bara det
materiella framåtskridandet vi ska hyl
la. Det vi nu drar fördelar av är en
följd av vad våra förfäder gjort. De
voro skickliga och plikttrogna arbetare,
som i hård kamp för tillvaron arbetade
efter sin förmåga och de gav oss ett
andligt arv, för vilket vi skall stanna
tacksamhet."

G-g.

Vår ungdoms ideal är övergivna
nu realistiskt ser man varje sak;
vi gamla verkar "lite efterblivna"
vi har en omodern och billig smak!

I all sorts fördom tror dom vi är fångna
så ej vi märker huru tiden går:
men vi ej alltid prisar det förgångna,
den "nya given" vi rätt väl förstår!

Vad var väl våra enkla "kägelbaner"
där "trissan" drevs i vägens damm och

grus
mot nutids- högst moderna fotbollspla

ner
där "kämpar" sparkar inför fullsatt hus!

Tänk blott, vår ungdoms bjölklövskläd
da sjuss'ar

med sköna damer, punsch och handkla-
ver.

Nu åker vi till fest i flotta bussar
men riktig punsch vi ser nog aldrig mer.

Förr ringde man trankilt till vin-agenten
och punsch och konjak sändes hem pr

båt;
likvid man ordna sedan, vid "Procenten"
sen alltihop, och mera itill, gått åt!!

Man dansa' snällt vid ".Skyttepaviljong-
en"

och "smockan föll" ett stycke därifrån.
Nu hålls det lugnt av ordningsvaktsbat-

tongen
och bort i "basset" snyftar saxofon!

Nu är vi allesamman nästan lika
och ingen över andra "sticker opp"
nu, ingen fattig finns, och inga rika.
Tänk vad vi hunnit under årens lopp!

övre raden fr. v.: Gunnar Elkbe rg', Gunnar Lindahl, Verner Hultman, Helge Olsson, Josef Pettersson, Victor Andersson, Karl Nilsson,
Oskar Lundin, Johan A. Hellqvist, Gunnar Tegerström, Georg Box, Uno Hultgren, Anders Steen, Herbert Fredblad, Nils Box.
Andra raden fr. v.: Fredrik Lundqvist, Ragnar Andersson, Hilding Jonsson, Henning Danielsson, Oskar Severin, John Ahlqvist, Ernst
Lindahl, Gunnar Nilsson, Adolf Pettersson, Ture Söderström, Karl Dahlqvist, Karl Lorang, Sven Lövbom, Georg Pehrsson, Gerhard
Ullberg, Karl Bergman, Martin Söderström, Sven Steen, Erik Steen, Gerhard Pehrsson, Krispin Grenman, Gustav Lorang, Sven Jonasson,
Sven Nilsson, Robert Gustavsson.
Sittande och knästående: Oskar Ullberg, Anders Bonnevier, Gustav Möller, Abel J. Holmberg, John Johansson, Sigfrid Järvall, Henrik
Söderst.röm, C. Erik Fagerström, Oskar Olsson, Carl Petterson, Knut Andersson, Karl Törngren, Edwin Johansson, Erik Hallberg, Anton
Kock, Gerhard Sävström, Oskar Fredriksson, Gustav Blomberg, Josef Box, Frans Karlsson, Georg Lundberg, Gustav F'röberg, Albin Olovs
son, Alexander Olovsson, Oscar Wadström, Knut Boox, Gustav Olsson, Gustaf Geh!in, Oskar Söderberg.
Sittande i mitten: Martin Lätt, Albin Aberg, Gustav Wallius.
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Nu inga bleka "massapojkar" springer
ner till "fabriken" redan före 6
då gamla "slamhusklockan" ilsket

ringer
och dom med möda av sin "morsa"

väckts!

Kanhända en och annan örfil svider
men man är van så det gör ingen sorg
och ger igen vid kvällens vilda strider
med andra grabbar uti Gröneborg!

fu är vi gamla, blivit "män i staten"
vi som var här i våra unga dar,
på var sitt sätt vi stretar nu för maten
ty flera flyttat men en mängd finns

kvar.

Vi nu har tänkt att "gamla grabbar"
samla

båd' dem som bor här och som flyttat
bort;

till mat och dryck vi .får försöka
"skramla"

och hoppas att det inte blir "för torrt"!

Nu är dom borta alla "orglnalen"
som, lite egna, gjorde här sin rond,
nu minns vi knappast färgerna på

schalen
som prydde gumman uti "gummans

stånd"!

Nu kör ej mera "Farsta-ekipaget"
med Bruks-patron och kusk uti livre
en 5 tons lastbil pryder upp garaget
sen nya tider här har 1gjort entre:

Man ingen söndag mer på båten "slus-
sar"

och får en sup i "~-ans" försalong
nu åker vi till "Stan" i Björknäs bussar
och gynnar "Sara" - (någon enda

gång!?)

Nu "Gustavsbergare" ej mera slarvar,
nu fordras det att vara stelt korrekt
och inga gubb' i Värdshusbacken larvar
att få "en öl" och värsta törsten släckt!

Vi slipper "första-uttagsplågan" även
ty "Konsum" heter gamla "Bolagsbo'n"
nu allihop har pengar uti näven
de är ju nästan som "Revolution"!

Ja, gamla minnen tänkte vi uppliva,
med vännerna från fordom få kontakt
och på vårt Värdshus ordna till en

"skiva"
för att få träffas i vår ungdoms trakt.

Den gamla trakten gläder än vårt sinne
och ger åt livet ltte glans och färg,
de ljusa stunder stannar i vårt minne,
det skimrar sommar över Gustavsberg!

Än där i gräset glänser färgrik daggen
när solen stiger över skogens bryn,
där kilar fina båtar ut mot "Baggen"
och kyrkans spira pekar upp mot skyn!

Än glittrar vattnet grant i Farstaviken
liksom det gjort i alla gångna år,
men dystert grå står gamla pott-fabri

ken
och minner om den tid- som nu förgår!

Så, lät oss glädjas medan livet varar,
ta reda på var flyende minut;
nu är vi här, en hoper gamla karar
att ge vår ungdomstid en glad salut!

H. D.

Sommarens salta stänk

svalkar säkert snart solbrända
semesterfirare. Skolan slut,
semestern stundar. Segelbåtarnas
segel slår så stilla, smekande
stäven susar säven så sakta.
Stärkande sol strålar.
Spirande sippor, syrener,
svajande
sädesfält, skogens svala skugga,
siskornas späda sång, smultronens
söta smak, sporrar skrivaren
spontant så sägandes se
samhället, sedan söndagens siesta
stundat.
Skräddarvikens skum
samlar simmande svenner,
skrattande systrar, stojande söta
småttingar, som sinsemellan
sörplar saft, samlar sandens
snäckor. Stundom skvalpande
stranden, som små stänkande
sylfider. Så synes signaturen, som
sagt, Sveriges signade, soliga
sommar, som således skall
saluteras såsom sinekur,
samlande släktets söner sällsamt
sund stimulans. Sic!

Välfrejdade vikingar,

vilkas vaggor vinglat vid viken
vid Värmdövägen, visades våra
verkstäder, varefter valdes
visitering välkända vallfartsvägar.
Välfärden vitsordades.
Vidare vankades välplägnad
vid Värdshuset, varest Vadström
välkomnade vännerna. Vid vinet
varslade vittnena vana vid
vederbörande valplats,
vars vickningar verkade varit
vederkvickande vid värnplikten.
Vädret var vårligt, vattnets vågor
vilade. Västerns välsignade vyer
vid Värdshusverandan väckte
vemodigt välljud. Visans vänner
verkställde vackra verser, vartill
virtuoser vållade veritabel vokal
vibration. Vältaligt vädjades
valuta, vilken villigt villfors.
vördade veteraner. Varjehanda
vitsar ventilerades vart vi vände
vår varelse. Välbekanta visioner
visades visuellt. Vid votering
valdes vidgad verksamhet, varvid

valkyriorna välkomnas.
·Vitala värdar vederfors
välförtjänt välgång.
Vivat!

Tandvärnet

tillkännagav träff till tredje
Trefaldighetsveckan. Trettio
tillgivna trosfränder tillbragte
trivsamma timmar tillsammans.
Tidningens täljare tog tillfället
teckna tilldragelsen
tirad, tillmötesgående tandrötans
tuktare. Talarna tyckte
tandvanvården tenderade
terrorisera trakten. Trodde
trasslet tarvade tvekamp, ty
triviala tilltugg, tabletter, tillika
tårtor tillvitas tillkomsten
tandvärk. Torftigare traktering
tillrådes. Tioåringars tioöringar
till tomater!, tänkte tydligen .
trevlig tanddoktor.
Tidningsläsarna torde törhända
tillönska torneringen tur. Tack!

Fem farliga F

försvårar fulländad form,
förmodar framsynta författare,
fördömande farten, förargelsen,
fetman, [laekan, fimpen.
Flera fotgängare förolyckas för
försåtliga fartdårar, förargelsen
förhäxar förment förolämpade
flegmatiker, fetman frestar
faktiskt flåsande fyrtio-,
femtioåringar förtretligt, flaskans
fludium fördummar fördärvligt
fridsamma församlingsbor, fimpen
förgiftar friska fränder,
föranledande försämrade
finanser. Farhågorna fordrar
fördenskull föresatser. Föredöme
från fäder, fostran från
folkskolan,
fackföreningsfunderingar,
Forumfrågor, förtänksamhet från
fullmäktige, företagsamhet från
fabriken. Förslagsvis förordas
föreläsningar för
föräldraförening. Förrän
framfusig framkomst, febriga
fataliteter, fjättrande fett,
f'örvildande fylla, förgiftande
Fennia får fördärva familjen
fordras få fram front. Fastän
ferier följer, föredrag försiktighet
före fläng, förnöjsamhet framför
förtret, förnuftig förplägnad före
flottig föda, friskt flöde före
frätande finkel, fattiga fyrkar
framom flyktiga favoritfimpar,
Finis!

LEKAREN.
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Glimtar från·
Gustavsbergs
fabriker

Wilhelm Kåge utnämndes i konseljen
elen 25 maj till professor.

Folkhögskolestipendier om 150:- för
vinterkurs kan även i år sökas före den
1 oktober.

Porslinsleurs pågick under veckan
3/6-9/6 i HPF med deltagare från
Sundsvall i norr till Malmö i söder.
Kursdeltagare var konsumanställda av
delningschefer, butiksföreståndare och
försäljare. De fick under sakkunnig
ledning arbeta i de olika avdelningarna
och sätta sig In i de problem, som är
förenade med porslinsframställning. På
·kvällarna samlades deltagarna rtill före
läsi:iingar och diskussioner om kera
miska problem och försäljningsfrågor.

Kursdeltagarna var mycket nöjda med
veckan och de hade icke tillräckliga su
perlativ att ödsla över Gustavsberg och
den goda stämningen som är rådande i
fabriken.
Det keramiska vetande de inhämtat

under kursen kommer säkerligen att
sätta spår etfer sig ute i landet och den
goodwill de. skapar kommer att bli
Gustavsbergs Fabriker till nytta.
Kursledare var Arnold Erderyd och

som gruppchefer fungerade Oskar Wad
ström, F. Fall och Arne Lundqvist.

Kooperativa personalalliansen hade
den 17 juni skärgårdstur med deltagare
fråri .Schweiz. Efter en tur runt Rindö
gjordes besök vid Vår Gård.

Dekoravdelningen hade den 28 maj
bussutflykt Mälaren runt med 108 del
tagare. Den lyckade färden refereras
på annan plats i tidningen.

TPF hade personal- och familjeträff
på Aspvik den 10 juni och gynnades
av fint väder. Trehundra personer sök
te sig ut till Aspvik, där Blåsorkestern
konserterade och en härlig frukost i det
gröna serverades, inte minst till husmöd
rarnas stora glädje. Lekar för barn,
skämttävlingar och dans utfyllde pro
grammet.

BKF firade sin Aspviksfest den 17
juni med kaffe och dopp, musik, skämt
tävlingar och dragkamp, lekar och dans.
150- deltagare hade mött upp.

I koop. DM i ,terräng den 24 maj tog

Valfrid Berglund och Alf Rosen från
Gustavsberg mästartitlarna i resp. se
nior- och juniorklassen.

Korpfotbollen inom Gustavsberg på
går som bäst med spännande uppgö
relser mellan de olika avdelningarna. ,Se
dan halva serien avverkats leder Press
verket före Sanitet, Konsum, Emaljver
ket. HPF och Mek.

I varpa står tätstriden mellan utearbe
tare och chaufförer, men målare, gju
tare, formare, eldare, mekaniker, pres
sare och skrivare gör vad de kan för att
också plocka hem poäng på den trev
liga banan vid Vilan.

Maj--Juni har varit de verkliga be
söksmånaderna med sammanlagt 3.000
gäster. Där kom konsumpersonal från
Örebro, Julita, Uppsala och Stockholm;
kvinnoklubbar och husmodersgillen från

· Ursvik, Nyköping, Bromma, .Södertälje,
Domnarvet och Solna; australiska, tyska
och amerikanska arkitekter; schwei
ziska KPA-gäster, socialarbetare i olika
grupper från Stockholm och Schweiz;

,svenska Slöjdföreningen, norska journa
lister, danska porslinsmakare, yrkes
skolelever, folkskoleseminarister och
Vår-gårdare. Rör- och metallfolk har
kommit i stora grupper. Mindre säll
skap fanns från England, Nya Zeeland,
Thailand, Chile, USA, Finland, .Schweiz,
Holland, däribland en del gäster vid
KF:s kongress.

Tennis6n har startat med match och
nederlag mot Fläktfabriken. De voro
tydligen bättre tränade och vann med
5-2. Nu äro klubbmästerskapen med
något reducerat deltagareantal (Ref.
glömde anmäla sig.) i full gäng på ba
nan vid Höjdhagen.

G. Dbg.

tJ-, STÄNGT FÖR
~ SEMESTER

16/7-2S/7

1951

Fototävling
De anställda vid AB Gustavsbergs Fa

briker, Lumalampan AB, Konsumtions
föreningen, Stockholm m. o., Koopera
tiva Förbundet· samt ·Paul U. Berg
ströms AB ha inbjudits till en gemen
sam fototävling. Tävlingen indelas i föl
jande grupper:

Grupp A. Svartvita bilder
Grupp B. F'ärgbilder i diaposetiv.

Tävlande anses genom sitt deltagan-
de ha godkänt nedanstående bestäm
melser.
Tävlingsbilderna skola vara tävlings

ombuden 1tillhanda senast den 1 oktober
1951. Tävlingsdeltagandet skall vara
fullständigt anonymt, varför bilderna
skola åtföljas av namnsedel i slutet ku
vert, med uppgift om den tävlandes
namn, signatur, adress och arbetsgivare
(företag). På kuvertet angives signa
turen.
Tävlande får ej deltaga med mer än

en kollektion om tre bilder i varje täv
lingsgrupp. Tävlingsbild får ej tidigare
ha varit publicerad eller prisbelönt i an
nan tävling, med undantag för personal
tidning resp. klubbtävling.

.Svartvit-tävlingen, således grupp A,
är såväl individuell som lagtävling mel
lan företagen i 3-mannalag.
Tävlingen i båda grupperna bedömas

med hänsyn till varje kollektion som hel
het. Tävlingsjuryns protokollförda be
slut kan icke ändras.
Tävlingsombuden äga rätt att utan er

sättning till den tävlande utvälja ,bil
der för utställning eller förevisning i
diaposetiv inom företagen. Efter medgi
vande av den tävlande äga tävlingsom
.buden rätt att utvälja bilder för ev.
publicering i företagens personaltidning
ar.

Grupp A avser enfärgade bilder på
papper. Bilderna skola vara tagna av
den tävlande. Negativ- och posetivarbete
må utföras antingen av den tävlande
själv eller av f?tografisk firma. Bilds
format får ej understiga 17 x 17 cm, me
dan största format är obegränsat. På
baksidan skola bilderna vara försedda
med fotografens signatur och ev. tek
niska data. Bilderna skole ej vara mon
terade.

Grupp B avser färgfotografier, tagna
av den tävlande och framkallade anting
en av den tävlande eller av fotografisk
firma. Bilderna skola vara monterade
mellan glas i gängse standardformat för
projektion (5x5 eller 8X8) och på
framsidans överkant markerade med vi
ta pappersremsor, försedda med den täv
landes signatur. Plåtramar godkännes
ej. Tävlingsombud på Gustavsberg är
Hilding Ohlson och W. Wahlgren.
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Den 7 juni samlades företags
nämnden till sammanträde i
BKF :s nyinredda föreläsningssal.
Sedan en film om företagsnämn
dernas arbete visats, öppnade ordf.
herr Hjalmar Olson mötet och
hälsade särskilt de nya ledamö
terna hrr Bertil Svensson, Sven
Svensson, Erik Hillborg och Anda
Björk välkomna. Man enades om
att utöver arbetarpartens repre
sentation inbjuda herr Axel öh
lund till förnyat ledamotskap, då
hans erfarenheter och hans be
fattning som expeditör ansågs vär
defullt för nämndens arbete.
En skriftlig årsredovisning jäm

te förvaltningsberättelse för Gus
tavsbergs Fabriker utdelades till
ledamöterna, varjämte herr Hjal
mar Olson kommenterade de an
givna posterna. Han gav samtidigt
en översikt av det nuvarande
marknadsläget för våra produk
ter. Från samarbetslwmmitteerna
rapporterades informationsaftnar,
och samråd om produktionsfrågor
och mera interna avdelningsfrå
gor. TPF och BKF planerar per
sonalfester på Aspvik, medan HPF
beslutat att avdelningsvis träffas
till utflykter.

Skyddskommitten meddelade
att undersökningar beträffande
eksemskador fortsättes i samarbe
te med Folkhälsan. I fråga om ar
betstiden och ev. förkortad lunch
rast hade yttrande inhämtats från
sakkunniga, vilka under särskilda
motiveringar avrådde för att in
kräkta på måltidsraster. Skydds
och arbetstidsfrågor hade också
diskuterats med skyddsombuden
vid ett möte tillsammans med
kanslichefen Erik Thörnberg, för
hundsordförande G. Mohlne m. fl.
Ur olycksfallsstatistiken, som nu
mera redovisas på en blankett i
stället för tidigare två, lämnades
några jämförande siffror för före
gående år och 1 : a kvartalet 1951.
Från förslagskommitten rapporte
rades 13 inkomna förslag, av vilka
10 premierats. Till nya ledamöter
efter hrr öhlund och Nässen har
kallats hrr Sven Svensson och Bir
ger Lindberg.
Porslinsfabriken kan nästa år

fira sitt 125-årsjubileum. Leda
möterna ansågo det önskvärt att
gustavsbergarna fick tillfälle att
fira jubileet under enkla och trev
liga former. Det föreslogs bl. a. en
folkfest i Folkparken. En kommit
te tillsattes för att göra vissa för
beredande arbeten.

Med anledning av Wilhelm Kå
ges hedrande utnämning till pro
fessor beslöt nämnden att avsän
da ett lyckönskningstelegram.
De kraftigt ökande besöks

strömmarna till fabriken oroade
en del av nämndens ledamöter,
som påtalade störningar i driften
och allt för stort ianspråktagan
de av fabrikens personal för vis
ningar. A andra sidan ansågs att
man ej bör göra ytterligare re
striktioner i besöken, som onekli
gen skapar en good will för före
taget och dess produkter.
En för vår företagsnämnd

smickrande undersökning rappor
terades från Svenska Fabriksarbe
tareförbundet, där en jämförelse
och värdering av 50 företagsnämn
ders arbete hade placerat Gustavs
berg i toppen eller med 53 poäng
av 60 möjliga. Nämndledamö
terna ansåg det önskvärt att un
dersöka vad som kan göras för att
uppnå full poängsumma.

Frånvarofrekvensen, som fort
farande på sina håll orsakar all
varliga avbräck i en jämn produk
tion, ansågs kräva propaganda un
der medverkan av verkstadsklub
barna, erinringar om avtalets be
stämmelser samt vädjan genom
fabriksradio och cirkulär till de
anställda.
Vid nästa företagsnämndsmöte

fortsätter herr Hj. Olson sin redo
görelse om förutsättningen för och
inriktningen av Gustavsbergs pro
duktion.

Sekr.

SEMESTERRESAN
går till
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20-29 juli.
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Paris
16-31 augusti (Få platser kvar)

Modern turistbuss från Stockholm
Upplysningar genom

Henry Burell, Gustavsberg.
Tel. 30737.

Flera perioder - v1

bryter I

Maria, Tibbelin.

Den 15:e maj infördes automatisering
en i Gustavsberg. Därmed fick vi abo
nenter lov att själva söka våra förbin
delser med yttervärlden. Staben av tål-·
modiga telefonister skingras nu åt olika
håll, endast en telegramexpedition- i

Stenhuset ombesörjes av fru Norman.
Sista dagen på telefonstationen firades
med kaffe och tårta och avgående före
ståndarinnan fröken Tibbelin uppvakta
des med blommor från en rad abonen
ter bl. a. från fabriken som placerat si
na blommor i en Angentavas, På bilden
nedan synes våra telefonister i sista da
gens tjänst. Det är fruarna Norman,
Lindberg, Sjölin, Enfors och fröknarna
Phåla och Jansson samt föreståndarin
nan Maria Tibbelin. Tack för god vakt,
flickor!



EN BLÅ HIMMEL utan moln, en smekande löt t vind
som lekte med björkarnas löv, ett vackert grönt
åkerfä lt och ängsblommor i gult och blått . Jo, så
såg världen ut därutonför fönstret i stugan, där
den lilla flickan och pojken bodde.

Det var Midsommarafton, den dog som de med spänning väntat på. Det var
egentligen storfamiljen i det där hålet i alen som först talade om saken. När mam
mon hade värmt fram sina ungar ur äggen, hade hon berättat för de små skrik
halsarna om sommarens stora fest i skogen. Om de voro snälla, åto ordentligt
och lärde sig flyga snyggt, så skulle de få följa med till Midsommarkalaset, Inte
behövde hon förstås be dem äta, ty så snart mamman hittat en mask skreko och
gapade de med sina trumpetnäbbar på en gång. Det där hade i alla fall de båda
barnen hört och undrat över. Så, en kväll i mitten av juni, kom domherren flygande
fr&n skogen. De hade inte sett honom sedan vintern. Domherren satte sig att •
dricka i fågeldammen och kvittrade att de båda barnen voro välkomna till fest
vid Björnebo på Midsommarafton. Och nu var alltså den stora dagen inne.

På sin vandring genom skogen fick de snart sällskap med herr och fru Ekorre,
som haft sin vårbostad i samma träd som stararna. · Ekorrarna tjattrade i ett och
berättade att de just burit iväg sina fyra ostyriga ungar till sitt sommarnöje längre
in i skogen. Igelkottarna hade också fått fyra ungar och de hade redan dagen
förut traskat iväg mot Björnebo, för att hinna fram i tid. Fru Grävling hade här
omdagen råkat gå vilse i en grytgång. En grönsiska hade smitit ur en bur och
slagit sig ned i närheten. Och grodan från Ekbacken hade vunnit en längdhopps
tävling i småskolans idrottstävlingar. Medan ekorrarna skvallrade plockade flickan
ängsblommor och virade sig en krans, som hon satte på sitt lockiga hår. Pojken
skar sig en liten flöjt av sälg och började locka på fåglarna. Och se där kom de.
Bofinken, svalan och tättingen följde dem under flitiga skalövningar. Ugglan satt
som vanligt och visade vägen. När sällskapet svängde in på den slingrande stigen
mot Björnebo utökades det snart med det pigga harparet och där stack herr
Grävling fram sin nos ur ett snår. På en björkgren satt en gulsparv och räknade
vandrarna på skogsstigen. Tsi, tsi, tsi, tsi, tsi, tsi, sju. Jo, det stämde. Från olika
håll sällade de gamla bekanta vännerna från skogen sig till dem. Bortifrån kärret
kom älgparet klivande och efter dem spelade två långbenta älgkalvar på osta
diga ben. Rådjuret skuttade fram i livlig galopp, räven travade efter med glad
uppsyn och katten från Odetorpet skojade med skogsmusen. Där framme syntes

// Björnebos grönskande äng med en grann midsommarstång. Den var pyntad med'1(0; eklöv och kransar av blåklint och prästkragar. I toppen satt taltrasten och sjöng•r(t sin stillsamma midsommarvisa, medan färggranna fjärilar dansade i sirliga svängar~\\fft kring honom. Björnmor och björnfar hade dukat för kalas och tvillingbjörnarna
'~\ \ Bimse och Bamse kilade fram och åter i allehanda bestyr. När de fick se barnen

\ h -~ och alfa djuren, rusade de glättigt dem till mötes, brummande sitt "Välkomna till
11 Midsommarfesten!" Det blev signalen till skatan, som nu samlat hela sin orkester
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Långdansen gick så småningom i bukter och ringar, över berg och backar och 'l l'/ \ ~ . ~ '::I& (-I ·~
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upplöstes framför Björnebo, där trakteringen väntade. Smultron, blåbär, nötter, \ ) ~ t 1 (~ .)/

ollon, stensöta och friskt källvatten - det var kalas för litet var efter de svettiga ~ I) ~ l'-'\h ' O~.tj
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med k<:>rsnäbbarna om att tall.kottsfrön var den verkliga delikatessen. Räven \ \ '1/f/ 1.J/ fl 3 &U~
smörjde kråset med smultron. Rådjuret och älgarna -festade på vildspenat, från \tf/ ;/ 1(11' ~..;;:;;, '1t ~
bj.örnfars eget g_rönsak~!and. Ja, alla. och en:,-ar -~ittade al~!id någ~t gott _att äta. 1 fl (/I(«~((~ ~ V, -./1
Sa alla var belatna, nar man slog sig ned , graset runt angen for att titta och \ \ 'lh .,It// I/'-. -. · ~
lyssna på den-underhållning, som nu följde. Man beundrade och applåderade 1· I~r1,, l ~ \.\.----.._ I
harens frivolter och krumsprång och den hissnande flyguppvisningen, som torn- \ / ~ //It l, \.'- \.~ ,
svalan utförde mot den blå sommarhimlen. Herr Tjäder trådde en tjusig solodans, \ \ ?'t/, f(/( '(l~ l \ ,\:r
så som han brukade dansa den för sin utvalda. Ja till och med pojken och flickan 1 9 Uf/ J l I \ \\~\. \
fick visa hur de kunde dansa en trå.·skodans tillsammans. Det tyckte alla skogs- \. \ /j/J { / \ ) ) ...,_\...
djuren var roligt. Och på bergknallarna runt omkring hade de ännu flera åskå- \_ Q/4 / J I \ \ ~ \.dJ ~
dare. Ty där hade alla de små djuren tagit plats. Där satt ödlor och grodor, V'(,z,, I ~ _\ • r ff I ~-
ollonborrar och nyckelpigor. Och tusenfotingen - som blev så glad åt spek- ) {,f '(_ f }/ftq 'J I rtI) ) \
t~klet att han inte visste på__ vilket b:n han skulle stå._ De~ tri~sam":'a ~nderh~II- \ / J 1 ~i1~ ~ -~V, ' J .( f/ J \\
nmgen avslutades med att roven berattade en del lustiga historier fran sina strov- \ __,\\I~ ll~l~~ 1 1 f ,,,,/0 I_}/

,'f .,._.,.,1-., 1 1 tåg i bygden. Åhörarna hade hejdlöst roligt åt hans befängda och livliga skild- _,;::.:'::I...,~,_-,';' ,'-1f/}-}"-:::;._~1

ring. Fast alla förstodo ju att han skarvade det mesta. - När nu ekorren föreslog ~~---::;---/j, / · ' ', l.,.-- .::f--
att man skulle leka "kurra gömma", vore alla snart på benen igen. Grävlingen \~.,...,/~/ I i'l~\\_~~-fu\
vor svårost att hitta. Det blev "fritt fram" för honom varje gång och då kom han ~$ I( ( l l l\..~
lufsande ur någon ny gång i marken, som ingen kunnat ana sig till. Ekorren för- ,()\/,:! ~(l 1 ~1

)~

sökte gömma sig i ett hål i en stam, men skatan skvallrade om var han var. \if /~~': ':-~~ // A
Göken var besvärlig och gal än i öster, än i väster, tills pojken fann på att härma ~~fJ{ ';' ~ :.,,,~~
honom, så han måste fram och titta vad det var för en muntergök och så blev han \ YJ:?~/( "//// l'-~~
också fast. 1/4{1/f 1 (( l I \ \ '~ r

Så fortgick Midsommarfesten i den ljusa sommarnatten. När solen tittade upp /J/ ( /(j ( \ \l (1) Il\ \ t,~~~
till den nya dagen i öster, drog hela skaran upp på bergkrönet. Fåglakören sjöng i 'f I/ ( fi.l\\ I f ( I\ ~1 \J
en morgonsång och sedan älgfar sagt några tänkvärda ord om djurens gemen- I r( \. \ \ I ' l \
skap och ett tack för samvaron, bjöd han flickan och pojken att sitta upp på sin ,,,(11/[ I ftS \ \ l Jt l/ I \ \ ~
rygg. Så vinkade de farväl åt sina vänner, medan älgen skumpade iväg med /J/ / lf // \ ( \ \ \ I \ \ \\, ~
dem, hem till ?en rö_~a. stug~n. Som li~_ger just.där stigen börjar, som för fram ftI/ (/ Y, ~ \\ -\ \ \ \ \ \ \ ~ \ \ \,,.\\.,
till Björnebo, langf dar inne I skogens gomda vra. (/ /,;//(/ ~ \ \ \ \ \ l \.\\ \\ \. ,

f1' rr 11I~ '\.\ \ '' ' l. '-~ '
1

W )ff V,'* Vi' I /!i li( \\~ ~ \ \ ~ \\>~~'-

~

1 V:\~''l11<11c111 \ ''~'\\ ~r,· I , \ \ \ \.. \.
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Min hobby
VI.

Ja nog har jag en hobby, till och med
flera stycken. Då jag fick reumatism
i mina händer, kom jag för att få vård
till Norrköpings kuranstalt, Där var
alla sysselsatta. En del sydde, andra vir
kade. Ingen fick sitta sysslolös, så att
lederna stelnade till. Och det gällde ju
även mig. Både till nytta och nöje bör
jade jag sy och knåpa och på så vis
har jag fått fram ett dussintal saker,
som jag givit bort som presenter. Men
nu är det ont om sådant där bra tyg,
men så snart det •kommer in i landet
igen, börjar jag knåpa på nyitt. En an
nan hobby och ett roligt tidsfördriv är
att göra fågelburar. Jag har gjort flera
stycken och därtill också varlt litet av
fågelharidlare. Jag minns en gång när
jag for till stan med tolv fina kanarie
fåglar för att sälja dem i en fågelaf
fär. Man kan ju sklija hane och hona
på spelningen och på handlarens fråga
om de spelade, jakade jag förstås. Men
den lurifaxen hade en annan metod. Han
blåste dem i bakdelen. "En hona", sa
han, och så fortsatte han att blåsa ho
nor. Men den tolfte var en hanne. Och
så bjöd han mig 1 krona för honorna
och 2 kr. för hannen. Det hjälpte inte
vad j,ag sade. Hans hobby var att blåsa
och lura folk. - Att studera ungarna,
att göra burar är intressant och rogi
vande. Men den sista fägeln vi hade
flög ut en vacker dag och kom inte igen.
Så nu får jag nöja mig med att vattna
blommorna och språka med dem framåt
hösten, då jag väl försöker ett tag igen
med mina kuddar och burar.

J. A. Eklöf.

En gammal gustavsbergare
berättar

Vedhämtning 1906
Eftersom redaktörn inbjuder oss

att skriva, så ville jag gärna berätta
ett litet minne från 1906. Det var det
året, då •Skogsmonumentet invigdes. Vi
skulle samma söndag fara med pråmar
na Oden och Tor erter bogserbåten Far
sta till östanå och lasta ved. Men för att
inte möta den kungliga båten med Oscar
II, så fick vi order att åka tidigt på
morgonen. För att klara oss till tisdags
morgon måste vi proviantera - både
vått och torrt - och det gjorde vi
med besked kvällen före avresan.
Det blev en grann dag, sedan vi lättat
ankar vid femtiden pä morgonen. Kap
tenen på Farsta med två man och så
två man på varje pråm. När vi kom till
Waxholms fästning, så blev det kaffe
drlckning - och •kaffehalva. Vi sko
jade litet med artilleristerna. Tills dom
ropade att vi skulle dra in pluntan in
nan det blev "ge fyr!" Vi fortsatte vår
färd och korn fram till Hårsviken, där
vi kastade ankar. I roddbåten tog vi
oss över till andra strand. Vi hade drag
spelet med och så fick vi oss en sväng
om med tanterna vid några stugor intill.
Och så en kaffegök i det gröna för
stås. Vi tyckte det var en livad arbets
dag och sov så gott på våra britsar in
till måndagsmorgon. Då var det att bör
ja med stuvningen och det var ju litet
tyngre jobb. Tisdag middag voro vi fär
diga att börja hemfärden och på onsda
gen voro vi lyckligen tillbaka till Gus
tavsberg och - lossningen. Ja, se det
där var ett reseminne, som jag tog för
mig att skriva ned. Tänk, det är snart
50 år sedan, men jag minns det som det
var i går. Tack för ordet, redaktörn!

Johan Gustavsson.

Ett barndomsminne
En tidig söndagsmorgon väcktes vi

ungar med kommandoordet: "Opp! Vet
ni inte av att i dag skall skarpskyttarna
ut och marschera!" Jo visst, min far
var ju kompanichef, och sabeln med ge
häng skulle naturligtvis putsas, vilket
alltid kom på min lott. Vi skulle ta på
oss våra bästa söndagskläder, dagen till
ära, och så bums till paviljongen, där
korum skulle 1gå av stapeln. Där var det
liv och rörelse. Musiken med nyputsa
de instrument. Ur den dåvarande skarp
skyttemusikkåren minns jag Knut
Holmberg, Valdemar 1Sjöberg, Herman
Box, Moberg, Hellstrand samt trumsla
gare Hagström. Korpral Emil Box säg

Gäddtävling inom Gustavsbergs
sportfiskeklubb

Tävlingen avser fångst av den största
gäddan på klubbens vatten under år
1951 och är öppen för samtliga med
lemmar.
Fångsten får göras med de redskap

som enligt punkt 6 på fiskekortets bak
sida äro tillåtna.
För att medlemmar, som gjort sin

fångst med spinnspö, även ska ha möj
lighet att delta i av tidskriften Sport
fiskaren utlyst tävling har styrelsen
fastställt nedanstående bestämmelser.

Anmälan om fångad fisk åtföljd av
uppgift om vikt, längd från nos till yt
tersta stjärtspets samt helst även fjäll
prov insändes snarast till styrelsen.
Fångstredskap och fiskeplats ska också
anges. rSpinnfiskare ska om möjligt upp
ge betets sort och namn samt rull- och
spöfabrikat. Intyg ska medsändas· ang.
vikt och längd.
Tre priser komma att utdelas: spinn

spö, rulle och förvaringslåda för fisk
redskap. David Fredriksson ämnar visa
dem i ett av mjölkaffärens fönster i
samband med utgivandet av detta num
mer av Gustavsbergaren.

E. M.

till sina prydliga uniformsklädda man
nar och Ludvig Sävström, vicechefen,
lämnade av truppen till Julius Fröberg,
kompanichefen, som hade högsta be
fälet. Marschen skulle gå till Lemshaga
dal, till murare Fall. Trossvagnen, som
följde i kön, hade alla möjliga godsa
ker med, gummorna kom med småtting
arna i barnvagnar - och vi grabbar
sprang mest i dikena i jämnbredd med
musiken. Vid ankomsten till utmarschens
mål, stod murare Fall vid grinden och
tog emot. Ett stort bord stod dukat och
lövat. Det skulle alltid spisas sill och
potatis som stående rätt - och natur
ligtvis var det nubbar till. Alla skulle
ha mat, också vi ungar . .Sedan sjöngs
det och spelades, det skålades och hur
rades och dansen gick med kläm. Tills
det var <lags för hemmarschen. Vägen
var ju krokig och gubbarna med. Men
hem gick det till paviljongen. Så var
den dagen slut. Roligt var det, det tyck
te åtminstone vi ungar och sedan sov
man så gott till nästa dag. Jag var då
åtta år. Vandringen till skolan gick
inte med samma humör som gårdagens.
Den stränga mannen med det långa
skägget väntade troget på sina slavar.
Ja den tiden. Så var det då!

f.d. Stenhuspojken
Gustav Fröberg.



GUSTAVSBERGAREN 15

Skolans idrottsfest ett verkligt stjärnprogram

Fredagen den 1 juni gick den traditionella Skolidrottsfesten med stjärn
program. Gustavsbergs blåsorkester inledde med en klämmig konsert och
ledde sedan med sin stavförare den pampiga defileringen med de 300
deltagarna, där hemvärnsmännen bildade fanborgen. Vi f'ingo först se
200 skolbarn i en rolig kurirstafett, därefter följde de 75 husmödrarna i
ett vackert gymnastikprogram. Vrålet var starkt frän motorerna och frän
den ungdomliga publiken när de stora speedway-favoriterna brände runt
Ekvallen. Olympiske bronsmedaljören Rune Larsson led ett härfint neder
lag mot ett gäng skolbarn och den frän Ryssland nyss hemkomne gym
nastikvärldsmästarinnan Göta Pettersson gjorde ett elegant och behag
fullt framträdande. Bågskyttar gav en fin uppvisning och instruktion. Så
var det färdigt för en maskeradfotbollsmatch mellan lärare och amatörer
från Scenstudion och så avslutades kvällen med ett sandvirvlande varv
från speedwayförarna. Kvällens netto blev i runt tal 1.700 kr, som alltså
kommer skolbarnen till godo.
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Vi reser ull Paris
Svensken har under de senaste åren

blivit något av en globetrotter. Det
chockerar inte längre, när grannen
kommer och säger: "Jag' skall resa till
Paris". Och själva leker vi gärna med
tanken att få resa ut över Europa eller
vart som helst på jordklotet. Vi väntar
bara på det rätta tillfället.
När man förr studerade kartan, var

det som att läsa en saga ur "Tusen och
en natt". Namn och platser, vägar och
hav låg så overkligt långt borta.
Tar man nu kartan i sin hand och läser
- Amsterdam - Paris - Nica - Rom
- London - New York - ger namnen
inte längre känslan av sagans overkliga
perspektiv, utan konturerna har klar
nat och perspektiven har förkortats. Vi
väntar bara, som sagt, på det rätta till
fället. När kommer då det? Vi får na
turligtvis inte se bort ifrån den saken,
att tillfället är ekonomiskt betingat. Det
kosta; att resa, även om det inte är så
dyrt, som man, utan att närmare tänka
sig in i saken, föreställt sig. Jag är
övertygad om att de allra flesta av oss
under en inte allt för lång tid skulle, ge
nom att spara av de relativt goda ar
betsförtjänster vi har, få ihop pengar
till att förverkliga vår resedröm. Detta
gäller i synnerhet ungdomen. Om man
jämför den tid då man själv var ung
med nuet, är det en himmelsvid skill
nad.
Vi förutsätter nu, att den ekonomiska

möjligheten finns. Hur skall man då
resa, och vart skall man resa? Detta
är två frågor, som man nogsamt bör
tänka igenom. Man skall absolut välja
det sätt att resa, som passar just en
själv. Har man lärt att ta sig
fram ensam? Eller har jag för
utsättningarna att kunna resa ut med
en god vän? Skall jag välja en tredje
form - sällskapsresan? Vilket sätt jag
väljer, tål det att man tänker igenom,
vad det innebär. Reser man ut ensam,
är första förutsättningen den, att man
har möjlighet att språkligt sett få ut
mycket av resan. Man bör inte bara
hjälpligt hacka sig fram med några glo
sor, utan man bör behärska språket bra.
Man bör komma ihåg, att det inte är
med bara synsinnet intrycken från en
resa förmedlas, utan lika mycket via
språket. Om det språkliga förrådet in
te tillåter en mer än att beställa rum,
mat och att fråga efter vägen, har man
inte gjort mer än halva resan och knappt
det. Innan man reser ut ensam, bör man
allt tänka sig för både en och två
gånger. Visserligen finns det handböc
ker, som beskriver det mesta en turist

vill se, men inte heller de förmedlar
allt.
Att resa ut med en "god vän", kan

ju locka. Och ändå bör man även i detta
fall tänka sig för ordentligt. De språk
liga synpunkterna står i detta fall kvar,
även om inte riktigt på samma sätt som
om man är alldeles solo. Men till detta
kommer en annan sak, inte så litet vik
tig. Man bör känna sin "goda vän" bå
de "utan och innan" för att våga det
försöket. Om man reser ut med sin
hustru eller man, bör man ju känna var
andra så mycket, att man kan bevara
vänskapen över en resa på tjugo, trettio
dar - i så fall törs man nog tillstyrka
denna form för resa - men i annat fall
bör man rtänka sig för. Tål vänskapen
den påfrestning den blir utsatt för un
der en resa som denna. Det kan hända
att det tar lång tid att reparera vän
skapen - om den går att reparera,
Skall resan avlöpa lyckligt, måste min
"goda vän" ha ungefär samma intres
sen, samma tempo och ungefär likarta
de ekonomiska synpunkter. Har han det,
kan a11t gå bra, om inte kan det hända,
att då man blir trött och missräknad -
man blir det i-bland under resor - och
självkontrollen inte är som den brukar
vara, man reagerar på det naturligaste
sättet i ett sådant sammanhang - man
skäller ut varandra. När man sedan in
te har någon möjlighet att komma
ifrån varandra, kan situationen bli täm
ligen komplicerad. Det kan dröja, innan
vänskapen reparerats. Har man kom
mit i en sådan situation är det bästa
för ögonblicket. att lägga si!g att sova
ett par dar. Om man har tid!
Jag vill också med några ord beröra

sällskapsresan. Naturltgtvis vill jag in
te här svartmåla de föregående sätten
att resa på bekostnad av sällskapsre
san, även om jag anser att den för sven
sken i allmänhet har stora förtjänster.
I de båda förstnämnda fallen har man
flera stora fördelar, som sällskapsre
san saknar. Är man ensam eller ett par
stycken, betyder det att man är mycket
rörligare, än vad man är i en större
grupp. Likaså kan man i viss mån lät
tare disponera om sitt program, om det
skulle behövas. Det möter t. ex. inga
hinder att lägga om en tänkt färdroute.
Den möjligheten har man inte i en säll
skapsresa. Men ändå bjuder den på
så många fördelar, att man inte behöver
vara rädd att välja denna form. Dock
finns det några, som jag ville avråda
från att resa i större sällskap. För det
första den, som lider av "magsyra". Den
gör livet surt inte bara för reseledaren,
utan även för övriga deltagare.

Vidare finns det människor, som
har svårt att foga sig In i ett schema
eller sådana som har svånt att komma
över något sådant, som att det ibland
kan klicka på någon punkt. De männi
skorna skall inte försöka beblan
da sig i en sällskapsresa. Men i övrigt
tror jag, att de flesta människor är så
funtade, att de trivs utmärkt i en säll
skapsresa. Många har en reserverad in
ställning rtm just denna, men jag har så
många vittnesbörd om en förändrad upp
fattning från tveksamhet till reserva
tionslöst erkännande av gruppresans
trevnad, att jag vågar göra det påstå
endet, att just denna form passar de
allra flesta, utan att jag därför hem
faller till ett subjektivt bedömande, vil
ket naturligtvis vore lätt i mitt fall.
Det är förunderligt, hur snart man

·blir, "som om man alltid känt varann"
i en sällskapsresa. Detta i synnerhet om
man reser med buss. I de flesta fall
kan man vara övertygad om, att rese
ledaren söker skapa den trevna miljön,
som 1gör att var och en skall trivas. Och
som regel brukar det inte vara svårt att
skapa denna miljö. Bussen blir snart en
stor och !glad familj. Naturligtvis skapar
också detta utgångsläge goda förut
sättningar att fä ut det mesta och bästa
av resan i sin helhet. Och då allt i för
väg är planerat och genomtänkt, slip
per man alla bekymmer i den vägen.
Man har bara att följa med och njuta!
Man har tillfälle att pröva sina språk
kunskaper, utan att känna sig utläm
nad, även om de skulle vara bristfälli
ga. Man kan vara övertygad om,
att man som regel får ut det
bästa för de pengar man lägger ut och
för den tid man anslår. Därför kan
man tryggt rekommendera denna form
för resa åt de allra flesta.
Vart skall man då resa? De flesta

har väl klart för sig vart man skall resa.
För länge sedan har vi väl fixerat ett
mål eller en reseroute. Men man bör
inte bara ha klant för sig, vart man
skall resa utan även, vad man skall se
under resan. Många reser ut bara för
att roa- sig eller skaffa sig en partner.
En kränkning mot den innersta mening
en i en resa. Man kan nog säga, att
svensken därigenom på vissa håll i
Europa skaffat sig ett dåligt ryk
te. Man reste ut för att festa.
Har man själv några andra an
språk på resan, bör man komma ihåg,
att en hel del reseföretag har tagit sikte
på svenskens dåliga omdöme i detta. fall
och arrangerat riktiga "rummelresor".
Tyvärr! Dels för vår reklam i utlandet
och dels för den stackare, som olyck
ligtvis kommit med på en sådan resa,
men hade andra pretentioner. Det är
misslyckat att komma med på en resa.,
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I början av maj fingo ett tjugotal per
soner kallelse till en kurs för utbild
ning till gasskyddstjänst, från civilför
svarschefen i Gustavsberg. Man tyckte
att den kom litet olägligt. Flera av oss
var husmödrar som om våren har den
brådaste tiden och vi tyckte tiden var
illa vald. Det rynkades nog på näsan,
och vi tänkte nog litet var: Nu börjar
det här tråkiga igen. Men så blev ej fal
let. Det blev både intressant och roligt.
Kursen har omfattat 21 timmar. In
struktör var notarie 0. Holmberg från
Tullinge. Genom denna kurs har vi fått
en liten inblick i hur stor och svår denna
tjänstegren är inom civilförsvaret. Och
för att gasskyddet skall kunna fylla sin
stora uppgift fordras noggrannhet från
både ledare och personal. Kursen har
omfattat teori samt praktiska övningar.
Bland annat fick vi lukta på en. del
olika gaser. Många kanske tycker att
föreläsningar äro tråkiga, så förhåller

där man endast tagit sikte på Paris
vinbarer och nattklubbar. Det är bl. a.
genom sådana arrangemang sällskaps
resorna kommit i vanrykte. Man bör, in
nan man reser ut på en sällskapsresa,
undersöka vad företaget går för. Det
gäller alltså inte bara att ha klart för
sig, vart man skall resa, utan även
vad man skall få ut av resan - om den
kommer att ge mig det, som jag vän
tat, att en resa skall ge, då den är som
bäst.
Detta· var litet prat hit och dit om

resor på anmodan av dem, som makten
haver i denna tidning. Till detta prat
ville jag bara tillfoga ett lycka till på
resan! Vare sig den blir på cykel, i bil
eller buss, om den blir solokvist, i par
eller sällskap. Res genast! På kartan
eller i verkligheten. Att resa med karta
och handbok har sitt stora behag. Även
om verkligheten överträffar dikten. Lyc
ka till!

Henry Burell.

Kurs

.
l

gasskydct

det sig inte alltid. Vi hade den stora för
månen att ha en föredragshållare som
med sitt trevliga sätt och goda humör
kunde göra detta till synes tråkiga äm
ne både roligt och fängslande. Under
de praktiska övningarna fick vi också
prova gasmasker, vilka några av oss
med bävan och inte så lite skräck tog
på oss. Att sätta på sig gummikläder,
som känns som is, och stora stövlar var
inte så angenämt, men det gick bra
bara man blev lite varm i kläderna, så
att säga. Kursplanen har omfattat bland
annat gasskyddstjänstens uppgifter och
organisation och vilka stridsgaser som
finns och olika behandlingar och hjälp
medel för dessa, indikering och sanering
samt själva avgasningen, som är nog
så viktig. övningarna i gasskyddsdräkt
med gasmask var ansträngande men
samtidigt var de roliga. Med gasmask
på var det enbart intressant att gå ;ge
nom röken från en tårgasbomb. I en så
dan dräkt går det inte att arbeta hur
länge som helst, utan det fordras av
byte. Inom parentes ka nämnas hur
rädda barnen blev, som var nyfikna och
skulle titta på. De sprang det fortaste
de kunde därifrån, för vi sågo onek
ligen farliga ut. Sista lektionstimmarna
omfattade övning i konstgjord andning
och olika sätt av bärtransporter. Dessa
lek-tioner förlades ute i det fria en solig
eftermiddag. Alla gick upp med liv och
lust i vad vi där fick lära oss, som kan
vara bra att kunna även i fredstid. Att
allt gick så bra berodde nog mycket
på den förstående instruktören. En
eloge måste även ges ät kursdeltagarna
som med sitt intresse och glada humör
gjorde kursen till vad den blev. Må vi
nu hoppas att dessa våra lärdomar inte
behöver komma ttll praktisk nytta och
användning.
Kursen avslutades med en härlig kaf

fetår på skolhusets veranda.

Två kursdeltagare.

~alien
Försommaren är kongressernas tid

i Stockholm. Så har varit även i i år.
K.F :s 2 :dra distrikt avhöll sin vår
kongress lördagen den 19 maj under
god tillslutning från distriktets för
eningar. K.F:s styrelse representera
des av hr Erik Wingård, som redo
gjorde för K. F:s verksamhetsberät
telse. En fråga som rönte mycket
stort intresse var pappersbristen, helt
naturligt förresten, så som situatio
nen på pappersmarknaden utvecklar
sig i papperslandet Sverige. Distrikts
revisor Paul Blomen lämnade redogö
relse över föreningarnas verksamhet
för 1950.
Rikskongressen hölls den 18 och 19

juni i Konserthuset. Vår förening re
presenterades av hr Harry Petters
son.
Föreningens omsättning t.o.m. maj

uppgick till kr. 1.507:562 :- med en
ökning av kr. 132.848:- eller 9,7 %.
Vi ha tidigare kunnat iakttaga en
viss återhållsamhet i köplusten. För
hållandet är fortfarande detsamma
och denna iakttagelse är enahanda
hos många föreningar. Vad som folk
särskilt reagerar mot tycks vara de
höga priserna på charkuterivaror och
då alldeles särskilt smörgåsmaten.
Efter åtskilliga förseningar kunde

de båda Snabbköpsbutikerna i Grind
stuplan och Hästhagsplan öppnas tis
dagen den 22 maj. Att allmänheten,
med få undantag, är :aHmänt belåtna
är inte att taga miste på.

Skobutiken blev en uppskattad an
ordning, vilket också omsättningen
utvisar. I juni blir omsättningen c:a
15.000 :-. Det är endast att beklaga
att våra möjligheter att förnya sko
lagret är ytterligt begränsat genom
kvoteringar.
Det är många kunder som äro för

argade över att våra butiker inte ha
bitsocker i full utsträckning, men
detta är ett förhållande, som vi inte
råder över, eftersom "socker-monopo
let" ensam dikterar tilldelningen. För
närvarande är vår tilldelning c :a 78
procent av tidigare köp. Den "alls
mäktige" tager givetvis ingen hän
syn till att "halva Stockholm" flyt
tar ut till vårt verksamhetsområde
under sommarmånaderna. Strösocker
berörs inte av kvoteringen.
Under tiden 16-31 juli har Gus

tavsberg semester. Vi hoppas att väd
ret blir strålande trots "fruntimmers
veckan". Vi träffs i höst igen.

0. G. K.
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kvickmans konserver

blodpudding . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :80

dillkött av kalv . . . . . . . . . . . . 3 : 90
fläskkotletter . . . . . . . . . . . . . . 4 :15

fläsklägg i gele . . .. .. .. .. .. . 2 :70
får i kål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:75

grisfötter i gele . . . . . . . . . . . . 1 :45

hushållssylta . . . . . . . . . . . . . . 2 :60

kalvbullar
kallops
kåildolmar
köttbullar
leverpastej . . . . . . . . . . . . . . . . 0 :70

pölsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :20

salta biten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :60

sjömansbiff . . . . . . . . . . . . . . . . 3 :10
ärter m. fläsk . . . . . . . . . . . . . . 1 :05

kvickmans soppor

champignonsoppa
köttsoppa .

2:90

3:35
2:40
2:40

1:90
1:20

tomatsoppa • . • • 1 :25 gossbadbyxor
trikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:-
bomull 3 :25

gott till lågt pris

torskrom ink. . . . . 425 gr. 1 :

skandiafisk . . . . . . 400 ,, 0 : 75
herring 270 ,, 1 :16

Björnekullas saft
apelsin ½ lit .
bl. hushåll .

citron
hallon

jordgubb

körsbär

1:80

1:60
1:80

1:90

1:80

1:80

dambaddräkter
siden-lastex vit . . . . . . . . . . . . 48 :50
bomullslastex . . . . . . . . . . . . . . 18 :50
ylle . . . . . . . . . . . . . . . . 24 :50 27 :50
bomull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 :75

flickbaddräkter
bomullslastex · . . . . . . . . 9:50 9:75
ylle 10:50 10:75
bomull storl. 4 . . . . . . . . . . . . . . 5 :50
bomull storl. 6-8 .
bomull storl. 10-12

herrbadbyxor
ylle dubbel fr.
bomullslastex
bomull .

6:25
6:75

8:75
8:50
3:75

trevlig nyhet
badväska mönstrad
plastväv 12: 50

frottehandduk
flera färger . . 2 :80

badlakan
frotte 85 X 175 cm
frotte 75 X 140 cm

2:95 3:60

13:30
7:85

badmössa plast .
badmössa gummi . . . . 3 :-

1:40
3:75

damstrumpor
nylon rundstickad med påsydd
söm från .

nylon 3:70
nylon m. mörk som fr .
nylon m. mönstr. häl .

sockor
stor sort. i vitt och kulört

5:--
8:25
10:55
9:55

herrstrumpor
ankelstrumpa
merc. bomull . . . . . . . . . . 1 :50 2 :50
ylle - nylon· 4:40 4:90

montydress
storl. 6 8 10 12

14:25 15:25 16:50 17:50

Konsum Gustavsberg



GUSTAVSBERGAREN 19

CIJ
Födda:

10 april: Richard Henrys. t. polisman
Nils Thorsten Eklöw, Mörtnäs 1:530 och
h.h. Ingegerd Astrid Margareta f. Glin
ther.

Årets konfirn1ander •

26 april: Alf Ronny, s. t. maskinmon
tör Alf Ture Blom, Mörtnäs 1 :431 och
h.h. Solveig Marianne f. Larsson.

13 maj: Agneta Christina: d. t. san.
gjut. Anders Roland Broquist, Hästhags
terr. 5 och h.h. Minni Kristina Margare
ta f. Nordin.

2 juni: Anna-Greta Katarina d. t.
porsl.-arb. Karl Osvald Hultgren, Mört
näs 1: 127 och h.h. Signe Emma Kata
rina f. Andersson.

6 juni: Ove Leif s. t. mål. Svend Ha
rald Freund Jensen, Kullen 2 och h.h.
Clary Vilhelmina f. Backlund.

9 juni: En dotter ,t. konstnär Stig
Fredrik Sigurd Lindberg, Ekedal ö:a
1: 1 och h.h. Gunnel Margareta Elisabet
f. Jonsson.

V i g d a:
12 maj: Eld. John Henrik Björk, G:la

kont. och Kerstin Majlis Margareta Ro
sen, Hästhagsv. 7.

14 maj: Porsl.-arb. Adolf Edvin Elvin,
Mariag. 13 och Henny Linnea Pakkala,
Åkerlyckan.

Döda:
20 april: f.d. maskinisten Karl Mau

ritz Blomqvist, Åld.h. 81 år.
17 maj: f.d. korpralen Nils Erik Lars

son, Åld.h. 91 år.

Tack!
När jag nu blivit innehavare av apo
teket i Sundbyberg är det mig en kär
plikt att till alla gustavsbergare
frambära mitt varma tack för all den
vänlighet som kommit mig till del
under de gångna åren.

Margit Thyseliu.s.

Hans Tore Evert Engvall, Bertil Olov Fall, Bill Roberts Hellman, Bengt Olof
Isaksson, Gert Gösta Nilsson, Mats Olov Nordgren, Lars Erik Olsson, Lars
Gerhard Persson, Raino Olavi Sassi, Leif Sven Tyrone Svensson, Lars Martin
Ström, Leif _Sven Ullberg, Stig Olov Konrad Gustav Wall.
Ingrid Birgitta Andersson, Margit Frideborg Andersson, Svea Ingegärd Anders
son, Margareta Dahlström, Janet Leila Barbro Elofsson, Gerd Evelina Eriksson,
Irene Inger _Elisabet F'rank, Ulla-Britta Ingeborg Hägersund, Ingegerd Birgitta
Jansson, Elisa,beth Elinor Elsigärd Johansson, Ulla Birgitta Johansson, Anna
Sonja Karlsson, Sonja Maria Elisabet Olsson, Linda Lydia Rosenblad, Marianne
Sunesson, Berit Viola Söderlund, Solveig Kristina Vikner, Vera Maria östlund.

Farstavik på 1800-talet

Som ett apropå till omslagsbilden åter
ger vi ett fotografi från samma plats
någon gäng omkring 90-talet. På den
tiden gick viken mycket längre upp och
en lång spängbro var byggd tvärs över.
Tidigare hade här funnits s. k. pälkas
sar, innanför vilka rikligt med fisk fång.
ades. Viken fylldes så småningom ut
med skärv och slagg från ugnarna och
garaget anlades, där en jättestor
halmdös haft sin plats. Spången, som
revs för några år sedan, var samtidigt
brygga för roddbåtarna. Då hade man
inte så fina farkoster, som nu pryder
upp kajerna runt Farstaviken.

Rättelse
Av misstag angavs i nr 11951 av Gus

tavsbergaren, att ingenjör A. S. W.
Odelberg gifte sig år 1900. Det var 1899.

segel på Farsta
viken

Den lilla men livaktiga Gustavsbergs
segelklubb, bestående av ett tiotal bå
tar, har för- att sporra intresset för se
gelsporten, startat s. k. torsdagssegling
ar över en triangelbana i Baggenstjär
den med start och mål vid Tjustviks
holme.

Då farkosterna äro av ganska varie
rande storlek och slag, så före.tar den
gamle kappseglaren och båtkonstruktören
Harry Nordgren mätningar av samtliga
båtar, så rutt de med någorlunda rättvisa
kunna kappsegla med förut uträknade
handikap. Flottan har i är utökats med
tre båtar och lika många ,kappseglingar
har hittills hållits.
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ABF:s årsmöte
• ABF:s lokalavdelning n:r 390, Gus

tavsberg, höll måndagen den 11 juni sitt
29 :e årsmöte, varvid 26 ombud och stu
diecirkelledare var närvarande samt så
som särskilt inbjuden distriktets stu
dieinstruktör, John Hodin.

Av verksamhetsberättelsen framgick
bl. a. att till lok.-avd. kollektivanslutna
medlemmar utgör 3.541 st.

16 studiecirklar med 250 deltagare,
varav 112 kvinnor, har varit i verksam
het i olika ämnen.
Föredragshållare har varit doc. Ber

til Hedenstierna, Lars Madsen, dr An
ders Perntz, doc. Lars Werkö och dr Ar
ne Kinch. Deras föreläsningar har sam
lat i medeltal 35 personer.
Lok.-avd. har dessutom anordnat tre

resor till Dramatiska Teatern samt en
resa till Experimentalfältet med i me
deltal 45 deltagare.
Revisionsberättelsen visade bl. a. att

inkomster och utgifter balanserat på kr.
6.255:55.

Styrelsen har nu föjande samman
sättning:
Harald Lindholm, ordförande; Henrik

Bengtsson, kassör; Hilmer Sjöberg, sek
reterare; Lennart Nordström, v. ordfö
rande; och Alice Pettersson, v. sekrete
rare.
Till styrelsesuppleanter nyvaldes Hen

ry Svanström och Valter Wahlqvist.
Till revisorer omvaldes Gunnar Flo

ren och Axel Fall och till deras supple
anter omvaldes Karl Nilsson och Stig
Lindahl.
Till tillsyningsman och revisor för

Unga örnar omvaldes Harald Lindholm.
Studieinstruktör Hodin lämnade en

rapport över distriktets verksamhet, vil
ken bl. a. visade att av dess 46 lokal
avdelningar inte mindre än 30 avsevärt
ökait sin verksamhet samt att studie
cirklarnas antal uppgått till 735, vilket
betyder en ökning av 300 på de sista
3 åren.
På årsmötet framkom också önske

mål om ett bättre samarbete mellan de
olika organisationerna så att deras be
hov av lokaler m.m. icke kolliderar med
varandra. Ett försök ,till lösning av den
na fråga vore, att samtliga organisatio
ner meddelar sig till personalkontoret
om föredrag och sammankomster, vilka
skulle införas i en liggare. Härigenom
skulle möjligheter finnas att ordna dessa
frågor på ett rationellare sätt än hit-
1til!s. Ett villkor härför är givetvis att
rapporteringen sköts ordentligt.

Vidare beslöts att försöka stimulera
intresset för hembygdskunskap, t. ex.
genom anordnandet av utflykter i hem-

Lagens väktare
Game Warden, Supervisor, Lewy

Dow, blev jag bekant med 1940 och till
hans död 1947 var vi särskilt goda vän
ner, Begåvad med ett glatt humör så
väl som en utomordentlig organisations
förmåga var han en god kamrat, men ett
plågoris för alla dem som voro på
"Norra" sidan om lagen ... Han blev ut
nämnd till chef för alla Staten Maines
Game wardens (en grupp av män, till
satta att hålla lag och ordning inom
jakt och fiske) . Han höll denna syssla
till sin död, otaliga äro de historier,
han berättade. Här är en av dem.
En dag på vintern landade game

wardens "Flyg" på isen utanför en trap
pers "Carnp" . . . Fiskning genom isen
var här strängeligen förbjuden, (böter
50 dollar). Walter Bolstridge, trappern,
var en stor spjuver. Han kom ut och
mötte de två Wardens... Den ene av
dem sade barskt, pekande på ett hål i
isen: "Va är det där?" ... "Well", sa
Walter, "man behöver ju en hink vatten
då och då" ... Warden var långt ifrån
nöjd med svaret. "Det är två hål där,
vad är det andra för ett?" ... "Well,
Sir", sa trappern, "det kan ju förstås
hända att man behöver två· hinkar vat
ten ibland". Game Wardens är "Good
Sports", så Walter klarade sig den gäng-

by:gden, varvid lämpliga föredragshål
lare skulle anlitas.
Teaterresorna, som styrelsen under

det gångna året anordnat. mera på för
sök, har tydligen väckt stort intresse,
varför styrelsen planerar att anordna
dylika resor i större skala under nästa
år.

H. s-:«

Fotboll
Djurgården kom, såg och segrade

över Gustavsberg i DM. på Farstaborg
torsdagen den 21 juni kl. 7 e.m. Segern
blev så knapp som 3-2.

Gustavsberg har gjort en god vårsä
song och endast förlorat mot Essinge
och kom på en hygglig plats i poängta
bellen.
Nu hade man chansen att slå allsven

ska Djurgården på hemmaplan i täv
lingen om distrtktsmästerskapet och det
hade kunnat lyckas om .... ja, om
inte oturen varit framme. 'Sotarn' och
Söderberg hade var sin chans men mål
vakten klarade tursamt. Gustavsberg
förlorade emellertid knappt och har all
heder av matchen, där det samspelta
försvaret drog det tyngsta lasset.
Tränaren (centern) har en god del av

framgången liksom också lagledaren
Sven Landis.

Axman.

en, men han åkte fast litet senare ...
Lagen säger att inga saxar eller fäl
lor får sättas närmare ett bäverhus än
25 fot! Walters "traps" var endast 15
fot utanför. När Warden upptäckte det
ta, sa han: "När du fick din trappers
licens, så fick du en bok med utdrag av
våra lagar angående sättande av saxar
och fällor. Har du läst den?" ... "Jaha,
de har ja,g nog, förstås", sa Walter och
rev sig i huvudet, "men vem i helsefyr
kunde räkna ut att dom här lurviga bä
veridioterna skulle vara så djädrans
småaktiga, så att dom skulle kalla in en
warden för några pjuttiga fot ... " Fem
tio dollar, sa domaren, att det var värt.

George.

en sten
•• •gor ingen

stuga-·
C,manga·

bygger
hus

kooperation är
samverkan
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ur ar det n1ed
hen1bvg·dskänslan?

l

Kunde det inte tänkas att vi kun
de fa en hembygdsgård i Gustavs
berg? Den frågan och några andra
som hör därtill, har arbetarkommu
nens styrelse funderat p~ något .un-
er senaste tiden. Tanken rann upp

efter det Oskar Söderberg på ett mö
te för lite sedan undrade om inte nå
got kunde göms för att bevara histo
riskt värdefulla föremål till efter
världen. Som exempel på ett sådant
föremål nämnde han Odelbergarnas
gamla kontorspulpet, som på ett
obarmhärtigt sätt blivit krossad och
uppbränd. Andra har kanske liksom
Söderberg sett saker försvinna, som
borde ha bevarats. Det har inte be
hövt vara stora föremål, kanske ett
fotografi, en persedel eller en anteck
ningsbok.

Ar 1937 började en ny epok i Gus
tavsbergs historia med KF:s överta
gande av fabriken och samhället. Ti
den före hör till minnenas tid. De
gustavsbergare som var med redan
på gamle brukspatronens dagar är
nu gamla och det vore väl därför hög
tid att man försöker organisera in
samlandet och bevarandet av mate
rial, som är av värde och annars
kanske skulle förgås. Och inte bara
material, tänk vad många av de äldre
har att berätta från det gamla Gus
tavsberg. Tag vara på orden innan
de för alltid tystnar från dem söm
varit med! De kan nedtecknas, de
kan spelas in på skivor.
Det finns säkerligen många gus

tavsbergare som är intresserade av
denna minnesvård och har stark
känsla för det historiskt värdefulla.
Gerhard Sävström och · Gustav
Blomberg har ju svarat för flera bi
drag till Gustavsbergaren, som i var
je nummer återkommer med · sina
gamla arbetslag, och som även haft
vetenskapliga artiklar om Gustavs
berg. Tidningen i sig själv är ett do
kument och kommer i framtiden att
få ett oskattbart värde.

Det som görs är dock inte tillräck
ligt. För det första finnes ingen plats
att bevara föremål. Vidare måste
nog finnas. en organisation av in
tresserade människor för att en
minnes- och hembygdsvård skall
kunna drivas. Det är väl ganska van
ligt att man ute i bygderna har hem
bygdsföreningar med sina hembygds
gårdar. I Gustavsberg vore det väl
särskilt angeläget med en sådan för
ening, därför att vårt samhälle har

3R1rr3oRUM
Herr Redaktör.

Med sorg och harm har vi upptäckt
·vandaliseringen omkring Stens träsk,
Den djupa dalsänkan mot den vackra
tjärnen var som 'en grön matta som
martid och ett säkert Karl-Johans-ställe
för svampälskaren.
Det har varit en vila att efter jäktet

i fabriken ita en promenad i skogen och
sitta en stund vid tjärnen och lyssna
till fågelsången eller till grodornas kvä
kande. Som visserligen inte är lika väl
ljudande, men som enligt sakkunska
pen lär ljuda oförändrat sedan tidernas
morgon. Och en gång i gråaste forntid
var det första ljud för vad som en gång
skulle utvecklas till mänsklig stämma
på jorden. En vårmorgon, när grodor
na i tjärnen var särskilt våryra, fasci
nerades jag av tanken, att detta för
miljoner år sedan skulle vara det enda
ljud människan kunde åstadkomma mot
våra dagars reaplan och sirentjut.
Nu är. denna lilla skogsidyll förstörd.

Man drömmer sig inte bort i grå forntid
med ton av fabriksavfall för ögonen. Det
har varit glädjande att följa fabriks
exteriörens uppsnyggning, men skall det
ske på bekostnad av våra vackraste na
turplatser, då undrar vi om fabrikens
gröna gräsmattor äro mer ägnade
sight-seeingbussarna till lyst än oss an
ställda till trevnad.

.Jag vädjar till Gustavsbergare och
inflyttade som älskar Gustavsbergs un
derbara skogsstigar och backar att pro-
testera mot förstörelsen. ·
Vi gläds åt en lyckosam utveckling

för fabriken och den fulla sysselsätts
ningens välsignelse, som är en absolut
nödvändighet för samhällets bestånd,
men industrin tar dock sin tribut av oss
alla, som kräver vila och avkoppling i
naturen. Låt oss behålla den oskändad!

Skogsfrun.

förändrats så enormt under kort tid
och fortfar att utvecklas snabbt.
Vi skulle önska att intresserade

för hembygden kunde samlas och
dryfta !frågor som hör hit. Alla är
välkomna att komma med förslag och
synpunkter, och om intresse finnes;
kanske vi till nästa nummer kan åter
komma med en kallelse till ett sam
manträde.

Y. N.

Min syn på saken.
Detta nummer är väl i viss mån ett

belägg för att det finns en hel del av
känsla för Gustavsberg som hembygd.
Frågan om att ytterligare stärka den

Vad vill

ni veta?

Vår tecknare Calle B. blev så fångad
av den förklädnad Red. anlade härom
dagen vid rättskipning av "fotbolls
match" mellari lärare och amatörer, att
han i tusch förevigade "domarn'" i :hatt
och kappa. vi voro över-ens om att teck
ningen skulle passa bra som en rubrik
klische i Gustavsbergaren. Såvida läsar
na inte anser det vara alltför förmätet
tänkteRed. försöka sig på en ny spalt,
där han, fastän amatör, anlägger den
lärdes hatt och kappa, för att under
denna skyddande förklädnad med egen
eller för dagen inhämtad kunskap sö
ka besvara insända frågor eller spörs
mål, som läsarna ställer.
Vad vill ni alltså . veta? Vad har ni

på hjärtat? Skriv till "I hatt och kap
pa."

Red.

är ju inte heller precis ny. Redan i
augustinumret 1943 av vår tidning för
des saken på tal av Oscar Lövgren och
undertecknad redogjorde också för det
praktiska initiativ· som 'det då aktiva
.Gillet utgjorde. Sedan dess har frågan
om hembygdsintresset skymtat i spal
terna åtskilliga gånger, nu senast i jul
numrets Saltstänk. - Något gensvar
har inte dessa apeller och försök mötts
av. - Att samla museiföremål o. d., att
ge en bild av gångna tiders levnadssätt
och hantverk· har historiskt värde -
och är nog ägnat att stärka känslan
för den trakt, där man levt upp eller
bor. Personligen tror jag dock mest på
en hembygdskänsla, såsom den tar sig
uctryck i levande intrese för natur och
bygd, goda svenska hem, arbetsgemen
skap, sammanhållande föreningsliv och
aktiv medverkan i samhällsarbetet
framåt.

G. D.
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Goda råd
Vårt tredje bidrag i serien Goda råd
är författat av brandmästare. Sven
Lindberg, som talar om kontakten
med och skyddet mot elden.

Man kanske skulle kunna tycka att
brandskyddet i ett hem nuförtiden inte
skulle behöva vara något större pro
blem. Vi behöver inte längre använda
fotogenlampor eller lysa oss· fram med
stearinljus eller överhuvud taget använ
da "bart ljus", som man brukar uttryc
ka sig. Kakelugnarna har i stor ut
sträckning försvunnit och även vedspi
sarna har på många håll fått ge plats
ät modernare spistyper, som kanske i
mångas tycke förefaller säkrare. Vi be
höver med andra ord inte längre ha sam
ma omedelbara kontakt med elden för
att klara uppvärmningen och belysning
en i våra hem. Men trots detta ökar
brandskadorna i_ hemmen undan för un
dan och varje år får ett stort antal
människor sätta livet till. 1949 skadades
i runt tal 100 människor. till döds.
Vad är det då, som gör, att riskerna

ökar och vad kan vi göra för att ska
pa större trygghet mot brand i hem
met?
När vi ger oss in på den frågan,

måste vi då först och frä:mst slå fast,
att det är just den· moderna utvecklings
en med alla de nya tekniska hjälpmedel
som ett hushåll i våra. dagar förfogar
över, som skapar dessa nya riskmo
ment. Det är minsann inte lika lätt som
förr att vara "försi'ktig med eld". Det
är i första hand användandet av eld
farliga oljor, lacker, rödsprit och andra
vätskor samt elektricitet, som fört med
sig brandskyddsproblem, som man inte
behövde räkna med förr och som inte
alltid är så lätta att bemästra.
Hur skall man då handha och ibete sig

med alla dessa riskmoment ? Som svar

Vid förfrågningar och allt ifråga om

förvård för mödrar, vänd Eder med

förtroende till:

Distriktsbarnmorskan

Olga Hermanson
Gustav•sberg.

Tel.: 302 98
Telefontid vardagar mellan

8.30-10.30.

på detta skall jag be att fä .lämna några
enkla råd:

1) Tvätta aldrig i bensin, det går lika
bra att tvätta i varnolen, kristallolja,
wlthespirtth m. fl. vätskor och tvätta
alltid utomhus med explosiva vältskor!

2) Lämna aldrig småbarn ensamma
med tändstickor inom räckhåll och upp
fostra dem, när de blir litet större att
umgås på ett hyfsat sätt med elden.
3) Kontrollera att alla elektrtska ap

parater äro frånkopplade när Ni går
hemifrån, lämnar Ni lägenheten hela fa
miljen kom ihåg aJt:t stänga av huvud
strömbrytaren så kan Ni vara säker på
att inget obehagligt . händer med den
elektriska anläggningen.

4) Hur omsorgsfull och försi:ktig man
än är, kan naturligtvis olyckan vara
framme. Tar det eld i ett rum, är de
viktigaste reglerna följande:

Försök släcka elden och varsko fa
miljemedlemmarna.

Kan man inte släcka elden, stäng dör
rar och fönster och kalla på brandkå
ren. Begär hjälp av grannarna.

Men för att man i en sådan förvirrad
situation, som ett eldsutbrott skapar,
verkligen skall kunna följa dessa enkla
regler, är det nödvändigt, att man på
förhand har planen klar. Man bör med
andra ord tänka sig igenom, hur man
skall uppträda och hela familjen måste
veta, hur de skall alarmera brandkåren,
hur de skall sköta den pytsspruta eller
den eldsläckare, som givetvis bör finnas
hemma och hur de skall kunna sätta
sig i säkerhet eller rädda andra vid
överhängande brandfara.
Till sist korn ihåg, att visserligen är

det brandkårens stora uppgiJJt att släcka
uppstådda eldsvådor men minst lika vik
tigt är uppgiften med det förebyggan
de brandskyddet, Betrakta därför inte
brandsynenämndens besök som något
nödvändi!gt ont utan utnyttja deras ers
farenheter och tillvaraJta den hjälp, de
kan lämna.
Det händer då och då att jag vid

samtal med .gustavsbergare får höra att
det brann mera förr i Gustavsberg och
så tillägger dom: "Du har tur, se'n du
korn hit brinner det nästan aldrig"!
Jag brukar framhålla att det inte är

jag som har tur, utan det förhållandet
att det inte brinner så mycket nu, som
förr, är ett gott betyg ät gus_tavsber
garna, ty det är ju i första hand på dem
detta beror, men det må förlåtas mig att
jag för mig själv tänker att det även är
ett gott betyg åt brandväsendet i värt
samhälle.

Dekoravdelningens
Mälaren-runt-resa

som företogs den 26 maj startade i strå
lande fast något svalt väder. Med tre
eleganta S.J.-bussar susade sällskapet
genom (vår)fagra, först välbekanta nej
der. Men sedan ,Stockholm passerats och
vi kommit in på Södertäljevägen blevo
de undrande frågorna om var vi befunno
oss allt tätare. Redan Midsommarkran
sen med folkskolan pä höjden, bostads
och fabrikskomplex, bl. a. L. M. Erics
sons stora anläggningar visade sig äga
det nyupptäcktas behag. Färden gick
sedan genom leende sörmlandsbygder
dar vi fingo itil!fälle att under sakkun
nig ledning bese Gripsholms slott. Och
efter en snabbfrukost i parken fortsat
tes färden med besök i den pampiga
Stfängnäskatedtalen; Så startade vi på
nytt och då visade det sig att' två av
deltagarna fortfarande irrade omkring i
den gamla biskopsstaden utan att kun
na ta vara på sej. Eskilstuna var nu
vårt närmaste mål, som vi dock läm
nade åt sitt öde efter en kort kaffe
paus, 1Då risken att tappa bort varann
fortfarande visade sig överhängande
stannade vi inte i Kungsör utan lämnade
dess blommande ,körsbärsträd i en
dammsky och fortfarande itill Köping
där vi till sist lyckades få tag på KF:s
Salpeterverk som genomvandrades med
dess tekniska expertis som ciceroner.
Vid avfärden från staden stodo mängder
av festklädda och blomsterförsedda
människor på trottoarerna. Uppvakt
ningen ifråga gällde dock, som senare
utröntes, inte vårt remarkabla besök,
utan avsåg celebrare, en historisk hän
delse,- stadens läroverk utkläckte näm
ligen denna eftermiddag sin första stu
dentkull., Ja, så gick färden vidare ge
nom välbrukad, men ack så torr, jord
.bruksbygd mot Västerås där middagen
på restaurang Klippan väntade. Stäm
ningen som hela tiden varit god förhöj-

Sven Lindberg.

Nästa nummer

av

Gustavsbergaren
kommer

i september!



.95 GUSTAVSBERGAREN 23

Räven raskar ...
Den nya Kvarnbergsskolan är popu

lär, inte bara bland befolkningen utan
även bland djuren. En rävfamilj har sin
lya Invid trappan till stora planen och
tre små söta rävungar ha lekt därutan
:ör till glädje för Mariagatans köttätan
de befolkning.
Rävbeståndet har emellertid ökat gan

ska kraftigt på sista tiden och så måste
detta. utmärkta material - för åskåd
ningsundervisning genom några välrik
tade skott en 1tifög morgon gå till de
sälla jaktmarkerna.
Men än leva de gamla rävarna till

stor del av vad de hitta vid soptunnor
na, som de nattetid samvetsgrant be
söka. Räven har ändrat vanor och hål
ler tydligen på och bli ett tamdjur.

Nästan en. ödetorpare..

des ytterligare då' Nils Andersson med
några väl valda ord vände sig till arran
görerna. Märta Jakobsson och Edvin
Lowndes, och tackade för deras an
.strängmngar med· anordnandet av det
hela och överlämnade till dem var sin
kartong konfekt. "Knaggen'• Sandqvlsts
villiga spring med skrammelbössan blev
inte heller bortglömt i sammanhanget.
Efter middagen spridde sig sällskapet
för att "se på stan" där domkyrkan till
drog sig välmotiverad andel av intres
set, men det finns ju så mycket annat
att se på i en gammal stad där man förr
kunde sitta i fönstren på de gamla tim
merhusen vid Svartån och meta enligt
vad släktingar till ref. berättat. Efter
vykortsskrivning och div. andra småbe
styr startade så hemfärden vid 19-tiden.
Resenärerna voro nöjda och glada och
gemytet frodades. Kårens praktfulla
dragspel lockade .till improviserade dans
försök på vägkanterna och allsången
tonade då vi i glödande solnedgång när
made oss Enköping som passerades
utan sensationer. Så småningom dök de
rödljusdekorerade Spångamasterna tipp
och Kungl. huvudstaden i sprakande
neonljus passerades så fort omständig
heterna tillät. Lite var började nog
längta hem efter en väl använd resdag
med så många nya och rika intryck däri
inbegripet de koncentrerade data som
färdledarna med "mickens" hjälp läm
nade under färden genom de gamla hi
storiska platserna. Om vi så erinrar oss
de granna älgar, hjontar och fasaner vi
lyckades få syn på och att vi vid hem
komsten möttes av de i Strängnäs förlo
rade fåren, kan vi tryggt konstatera att
resan varit i allo lyckad.
Nu ha vi bara att tacksamt vänta på

nästa års evenemang.
A. K.

Till Ålandshav
Gustavsbergs Manskör ställde i år

sin sedvanliga resa till Wäddö och
Ålands hav. Söndagen den 3 juni star
tade vi från Kyrkan kl. 7 på morgo
nen med en av Kvarnholmens turistbus
sar. Färden :gick i strålande sommarsol
genom Stockholm, där vår dirigent Olle
Jonsson yrvaken uppenbarade sig och
'kom ombord'. Snart for vi fönbi Läns
lasarettet, där stora nybyggnader äger
rum, vidare förbi Danderyds kyrka till
Enebyberg. ,så körde vi genom Näsby
och Gribbylunds villasamhälle och förbi
Rönningssjön till Arninge, en omväx
lande och tjusig väg i en leende roslags
natur.
Längs Ormgårdssjöns strand gick fär

den förbi Angarns kyrka och sedan
såg vi ruinen av össeby kyrka. Så for
vi över en bro vid Garnsviken och kom
till össeby-Garns kyrka, där vi rastade
och åt frukost.

Olle Jonsson slog an "Muntra Musi
kanter" · och Berg gnodde omkring med
filmkameran, så ingen kände sig säker
eller visste var han fanns.
Vi åkte vidare utmed en nästan ut

torkad gammal vattenled, fövbi Rö med
kyrka och klockstapel, den förra från
medeltiden, genom Husby-Lyhundra
till Frötuna och till Norrtälje, som blev
stad redan 1622. Staden brändes sedan
av ryssarna 1719, men kyrkoherde Grå
berg lyckades rädda något av kyrksilv
ret. Av kyrkans sevärdheter stannade
vi inför den vackra altartavlan, som var
en gåva av Ulrika Eleonora och målad
av konstnären Schröder.
Efter rundvandring i staden fortsat

te vi med bussen till Wäddö förbi Estuna
kyrka och klockstapel. Man tycker nog,
att det är ganska mycket kyrkor och
därtill gamla sådana, som inringar de
gamla Asagudarnas Uppsala.
Rektor Lemhagen och Husmor tog

emot oss. vid Wäddö folkhögskola, där
vi fick kaffe med dopp, varefter Lem
hagen talade om sin skola, sin bygd och
om Engström.
Vaktmästaren Karlsson visade oss bib

Iioteket och Lemhagen berättade att d~t
var öppet dygnet runt. Så tittade vi p~
museet _i det gamla Tingshuset och på
elevernas arbeten i vävsalen, prövade
akustiken i gymnastiksalen, och sedan
roade Lemhagen oss med "Svampinjo
ner" av Fröding, som utlöste ~åldsam
ma skrattsalvor och applåder. Det _ är

_ inte att undra på, att eleverna på sko
. Ian trivs med en sådan rektor, som så
kan lägga sina ord, att allvaret spå
ras mitt i den dråpligaste humor. -
'Med Karlsson som ciceron for vi till

Wäddö kyrka och sedan till Gamla

Grisslehamn, som förr var överfartsor
ten till Finland.
"Här formligen luktar det historia

överallt", sa' Lemhagen med tanke på
vägen. När vi kom fram, gick vi ut på
klipporna och tittade på havet. Det bör
jade blåsa opp. Enligt programmet
skulle här bl. a. badning äga rum och
filmning. Allt skedde i mer eller mindre
grad, och Tage Andersson var den första
att hoppa i . Berg höll också på att drå
sa i med filmkameran på de hala klip
porna, men han klarade sig bergsäkert.
Maten dukades fram__och Fritte Fall

pekade ut över Ålands Hav och tog upp
"Vila vid denna källa, vår lilla frukost
vi · framställa, brännvin och pimpenella
och en nyss skalad apelsin ... "
Vad det smakade bra. Berg tog när

bilder av ätande och drickande sångare
med bihang. Så tog vi oss en titc på
det gamla flskeläget. På. de tomma
långrevslådorna kunde man räkna ut hur
många krok varje båtlag hade lagt ut.
Så gick vi tillbaka till bussen och vår

duktige chaufför började lotsa oss till
baka till Elmsta, där vaktmästare Karls
son lämnade oss, men först skulle grab
barna köpa cigarretter i handelsboden
och Karlsson skulle visa dem vägen. Och
det 1gick fint. Det var med affären som
med biblioteket, öppet nästan jämt.
Så bar det iväg till Norrtälje och där

efter till Penningby slott, ett av Upp
lands märkligaste, och en gång i tiden, i
Bondeättens och Sturarnas ägo, ett vik
tigt skydd för den gamla farleden mot
Rö. Det omtalas första gången redan
1339.
Så passerade vi broarna över Penning

byån och längre fram Rialaån till Bergs
hamra by, förbi ett flertal mindre sjö
ar, över Viraån till Roslags-Kulla, där
vi rastade för att enligt programmet in
taga eftermiddags-kaffet.
Vi gjorde. oss god tid i det härliga sol

skenet, och så misshandlades Gökvalsen
på dragspel och banjo med resultat, att
en riktig gök stämde in i låten.
Så bar det av via Arninge till Stock

holm och Gustavsberg. Vår resa var
slut. Den hade gått efter programmet,
och det tackar vi vår gode bussförare
för och så Verner .Lindberg, som gick
omkring bland gullvivorna som Gud Fa
der själv I Guds gröna ängar och sa',
att det var han, som hade ordnat det
vackra vädret. - "Fa-an trort", sa'
John-Pelle.

Axman.

Trevlig och

solig semester!
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Biblioteket. alltid
aktuellt

Att det inom ett samhälle skall fin
nas sju och sjuttio föreningar kanske
inte är nödvändigt, men att det bör
finnas ett lånebibliotek,· den saken
kan slås fast utan diskussion. Läs
lusten är stor och i stigande. Dags
pressen följer alla med. Det som lä
ses i övrigt är dock inte alltid av pri
ma kvalitet. Veckotidningarna ger
avskräckande exempel. Och dessutom
är veckotidningsläsningen inget bil
ligt nöje.

Böcker däremot har ett helt annat
värde. De ger avkoppling och veder
'kvickelse, samtidigt som de är ett
oumbärligt hjälpmedel i bildningsar
betet. Men böcker är också jämförel
sevis dyra. Ingen behöver dock för
denskull avstå från boken. Genom
biblioteket kan var och en avgifts
fritt låna de böcker man är intresse
rad av.

En väsentlig uppgift för bibliote
ket är att få så många låntagare som
möjligt. Harry Martinsson framhöll
nyligen "att det inte finns för många
böcker och inte för många författa
re". Kanske det inte är förmätet att
tillägga: "Det finns inte för många
bokläsare heller." Här finns det plats
för många många fler.

Folkbiblioteket i Gustavsberg har
en aktningsvärd utlåningssiffra. Av
samhällets befolkning är det åtskil
Iiga hundratal som gör regelbundna
boklån. De som förfar på det sättet
har möjlighet att följa med de nya
böcker, som införskaffas. I dessa
spalter har tidigare lämnats förteck
ning över nyinköpta böcker. Av ut
rymmesskäl har denna anordning in
te kunnat bibehållas. Men metoden
var effektiv. Nya låntagare gjorde
sig alltid påminda efter ett sådant
boknummer.

Bibliotekets styrelse söker allt
jämt att så långt resurserna medger
hålla ett bra bokbestånd. Det lönar
sig därför med ett besök vid Maria
plan 4, där biblioteket är öppet mån
dagar och torsdagar mellan klockan
18 och 20. Tilläggas bör att inom lo
kalen finnes ett särskilt läsrum med

ett 20-tal tidskrifter och särskild
handbokssamling.

För den lokala befolkningen är det
sålunda nöjsamt ordnat. Annorlunda
luar det varit i kommunens ytterom
råden. De långa avstånden har av
skräckt de flesta att söka kontakt
med biblioteket. Nu har emellertid en
lösning kommit till stånd. Vand
ringsbibliotek har placerats i Lagnö
och Mörtnäs med tillsvidare respek
tive herr Holm och fru Frisk som bok
utlånare. Med denna anordning har
början gjorts till ratt i någon mån till
godose· de mera avlägset boende.

Det är uppenbart att ett bibliotek
på 4000 band inte kan tillhandahålla
alra böcker som efterfrågas. Särskilt
gäller detta facklitteraturen. Emel
lertid är det numera så ordnat att
biblioteket förmedlar lån från cen
tnalbiblioteket i Lidingö. Denna möj
lighet har redan i en del fall utnytt
jats.

Den förestående sammanslagningen
av Gustavsbergs och Ingarö kommu
ner kommer att innebära förändring
även ifråga om biblioteksverksamhe
ten. I Ingarö- har därvarande Folkets
Hus förening haft ett bibliotek på
närmare 800 band, i Pilhams skola,
Till detta bibliotek har utgått bidrag
från stat ·och kommun. Då enligt
författningarna statsbidrag endast
utgår till ett bibliotek inom varje
kommun skulle bidraget till bibliote
ket i Ingarö indragas. Detta föran
Iedde ett erbjudande till Gustavsbergs
kommun att övertaga Ingarö biblio
tek och samtidigt sörja för den fort
satta verksamheten. Formella beslut
har ännu inte fattats av den beslu
tande församlingen inom storkommu
nen. Men erforderliga åtgärder har av
den nuvarande biblioteksstyrelsen re
dan vidtagits. ·

Till slut ett ord till både äldre och
blivande låntagare. Biblioteket vill
att böckerna skall nå ut till så många
som möjligt. Tyvärr händer det nu
allt för ofta att böckerna fastna
hos någon. Och så har biblioteket
mindre möjligheter att låna ut åt
andra som kanske söker just den bo
ken. Den som eventuellt har någon
av folkbibliotekets böcker hemma,
återställ den omgående! Då kanske
biblioteksstyrelsen slipper införa an
ordning med böter för inte i tid åter
lämnad bok.

Georg Lundgren.
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Bröd och salt
Till livets nödtorft hör ju bröd,

salt och vatten. Men det förslår
inte långt. Vi behöva mycket an
nat, kläder, bostäder och husge
råd. - Och vår matsedel har bli
vit allt mer lukullisk. Det räcker
inte längre med bröd och salt. Fö
dan skall vara rätt sammansatt
och omväxlande. Grönsakerna fat
tas inte längre på bordet - isyn
nerhet under denna årstid. Stan
darden på livsmedel, bostäder och
kläder har ökat ofantligt, jäm
fört med den näringsbrist och det
bostadselände som förr i tiden var
rådande. Är detta tillräckligt? Nej,
vi fordra något mer, vi måste få
ut mer av livet. Det är väldiga sa
ker som rullats upp för oss genom
teknikens landvinningar, handel
och industri, näringslivets organi
sation och de nutida organisatio
nernas maktställning i samhället.
Medicinens, hälso- och sjukvår
dens landvinningar fortsätter och
nya rön göres. Den moderna social
vården har trängt igenom. Ja, vi
börja att ställa frågan: Hur långt
kan vi gå, vad har vi råd till? Vi
har också frågan om den högre
produktionen, vilken är ett livs
villkor för att kunna behålla och
utvidga den högre levnadsstandar
den. - Allt detta är synnerligen
intressant och spännande att dis
kutera, men det får ändock anstå,
ty denna gång skall vi stanna in
för frågorna kring vårt gemen
skaps- och personlighetsliv.
På grund av flera orsaker, har

frågan om ungdomens fostran och
skolundervisningen tidigare inte
fått den framträdande roll som
hade varit önskvärt. Genom den
nu beslutade skolreformen har
denna angelägenhet kommit i ett
helt annat läge. Ett av de vikti
gaste stegen har tagits för att sud
da ut en klassgräns, gränsen mel
lan dem, som haft råd att utbilda
sina barn, och dem som inte haft

råd. Folkskolan blir nu bottensko
la och man får samma start i li
vet. Mycket återstår ännu och vi
är inte färdiga härmed.

Vi kommer till en viktigare frå
ga. Hur ska vi få ett folk och fram
för allt en ungdom som "vill läng
ta och strida". Den frågan kan
inte lösas genom någon lagstift
ning eller skolreform. Det är ut
märkt med goda svetsare, pors
linsmakare, ingenjörer och folk
skollärare, som är kunniga och
samvetsgranna i sitt arbete. Kan
man inte sitt jobb, har man intet
värde. - Men det räcker ändå in
te till. Man får inte ge sig till ro
med bara sin egen bärgning. Man
måste på ett eller annat sätt delta
i samhällsarbetet. Man klagar ju
så ofta på att än det ena och än
det andra är vrångt i samhället.
Hur skall detta avhjälpas, när
man inte själv tar aktiv del för att
göra det hela bättre? Det är up
penbart att det måste vara en stör
re aktivitet, både enskilt och för
gemenskapen. Föreningsmänni
skorna själva har också ett stort
ansvar, de bildar ofta kotterier och
juntor. Det bör vara en avvägning
mellan de olika intressena, en väx
elverkan. Man måste lära sig att
känna glädjen av det gemensam
ma arbetet, att få vara med och
skapa något. Vi ska leva gemen
samt och ändock inte komma in i
något andligt neddragande kollek
tiv, ty envar har nytta av att leva
ensam, vara en självständig ka
raktär, en individ, en personlighet.
- Det är att känna en inreIäng
tan efter det som är stort och
rent. Att lära sig umgås med böc
ker och längta efter dem som efter
en god vän och att skilja på det
som är fint och äkta från det som
är dåligt och förfalskat. Likaväl
som vi föra kamp mot det vi anse
dumt och lågt, kan vi skänka
andra och oss själva något pÖsi
tivt. Vi måste vara nyttiga. Men
detta med nyttan får inte lagga
sig på nerverna. Det finns, som är
nyttigare än nyttan, säger Hans
Larsson: "Uppbyggelse är nytti
gare". Vi måste finna sådant som
vi ha uppbyggelse av. Känna gläd
jen av att vidga sina kunskaper,
inte bara för att kunskaperna är
matnyttiga utan också därför att
de vidga och berika hela vår livs
syn. Läsa historia och ta del av

hur vårt folk och andra folk tidi
gare levat. - Och hur viktigt det
är att orientera sig i vår tid. Prö
vande och kritiskt, men inte surt
och grinigt.
I våra dagar är det sannerligen

viktigt att med urskiljning kunna
läsa tidningar. Det är gräsligt vil
ka sensationsskriverier om krimi
nalitet och sexualitet som florerat
under sommaren. Och tidningarna
har minsann slagit på med rubri
ker. Det är viktigt att skydda oss
mot infektioner av alla slag, t. ex.
vid olika epidemiska sjukdomar.
Men vi måste också lära oss att be
kämpa den andliga smittan. Den
är lika farlig, om inte värre. En
sund och upplyst ungdom som vill
orientera sig i sin egen tid, som
har omdöme och karaktär, den fal
ler inte till föga. Den lär sig förstå
tidigare generationers kamp för
att vi, som nu leva, skulle få det
drägligare och bättre. Man bör
lyssna till fars och mors, farfars
och farmors berättelser om kam
pen för saltet och brödet. Om hur
kvinnor och män gjort betydande
insatser för länder och folk, om
hur folkrörelserna växt fram och
hur vi i dag kan skörda frukterna
av detta pionjärarbete. Vi är över
tygade om att det ännu finns dåd
lust och skaparkraft hos våra ung
domar. Den högre levnadsstandar
ren bär inom sig fröet till upplös
ning om man inte vid sidan av de
materiella också känner de andli
ga och intellektuella behoven. Det
egna arbetet och prestationerna
måste vara det väsentliga och man
kan inte få den högre lönen för
den mindre prestationen. Men man
kan känna glädje inte bara av
egna utan också av andras fram
gångar och stödja den som inte
lyckas så bra. Vi kan också tänka
på att orättvisor alltid finns. Men
de få inte trycka på sinnet så man
tycker synd om sig själv. Man
kan ta nya tag och kämpa sig ge
nom. Det finns andra människor
som ha det sämre än vi.

Vi behöver större hänförelse, ett
rikare personlighetsliv. Ett hel
hjärtat arbete för att hjälpa andra
människor eller för att kunna för
verkliga en ide kan skänka oss
ett meningsfyllt liv. Vår höga lev
nadsstandard måste förenas med
kampen för en högre kultur.

Gunnar Andersson.
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Landshövding Levinsson provsmakar
det nya brödet.

En vacker dag i somras kallades vi
samman trn ett möte i Gustavsberg.
Det var på inrådan av Gustaf
Näsström, genuin sommargustavsber
gare och särdeles framåt i förnufti
ga initiativ. Där kom folk från sko
lan, daghem, föreningarna, fackför
eningen, kommunen och fabriken.
Tillstädes kommo också professor
Abramson i Folkhälsan och en rad av
kända tandläkare från den nybildade
riksföreningen Tandvärnet. Tandlä
karna Bo Burman och Karin Wider
ström talade om för oss hur illa det
stod till i det här landet med tand
hälsan, hur ett överdrivet snaskätan
de och ett onödigt sötande av mat
hotade att ödelägga det uppväxande
släktets tänder. Man inbjöd nu gus
tavsberg,arna Ull en försökskampanj
för förbättrad tandhälsa och där Gus
tavsberg skulle bli det första experi
mentalfältet. Med sällsynt enighet
antogs förslaget, Gustavsbergs Fabri
ker förklarade sig villiga att stödja
kampanjen ekonomiskt, en kommitte
tillsattes och med tandläkare Bur
mans goda medverkan utarbetades en
treårsplan eller den s. k. Gustavs
bergskampanjen för förbättrad tand
hälsa.

"Klockan nitton på tisdagskvällen
(4 sept.) intog Tandvärnet sina ställ
ningar i Gustavsberg för det treåriga
kriget mot snaskstungna tänder"
skrev MT. Stig Lindbergs färska af
fisch med den stridsglacl!a Gustav S
Berg rustad till tänderna lyste mot
landshövding Levinson, professor
Abramson, tandvårdsinspektör Grön
dahl, landstingets direktör och ord
förande och en rad av inbjudna för
troendemän från Stockholm och Gus
tavsberg. Sven Petterssons orkeste:r
inledde med förnämlig musik och
Gunnar Andersson redogjorde för ut
gångsläget och hälsade de församlade

TANDVARNET
välkomna. En amerikansk film om
tänderna och deras vård, där svenskt
tal åstadkommits av Dr Burman ge
nom magnetofon, visade tandens ut
veckling och hur tänderna angripas
genom mjölksyra och andra skadliga
ämnen. Vi fick också se vad man
skall äta, hur tänderna skall borstas
och hur en regelrätt tandvård skall
ombesörjas. Efter filmen tog tandlä
kare Bo Burman till orda och visade
med statistik och egna erfarenheter
var man har att söka orsakerna till
förfallet och tandrötan. Vår snask
och sötsakskonsumtion, choklad- och
tablettfrossandet och de många söta

Apropd tandoärä återge vi här en inte
riör frdn den nya lokal i Hästhagsterras
sen, där tandläkare Brännström öppnat
privatpraktik. Några kommunalgubbar
överlämnade blommor öppningsdagen
och roade sig med provsittning. Var så

god å skölj!

Tandvårdsmännen intar
torrskaffning.

kakorna går upp täl kostnader, som
motsvara halva vår försvarsbud
get. Folktandvå:rden är ett slag
i luften om snaskomanin . skall
fortsätta. För att ktara barn
och ungdomstandvården skulle vi be
höva en fördubblad tandläkarstab!
Det degiga och sötade brödet var ock
så en allvarlig fara, påpekade Dr Bur
man som slutade med en allvarlig
appell för kamp mot tandrötan. Efter
Dr Burmans anförande var det till
fäHe till inlägg i debatten, varvid
tandvårdsinspektör Gröndahl vitsor
dade dr Burmans farhågor och fram
förde landstingets sympatier för det
initiativ man tagit i och med Gustavs
bergskampanjen. - Så öppnades dör
rarna till Folkans förrum och Kon
sums bageri presenterade sitt nybaka
de osötade matbröd, som landshöv
ding Levinson var den förste att sät
ta tänderna i. Snart var hela salong
en en enda samling av smörgåsätare
och råg- och rågsiktsskivorna hade
en strykande åtgång. Det blev en po
pulär avslutning i en enig krets av
"tandvårdsmän".
Under hela september fortsätter

visningen av tandvårdsfilmen och pro
selyter · värvas· genom föredrag av
tandläkarna Widerström, Sundberg,
Berggren och Burman. Daghem, sko
lan och husmödrar bearbetas i fort
sättningen och resultatet kommer att
följas genom Tandvärnets försorg.
Gustavsbergskampanjen hoppas man
skall väcka intresse för bättre tand
vård och munhygien, både i Gustavs
berg och annorstädes.

Gustavsberga:ren skall gärna föra
Tandvärnets talan genom bidrag från
fackmännen. Ur detta initiativ få vi
hoppas att en allmän landskampanj
skall växa fram till båtnad för folk
hälsan.

G-g
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I..
Oafe Filho hälsas 1Jälkommen till

Gustavsberg....

Ovan tjusar 0. Söderberg de inström
mande juristfruarna.

Under en bild från badkarsfabriken och
de egyptiska paechornas besök;

Celebra besök
Söndagen den 29 juli gick flaggan

topp på Kontorshuset, då Brasiliens
vicepresident Oafe Filho landsteg till
sammans med representanter från UD,
vår minister i Brasilien K. R. 'I'hyberg'
och en rad av BrasiHenvänner. En Gus
tavsbergsfl!cka överlämnade blommor,
varefter företagets representanter hade
nöjet visa fabriken och samhället för
den prominente gästen. Särskilt intres
serade badkarstillverkningen, skolan och
de moderna lägenheterna. Som minne
av besöket överlämnades till vicepresi
denten en utsökt Fribergsvas jämte ett
album med Oustavsbergsbilder.

Den 18 augusti kommo två egyptiska
ministrar på besök, nämligen f, utrikes
ministern Sirry Pascha och chefen för
egyptiska nationalbanken Ali Shamsi
Pascha. Även här var man synbart in
tresserad av våra badkar, vår moderna
skola och Hästhagen, där Sirry Pascha
konverserade vår Rossi på italienska. Fo
toalbum med Gustavsbergsbilder upp
skattades livligt av de båda långväga
gästerna.

Den stora internationella juristkon
gressen sände den 24 augusti ut sina
damer - 300 st. - som ringlade igenom
hushållsporslinsfabriken och därefter
förplägades med 1000 smörgåsar och
kaffe i Folkparken, som KF:s gäster.

De små sångarna från Prouence, unga
studenter som vid sidan av sina ·studier
även övar körsång, kvitterade visning
en av våra fabriker med att sjunga för
lyckliga åhörare på Dekoravdelningen.
Det hade varit något att sända ut i fa
briksradion - som just den dagen råka
de vara ur funktion.

Världsfederationen av FN-föreningar
na hade 150 medlemmar från 40 natio
ner på besök i Oustavsberg den 28 aug,
Där samlades folk från Indien, Pakistan,
Korea, U.S.A., Chile, Kina, Polen, Syd
afrjka, Australien, Tjeckoslovakien, Ita
lien, Frankrike och många fler länder.
Professor Roberto Ago fäste isig sär
skilt vid de förenta nationernas samver
kan i våra fabriker och de söta och häl
sostrålande barnen i skolan. Så ville han
ha det över hela världen.- Ser man på
lång sikt så kanske vi där givit en im
puls till fredHg samverkan i världen.
Och det är vackert ,så. Så det är inte
bara fräga om affärsreklam när vi få
besök utifrån.

En charmerande italiensk professor be
söker charmerande· gustavsbergsbarn

Koarnberqsekolam;

Här är Italien, Polen, Frankrike, Kina
och Australien i samspråk i Gamla

Svartens väg nr 9.
Nedan en bild från Skevik och K. F:s

lunch för FN-föreningarna.
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En sommarsöndag
Farstatorpet

.
I

Det var en härlig sommarsöndag på
1700-talet efter många år av krig, hung
ersnöd, sjukdomar och allt tänkbart
elände .. Den hände under första hälften
av århundradet. Torparfamiljerna från
Farsta och Gottholma hade åter träffat
sina släktingar i Welamsund. Männen
voro svågrar, de voro ,gifta med ett par
systrar från Wik. En av männen hade
under många år arbetat under lagman
nen Ernst Johan Creutz, som under en
läng're tid varit ägare till Faresta och
Gottholma (även kallat Gustavsberg)
och Wik längre ut på Värmdön. På We
lamsund hade Beata Königsmarck, änka
efter Pontus de la Gardie, länge styrt
och ställt innan hon slutade sina dagar.
Sfäktingarna hade inte träffats på länge.
Man hade inte tid med besök och då
ligt med helgdagskläder. Man hade mer
än en gång blandat bark i mjölet under
unge kungen Karl XII:s strider i främ
mande länder och under ryssarnas härj
ningar på den svenska östersjökusten.
Inte minst trakterna kring Gustavsberg;
hade varit utsatta. Men vid Knapens
hål vid Stäket, hade ryssen blivit rik
tigt stagen. Detta var 1719 och gubbar
na kom väl ihåg under vilka hektiska
dagar som man väntade utgången av
striden.
I torparköket hade samtalet blivit liv

ligt, man talade i mun på varandra.
Släktingen från Welamsund hade under
flera år varit med och rott hennes nåd
Beata, när hon skulle färdas från hu
vudstaden ut till sitt ägandes Welam
sund. - Det var styva dagsverken att
vara med vid rodden av dessa lustjak
ter, men man kom alltid tillstädes och
fick se och höra vad herrskapsfolk hade
för sig. - Och vad hade man inte va
rit med om? Kung Karl XII hade bli
vit skjuten vid Fredrikshald den 30 nov.
1718 och Armfelts Karoliner hade gått
under i den rykande snöstormen i Jämt
landsfjäUen året efter. Det var en hem
sökelsens tid för land och folk och all
mogen fick sitta hårt åt. Kungens alla
krig hade utarmat landet och efter hans
död hade systern, Ulrika Eleonora, valts
till regerande drottning. Men hett plöts
ligt hade den formella regeringsmakten
tillfallit den nyvalde kungen, Fredrik I
av Hessen. - Den venklaga ledaren av
landets öden under många år var dock
kanslipresidenten Arvid Horn. Våra tor
pare behövde inte ta någon ställning
angående landets öden och dagens stri
der, men man hade ett väldigt sjå att
klara alla pålagor. På Welamsund här-

skade med Guds nåde hennes nåd Beata.
Hon bestämde suveränt över drängar
ooh pigor, torpare och backstugcstttare
och på Farsta, Wik och flera gårdar,
hade lagmannen Creutz under flera år
makten och myndigheten.

Efter slaget vid Stäket hade ryssarna
fått ge sig av men innan dess härjade
de vilt på Värmdön och flera andra öar
i skärgården. Mangårdsbyggnaderna i
Farsta och Gottholma hade bränts ned.
De hade fört med sig värdefulla föremål
i byte och resten hade skövlats. Sina
döda efter slaget hade de jordat vid
Fällström ute på Ingarö. Befolkningen
hade varit vettskrämd efter hela kusten
över ryssarnas framfart. På krogen i
Welarnsund hade man hört berättas, hur
man lurade ryska officerare som kom
iland och skulle fria, "Di hade kommit
bort", sa gubbarna, när de strök skum
met av si-tt öl ur mustascherna. "Di kom
.aldrig över Farstaviken och nu går di
och spökar på slottet". Till sällskapet
hade nu kommit ytterligare en släk
ting, det var fruarnas yngste broder, som

· under flera år gått till sjöss. Det var
en vaken ung man, som just mönstrat
av sitt skepp, när man ankrat utanför
Fjäderholmarna i Stockholm. Nu hade
han fått arbete vid tegelbruket i Gus
tavsberg. Han hade seglat med Ostin
diska Kompaniets skepp och varit med

· om en verklig långtur. Han berättade
om vad han upplevt bland fjärran länder
och folk. Man lyssnade andäktigt. Un-

der tiden han varit i Stockholm hade
han också orienterat sig. Han berätta
de att Arvid Horn gjort mycket för han
deln och Ostindiska Kompaniet, att
Christoffer Polhem haft väldig betydelse
för den svenska järnhanteringen och att
vårt land hade stor export av dessa va
ror till andra länder, framförallt till
England. Men även här hemma hade
Jonas Ahlströmer grundat ett manufak
turverk i Alingsås och på Rörstrandsom
rådet i Stockholm hade en porslinsfabrik
anlagts. Vår sjöman berättade hur Ar
vid Horn tvlngats avgå och hur hatt.
partiet hade tagtt makten inom stän
derna och riksrådet. Det hade blivit två
partier, hattar och mössor. Det var ny
heter som man insöp med ölet och ström
mingen som tilltugg. Våra torpare här
hemma måste också visa sig på styva
linan och började berätta om vargjak
ter på Osby och Ingarö. Vad greven
den och grevinnan den hade sagt, när
man skjutsat dem häromsistens: - Så
förflöt dagen och samvaron. Farstavi
ken låg blank och omgiven av ekskog,
naturen var jungfrulig och markerna
stodo nästan orörda. Som de varit se
dan urminnes tider. Tegel-bruket fanns
där och tegelbruk lågo kringsprtdda li-

- tet varstädes, men hade ringa omfatt
ning. Ingen anade, drömde eller tänkte
på att hundra år senare skulle grunden
läggas till verkltg'. storindustri i Gus
tavsberg.

Gran.
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Reseintryck från
England

~

I sin studentuppsats skrev Hjalmar
Branting bl. a. att när kommunika
tionerna förbättrats skulle jordens
folk komma närmare varandra. Vi
skulle få möjlighet att besöka andra
länder, skapa kontakter och vän
skapsband, därmed borde även tidi
gare motsättningar försvinna och för
utsättningarna för· en varaktig
världsfred tryggas. Dessavackra fram
tidsvyer - har de förverkligats? Nej.
- Motsättningarna tycks i stället ha
blivit större. Varför? I flesta fall är
det väl så, att de som resa till ett an
nat land har förutfattade meningar.
Av religiös, historisk eller politisk art.
Det sistnämnda inte det minst van
liga.

Om en sovjetrysk medborgare reser
till västerlandet kan han inte komma
hem och berätta att människorna ha
de det bra i de kapitalistisk!a: länder
na. Det skulle uppfattas onådigt hos
de styrande. Hans reseskildring
måste därför innehålla redogörelser
för under vilka urusla förhållanden
människorna Ieva i västerlandet. Hö
ga hyror, låga löner, dåliga bostä
der, utsugning och förtryck. Ju saf
tigare saker, desto bättre reseskild
ring. Ja, detta är i detta fall nödvän
digt för att överhuvudtaget vara en
god medborgare och en pålitlig parti
medlem.

Samma blir förhållandet när stu
diedelegationen från västerlandet re
ser till Sovjet. För att vara en god
demokrat bör man helst tala om re
ligiös förföljelse, tvångsarbetsläger,
låg levnadsstandard, diktatur och
krigshets.

Detta är även de linjer man följer
då förhållanden skildras från andra
länder. På detta sätt har även den
närmare kontakten mellan folken,
som skett under senare år, bidragit
till att ytterligare skärpa motsätt
ningarna istället för va:d meningen
var från början, överbrygga den. Po
litiska fanatiker borde därför inte
tillåtas besöka andra länder i studie
syfte.
Efter dessa inledande ord blir man

betänksam då man skall redogöra för
objektiva iakttagelser från en kortva
rig vistelse i ett annat land, men vi
vågar försöket.

Den engelska kokkonsten t. ex. har
aldrig stått på något högt plan. Ros
tad potatis, köttpudding och torkad
fisk är inga större läckerheter. En
dast motvilligt, och med hungern som

Buckingham Palace.

pådrivande kraft, kan man inmundiga
dessa för engelsmannen så läckra rät
ter. Vid ett tillfälle frågade jag en
engelsman, som en tid vistats i Sve
rige, vad han tyckte om det svenska
smörgåsbordet. Efter någon tvekan
kom svaret. "Jo, det svenska smör
gåsbordet är vackert att se på men
ingenting att äta." Efter detta värde
omdöme har jag upphört att kritise
ra den engelska maten.

De engelska sovrummen saknar i
de flesta fall uppvärmningsanordning.
Svensken, som vill resa till England
bör därför förlägga sin resa till den
varmaste tiden på året. Detta under
förutsättning att han bor i privatfa
milj, hotellen har väl i de flesta fall
centralvärme. Aldrig glömmer jag
min första natt i det lilla svarta sov
rummet i en av nordvästra Englands
små trista industristäder. Huttrande
av köld kröp jag ned i sängen, då
min fot stötte mot något varmt, det
varma var en liten gummidyna fyHd
med hett vatten, som den omtänk
samma husmodern lagt i min säng.
Under nattens stilla timmar förde
jag detta värmekrus mellan hjässan
och fotabjället. Genom denna värme
behandling, jämte de rytmiska rörel
ser som detta medförde kunde jag
hålla den värsta kylan på avstånd.
Engelsmannen kan däremot inte

sova i uppvärmda sovrum, varför min
skildring av det engelska sovrummet
inte utgör någon kritik, snarare ett
konstaterande vilka vanevarelser vi
människor egentligen äro. Sovrum
men upptar förövrigt den största de
len av de engelska hemmen och ligger
alltid en trappa upp.

Hur enkelt och primitivt den eng
elske arbetaren än bor, består lägen
heten i regel av fyra rum och kök.
Hyran är billig. För 70 kronor per
månad kan en sådan bostad erhållas,

Bombad gård i London.
Fotos: Edqvist.

men då är den primitiv, ja mycket
primitiv enligt svenska förhållanden.
Från gatan kommer man direkt in i
det ena rummet, vardagsrummet; där
ifrån till matrummet och slutligen
till köket. Det sistnämnda är en ut
byggnad av det egentliga huset. Med
lite fantasi kan det jämföras med
blindtarmen som finns fastklistrad
vid Lugnetbebyggelsen i Gustavs
berg.

Köksgolvet består av tegelstenar
ställda på klant. Dörren som från kö
ket leder ut til<l bakgården förefaller
mig likna en dassdörr på den svenska
landsbygden. Men den sammansmäl
ter dock på ett egendomligt sätt med
omgivningen. En svensk arkitekt
skulle kanske säga att köksdörren
står i harmoni med bakgårdens inte
riör, och konstnären 1hänryckt utro
pa att den återspeglar den engelska
folksjälen. Alltnog, på bakgården
strax utanför köksdörren finns famil
jens hund, där flaxar hönsen, där ro
tar kaninerna och där är även famil
jens skrotupplag. Är gården tillräck-

11igt stor rymmer den även familjens
trädgårdstäppa. Ovanpå allt detta
hänger husmodern förnöjsamt sin
tvätt, medan ungarna tumlar om i
munter lek tillsammans med sina
kamrater - husdjuren.

Även om den engelska arbetarbo
staden verkar anspråkslös och enkel,
behöver inte detta betyda att inred
ningen är lika enkel. Det lilla oan
senliga köket kan ibland rymma bå
d-e kylskåp och övriga moderniteter.
Möblerna är även större och tyngre
än i de svenska hemmen. Ofta har ja:g
förvånat mig över hur det varit möj
ligt att transportera in dessa väldiga
skåp och fåtöljer genom de nålsögon
som dörrarna utgör. Kanhända att
möblerna placerades i rummen innan
väggarna till huset uppfördes.
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Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Busslaeter av besökare har strömmat
ut till Gustavsberg under sommarmå
naderna. Folk från alla världens hörn
ha sett våra fabriker och värt sam
hälle, från skolbarn till presidenter, till
ett antal av 3.000 .Frän Älvsbyn i norr
och Löberöd i- söder har skolbarn och
gilleskvinnor sökt si,g hit. Från Chile
i väster och Korea i öster har delega
ter och ministrar studerat vårt jobb och
våra hem. Kongresser av alla de slag
har förlagt sina utflykter hit, represen
terande alla slags yrken och funktio
ner. Estländarnas tidning, Lantarbetar
nas organ och T~legrafmännens ,blad
har ägnat oss långa redogörelser och
från en mängd håll har det kommit tack
brev för vår gästfrihet.

Våra stimarbeiskommitteer arbeta vi
dare. Förslagskommitten inhöstar varje

månad nya förbättringsförslag, varav
några verkligt roliga, ett och annat ge
nialiskt enkelt, andra svårutförbara,
men de flesta värderade till premier
mellan 15-200 kr. Skyddskommitten
ivrar för bättre tillsyn på skyddsverk
samheten utanför fabriksområdet,

Företagsnämnden har tagit nya tag
och börjar denna månad med sina in
formationsvisiter på laboratoriet, för att
sedan fortsätta runt till de olika in
stanserna i produktionskedjan. Under
september har man två möten, för att
senare i höst kunna inbjuda "förslags
männen" till högtidlig "plakettutdel
ning". Företagsnämnden ämnar också
företa en studieresa i mitten av oktober
för att få ett utbyte med andra företags
samarbetsformer.

Idrotten börjar spurta för prisutdel
ning. Varpan har pågått hela sommaren
och nu är man mogen för en kamp mot
bryggarna i.gen och för representation i
propagandakorpen. Avdelningsrotbollen
vanns av Sanitetsfabriken, efter en i det
sista oviss kamp med badkarsfabraken.
Orienterarna har visat framfötterna litet

Sanitet segrade i korpfotbollen.

varstans i landets skogar och irrar när
det skrives i mörker i Stockholms om
givningar. Och ikorpkommitten har gett
sig sjutton på att till våren sätta igång
avdelningstävlingar i 100 m., kula och
höjdhopp. Och nu är det snart dags att
anmäla lag till korpbandyn.

Spänstiga 50- och 60-åringar har jag
träffat många denna sommar; då jag
gjort visit med fabrikens Argentavaser,
Det var tydligen fart på vaggorna vid
sekeiskiftet. God fo.rtsät!tning!

Dbg

De flesta hus är omgivna av tegel
murar eller höga häckar. Strandvik
i Gustavsberg utgör en god bild över
hur ett engelskt rikemanshus ser ut.
Genom dess häckar och murar ser
man inte mycket av de engelska hem
men. Det bästa sättet att se landet
är därför en färd i övre våningen på
de tvåvåningsbussar som numera fö
rekommer överallt i England. Genom
detta färdesätt ser man dock endast
fasaden av hemmen, fabrikerna och
vardagslivet. Den som vill uppleva
England måste därför in i hemmen
och fabrikerna, söka kontakter och
utbyta tankar.

Ser Du en människa på det tåg
med vilket Du reser, gå då genast
fram och tale, om vem Du är och vart
Du ämnar resa. Reser Du med buss
gör Du likadant. Går Du på gatan
på väg till busshållplatsen, kan Du
gärna gå fram till polisen och fråga
efter vägen, även om Du har gått
vägen hundra gånger tidigare och
hittar till Din buss. Polisen visar Dig
inte endast vägen, han följer Dig till
platsen och väntar i regel till bussen
går för att försäkra sig om att Du
verkligen följer med. Under tiden får
Du en gratislektion i engelska, erhål
ler många goda upplysningar och blir
en erfarenhet rikare.
Vill Du in i det engelska hemmet,

ring bara på, visa Dina rekommenda
tioner och Du kan vara alldeles över
tygad om att Du blir inbjuden på en

kopp the. Om Du nu vill passa till
fället och bli riktigt intim med famil
jen, plocka då fram några kort från
Din familj, tala om att detta är din
mor, dina syskon och ditt hem. Det
dröjer då inte länge förrän husmo
dern, respektive husfadern, kommer
dragande med sina familjealbum, Du
är introducerad i familjen och känner
Dig som 'barn i huset.

Min första åtgärd efter ankomsten
till Stoke-on-Trent var att söka kon
takter. Jag handlade enligt ovanstå
ende och resultatet var strålande.
Första kvällen blev jag inbjuden föl
att se en speedway-tävling och andra
kvällen en boxningsmatch. Förövrigt
mitt livs första.
Engelsmannen verkar vid första

påseende otillgänglig och inåtvänd,
något reserverad och allt för lik oss
svenskar för att vara intressant. Men
detta är endast ytan. Vid närmare
bekantskap är han älskvärdheten
själv. I betydligt större utsträckning
än i Sverige tilltaäar man varandra
vid förnamn, Efternamnet måste all
tid föregås av ett herr, och denna
högtidliga form vill engelsmannen
helst undvika. Enkelhet och natur
lighet är ett karakteristiskt drag hos
engelsmannen. Klasskillnaden är stor,
men detta hindrar inte att fabriksche
fen och arbetaren kan träffas på
snackbaren och tillbringa en kväll un
der förtrotigt samtal. Är engelsman
nen blygsam i sitt uppträdande, så är

han lika enkel i sin klädsel. Det är
förvånansvärt hur många män som
går med opressade byxor men blank
borstade skor. Gemytet trivs kanske
inte riktigt bra i den yttre elegansen.
Måhända beror det på att de flesta
engelska arbetarhem saknar kläd
hängare. Kläderna hänger man helt
enkelt på en spik, där tar de minsta
platsen, och garderober är fortfaran
de okända begrepp i engelsk hemin
redning.
Ja, tirH och med på ganska först

klassiga dansrestauranger saknas det
klädhängare. Rockvaktmästaren som
tar emot ytterkläderna hänger inte
upp dom, nej, han gör helt enkelt ett
paket av Din rock, ritar dit ett num
mer och sedan får Du hämta paketet
när Du går ut. Undra då om kläderna
ser lite opressade ut.

Detta är dock endast detaljer. Ville
man vara djupsinnig kunde de nog
sättas i ett större sammanhang. Här
skall endast som slutomdöme sägas,
att engelsmannen (kvinnan) personi
fierar den verklige gentlemannen.
Det är förvånansvärt hur dessa män
niskor behållit sitt lugn och sin friska
livssyn, trots att deras generation
deltagit i två världskrig. Vi svenskar
har sannerligen mycket att lära av
dem ifråga om vanligt folkvett, detta
i en tid då här hemma många ligist
uppträden tyder på en tilltagande
nedbusning.

Axel öhlund.
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Glimpses of Britain
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Under julnatten i ,fjol tog si,g en skotsk
student in i Westminster Abbey i Lon
don, bröt loss den skotska kröningsste
nen från dess plats under den stol, där
alla brittiska kungar krönas, släpade
den stora stenen genom kyrkan, medan
hans kamrater, en flicka och en pojke,
satt i en liten fordbil utanför och pussa
des och stojade för att för en polis av
leda uppmärksamheten från ljuden in
ifrån kyrkan. Kröningsstenen var skotsk
egendom, menade studenterna, det var
engelsmännen, som stulit den och nu
skulle den bara återföras till den rätt
mätige ägaren. Aktionen lyckades, ste
nen var i Skottland en lång tid, innan
den av innehavarna friviilligt överläm
nades till polisen. De, som U!tfört "brag
den", fick inget straff, som kanske kun
nat skapa martyrer.

Studenten, som tog stenen i kyrkan,
heter Ian Hamilton, och ja,g hade nöjet
att få hälsa på honom i Glasgow i juni.
Anledningen var att jag försökte lära
mig lite mera engelska på en kurs i
Eldinburg'h, och ledaren ordnade ett be
sök i den skotska självsitändighetsrörel
sens högkvarter. Vi var 19 svenskar ,på
kursen, och vi fick en intressant inblick
i skotskt och engelskt liv.
För att börja från början så gick re

san via Oslo-Ber,gen-Newcastle, en
vacker väg genom norska högfjällen,
där isen och snön låg kvar och sedan
över en solig Nordsjö med en trivsam
norsk båt, som heter Venus. Den har
t. o, m. så bra utrustning, att porslinet
är gjort i Gustavsberg.
Edinburgh var huvudstaden när Skott

land var ett självständigt rike, och det
är bara ett par hundra år sedan. Skot
tarna har nu svårt att smälta, att de
skall regeras från London, de tycker att
de blir orättvist behandlade och tror,
att de hade det mycket bättre, om de
finge sköta sig själva med sitt närings
liv och en hel del annat, Bland annat
nämnde den "blivande prermanrmrns
tern", rektorn vid Glasgows universitet,
vid värt besök på deras högkvarter, att
i Glasgow finns några av Europas
värsta slumkvarter. De kan inte avskaf
fas därför att byggnadstillstånden för
delas så orättvist, och återtagandet av
kröningsstenen skulle vara Hte extra
reklam för de extremaste nationalister
nas strävanden.
Huvuddragen av Skottlands nya för

fattning finns utformade. Edinburgh
har sitt gamla panlamentshus kvar, och
Skottland kunde bli dominfon omedel
bart, tycker skottarna. Men engelsmän-

Typiskt parkomrdde i Skottland.

nen har hititllls inte tagit det här på så
stort allvar, men den som lever få se,
kanske blir det aktuellt snart nog.
Historiska minnen och krigiska be

drifter tycks vara skotska specialiteer
liksom säckpipor och trummor. Jag är
nu mera intresserad av fredliga fram
steg, men det var ändå ståtligt att se
och höra 80 "pipers and drummers" på
taptot vid slottet. Dräkterna är prakt
fulla, alda bär kilts och långa schalar
i färggranna tartans. Kilts är kjolarna
och tartans är de rutiga tyigerna, varje

•klan, d.v.s, släkt, har sina speciella fär
ger.

De flesta historlska byggnaderna lig
ger utmed High Street i Edinburgh, bl.
a. den skotske reformatorn John Knox'
hus. Det berättas, att en skotte visade
huset för en amerikanare. Efteråt frå
gade yankeen: Men vem var den där
John Knox egentligen? - Människa då,
utbrast skotten, läser ni inte bibeln!

Britterna har det besvärhgt, levnads
standarden är för vanligt folk långt un
der den svenska. Men hjälpsammare
och vänligare människor får man leta
efter än dem man möter i Skottland.
De löner, som vi kunde jämföra, låg un
igefär på hälften till tre fjärdedelar av
de svenska Bostäderna är vanligen
rymliga och biHiga. 5-6 rum för c:a
500:- kr. om året var nog regel för
äldre hus. Men då måste hyresgästen
hålla sig med köksinredning och bränsle.
,S•katterna är höga, lönen behöver inte
bli så stor, förrän skatten är 50 proc.
Därtill kommer alda varuskatter, ofta
30-50 proc. på priset, så många varor
bli dyrare än här. Men åka buss och
spårvagn är billigt, 9 öre inom 1 zon i
staden. För den alanten får man gunga
fram på gatorna på andra våningen med
fin utsi!kt. I skyltfönstren och affärer
na fanns ofta en skylt där det stod un
gefär: "Endast för utländska besökare"
eller "Endast för export". Det var ny
lonstrumpor, bättre kvaliteer av tyger,

The banlce of Loch Lomond,
Fotos: Edqvist.

dekorerat porslin och en del annat. Det
må så vara att landet behöver utländsk
valuta, men det måste vara opsykolo
giskt att låta folk dagligen påminnas
om bristen på bättre varor, och en del
skottar retade sig också över att s·e alla
bra saker, som de inte själva fick köpa.
Men andra tycktes i stället vara stolta
över att de hade så mycket fint, som
utlänningarna kunde köpa. Vad skulle
vi säga, om vi bara finge köpa sekunda
odekorerat porslin men .gå och täta på
Fasan- och 2390-serviser i affärerna?

Våra språdestudier bestod delvis i lek
tioner på förmiddagarna av infödda lä
rare, men det som gnv mest var ju sam
talen med vanligt folk. Vi bodde i famil
jer och drack åtskilliga koppar te på den
månaden.
Eftermiddagarna använde vi Ull stu

diebesök t. ex. på en tidning, ett sjuk
hus där vi fick se ett par operationer,
en räntegång (domarna hade faktiskt
lösperuker), skolor, ett skeppsvarv, en
chokladfabrik och ett ikraf'tverk, 'Som
visst hade Europas största ångpanna,
40 gånger så stor som vår egen. En
liten porslinsfabrik tittade vi också på.
I de skotska högländerna Iäg' snön kvar

på fjällen, och naturen var storslagen
men för det mesta halvt odlad med plan
terad skog inom staket, Sällan såg man
fria skogsbackar, ängar och sjöstränder
som i •Sverige.
En kväll var vi på hemväg från en

bussresa, och i en liten kolarbetarstad,
stor som Gustavsberg, stannade vi för
att sträcka på benen i 10 minuter. Från
ett "medborgarhus" vid torget hörde vi
musik och gick dit och tittade. Där på
gick ett bröllop och vi 1blev inbjudna
på -stående fot att dricka te och roa oss.
Vi stannade där hela kvällen, sjöng
svenska sånger för brudparet och deltog
i de vilda skotska folkdanserna. Men
vår sång blev säkerligen blek när skot
tarna klämde i med "Auld lang syne",
samtidigt som alla fattade varandras
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30-års jubilerar/
i KAPELLET

Söndagen den 30 sept.

Kl. 11.15 Högtidsgudstjänst
Pastor H. Alfons talar.

Kl 17.00 Jubileumssamkväm
· Flera talare. Servering.
Förutvarande och nuvarande

juniorer välkomna!

händer och gick .fram och tillbaka i en
ring.
På midsommaraftonen lfor vi genom

södra Skottland och västra England till
Liverpool, som var en mycket dyster
miljonstad. Svårt bombad var den, och
berusade kvinnor, cigarrettfimpsamlan
de män och slagsmål gjorde sitt till In
trycket.
I London hade vi bara 4 dagar, och

det var för lite för allt som finns att
se där.

Den stora "South Bank Exhlbition",
Festival of Britains höjdpunkt, tyckte
jag mycket om, där har utställningsar
kitekterna gjort en lektion om Stor
britannien så roande och åskådlig och
pedagogisk att en britttisk skolpojke på
några dagar borde kunna lära sig hela
årskurser i alla ämnen som rör landet
och folket. Bland all vetenskap fanns en
tjusig lekfullhet t. ex. i surrealistiska
skulpturer av plåt och vatten. Televi
sionen Intresserade ju särskilt, men kva
liten på bilderna varierade mycket. Det
gick i alla fall bra att följa t. ex. ten
nismästerskapen, ,som just pägtck.
På kvällarna var det trevligast att

bara ströva omkring ,i London. Under
Festivalen är de ståtligaste byggnader
na fasadbelysta, från Themsen-broarna
är synen alldeles fascinerande. Gatuli
vet är brokigt, de mest kufiska typer,
musikanter, utbrytarkungar, tiggare
.ser man på de mondänaste alffärsgator
na.

Vill någon se många intressanta sa
ker, ståtliga byggnader och kultur från
hela världen kan han resa till London.
Gör det honom inget att frysa om nät
terna (och dagarna också förresten)
men han viJ;l se vacker natur och träffa
vänliga ooh naturliga människor med
gamla trevliga traditioner, då är Skott
land ett lämpligt mål för färden. Vill
vederbörande inte ta risken av att vara
"a bad sailor" på återresan över Nord
sjön, går det bra att åka tåg.

Ruben Edqvist.

Intryck från GP-träffen
den 16 juni 1951

Det var med stor 1gfädje vi gamla
gustavsbergare i förskingringen möttes
i vår hembygd den minnesrika dagen.
Många av oss hade ej sebt varandra se
dan ungdomen, varför återseendet blev
en upplevelse. Vi själva var förändrade
- Gustavsberg likaså. Besöken vid fa
·briken, skolorna och andra platser över
tygade oss om att vår gamla hemort
i många avseenden förvandlats - och
föryngrats. Speciellt imponerade fabri
ken i ·sitt nuvarande skick. Denna har
under sin nya insiktsfulla ledning un
derkastats genomgripande förändring
ar. Till de nya landvinningarna _och till
de tillverkningar som upptagits bl. a.
inom den sanitära branschen är fabriks
.lednlngen att lyckönska.

Gärna stannade man dock vid de
gamla arbetsplatserna· inom området,
och många minnen, glädjande eller
mindre glädjande, dök upp. Den gamla
regimen lade dock en rejäl grund, och
namnet Gustavsberg fick så småning
om en god klang både på in- och ut
ländska marknader. Den nuvarande ,fa
briksledningen har inte försämrat dess
renomme, och för det älskvärda ciceron
skap som utövades av våra värdar är vi
skyldiga ett stort 'tack.

Om färden till skolorna vore åtskil
ligt att säga. Den gamla versraden
"Jag gåJtt i skola här och samlat rön"
gnolade i ens inre, medan man •gick om
kring och besåg gamla välkända ting i
en välkänd gammal skolbyggnad, Sko
lan och kyrkan - här hämtade vi de
intryck - mörka och ljusa - som kom
att bli livsavgörande för många av oss.
Vi mindes lekarna på skolgärden och
bakom den ålderstigna kyrkan, vilken
nu är så bristfällig atrt vi ej fick gå in i
den.
Kvarnbergsskolan, som vi också stu

derade, tilldrog sig i hög grad vårt in
tresse såväl beträffande exteriör som in
teriör. Man vill hoppas, att de .genera
tioner av ungdomar, som här kommer
att meddelas undervisning, i någon mån
skall förstå att värdesätta och uppskatta
det arbete som samhället av i dag ned
lagt för att bereda dem rikare möjlig
heter än tidigare. Moderna skolor är
~rnmfortabla och välutrustade - om un
dervisningens resultat blir bättre än
förr är en annan historia - inte ens i
vår tid lär man komma ifrån att plikt
trohet och träget arbete är bästa vägen
till framgång.
Bostadsområdena i Hästhagen och Ox-

hagen - ja, bebyggelsen var storsla
gen. Man får hoppas att också trivseln
är god. Fabriksledntngen har all he
der av sitt verk. Men också den äldre
ledningen hade blicken öppen för arbe
tarnas trivsel - också på den tiden ska
pades hem av mera intim Icaraktär -
mindre hus i villastil, omgivna av träd
gårdar - jag erinrar mig mycket väl
hur dessa små hem blev föremål för då
tida besökares beundran.

Den ,gemensamma middagen på värds
huset blev en fest som jag tror sent
skall gtömmas Här kom vi varandra
närmare in på livet, här diskuterades
upplevelser och intryck, gamla skolmin
nen och arbetsförhållanden. Vi blev för
några timmar unga på nytt, pojkaktiga
och uppsluppna. Arrangörerna hade
gjort sitt bästa beträffande underhåll
ningen, Den för tillfället sammansatta
"orkestern" med Oskar Vadström som
ledare var pigg och småtrevli&", Sven
Jonassons solosång var uppfriskande -
man kände väl igen interiören och sam
talen från den gamla tvättstugan.

Någon framkastade ett önskemål om
att damer också borde fått deltaga i
träffen. Tyvärr lade lokalförhåHandena
hinder ,i vägen härvidlag - bättre nästa
•gäng. För den gamle gustavsbergares
skull, som jag· häromdagen träffade i
Göteborg och som inte fått något med
delande om kamratmötet, vill man hop
pas, att sammantrumningen av delta
garna till en annan gång skall gå bätt
re. Måtte det heller ej dröja för länge!
Jag tror, att vi alla var överens om

att ·sammanträffandet hade gett oss
rjkt utbyte och at!t både hemmavaran
de och förskingrade gustavsbergare var
ett ljust och vackert minne rikare, när
vi skildes.
En sak måste sägas innan jag sätter

punkt: vi gladdes alla åt de materiella
framsteg vi kunnat konstatera vid vårt
besök. Men - det är fara värt att de
andliga värdena kommer att stå till
bruka i en tid, s?m så utpräglat sysslar
med den yttre utvecklingen. Jag kände
mig en smula beklämd vid besöken i
kyrkan och missionshuset. Så få männi
skor! Det är fara å färde för ett sam
hälle och ett land, när folket ej söker
sig tm Herrens hus. Ett rikit blomman
de andligt liv kan aldrig uppvägas av
välfärdsanordningar och höjd standard.
Dessförutan är ett rikt folk ett fattigt
folk.

•Så ber jag att genom tidningen till
sist få framföra en hjärtlig hälsning !till
de rgamla gustavsbergarna såväl i för
skingringen som hemmavarande.

Karl Bergman.
Adr. Huskvarna.
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Vad tjänar det till

att ge ut en tidning i ett sånt här
litet samhälle? Denna icke precis
uppmuntrande fråga fick jag här
omdagen. Och så funderade jag
över, om Custavabergaren verkli
gen har en uppgift, om vårt arbe
te med den leder till något posi
tivt - eller om vi lika gärna kun
de ägna vår energi åt andra insat
ser. Visserligen få vi ofta beröm
för tidningen och sällan kri
tik - jo, en läsare i Värm
land tycker att tidningen magrat,
men anger icke lämplig diet -,
men som regel är läsarna tämligen
tystlåtna, för att inte säga likgil
tiga. I ett svagt ögonblick kompro
missar jag med mina funderingar
och konstaterar att tidningen krä
ver mycken tid och en del själv
uppoffring. Och det är klart att
den fyller en uppgift. Men i det un
dermedvetna har väl ändå fötts en
aning av tvivel.

~
\
I

,i,

"Ute med håven"

tänker en och annan läsare inför
dessa funderingar. Men då misstar
ni er! I själva verket roar det mig
att knåpa med tidningen. Det är
också en fritidshobby, som ger
mig ganska stor personlig till
fredsställelse. Redaktionskommit
ten i övrigt är också nöjd och tyc
ker att tidningens snart 10-åriga
tillvaro jämte inkasserade lovord
från en och annan Forumgäst är
tillräcklig lön för mödan. Och så
går ju tidningen nästan ihop eko
nomiskt, så att arvoden kunnat ut
gå till redaktör och distributör.

Honorar till våra skrivare be
höver vi sällan lämna.

Och ändå är jag inte nöjd.

Ty det är inte nog med att tid
ningen finns och "fyller en upp
gift." Vi har större anspråk än
att den ska föra en hygglig tillva
ro och åtnjuta lite välvilja. Alla
gustavsbergare, alla anställda i fa-

brik och samhälle - och många
fler - borde vara fasta prenume
ranter. Det skulle öka upplagan vä
sentligt och göra tidningen mera
tacksam för annonsörer. Gustavs
J::>ergaren skulle kunna komma ut
månadsvis och på bestämda tider,
om medarbetarna voro flera, snab
bare, villigare och flitigare. Gapar
jag efter för mycket? Visst inte.
Här arbetar 50 föreningar, men
sällan få vi ett debattinlägg, eller
ett referat, möjligen en torr års
mötesrapport. Här finns skrivkun
niga på kontor och i.fabrik, i kom
munen, i hemmen. Men de sitta
med korslagda armar, när det gäl
ler att skriva för sin egen tidning.

Som personal- och lokalorgan

bör Gustavsbergaren inte bara äg
na sitt utrymme åt glimtar från
fabriken och familjenytt, Den har
en vidare uppgift, nämligen att be
fordra kontakten mellan alla an
ställda och att förmedla kännedom
om företagets verksamhet, dess so
ciala frågor och dess tillverkning.
För det syftet behövs sakkunnig
medverkan från såväl ledning och
arbetsledare som yrkets män och
kvinnor, för att få ett utbyte av
upplysningar och erfarenheter. Det
'är hårt att begära att denna vik
tiga angelägenhet skall klaras av
redaktionen genom intervjuer och
referat.
Tidningen skulle vidare vara ett

forum för upplysning, debatt och
diskussion kring samhällets socia
la frågor, kooperationen, socialpo
litiken, hem, familj och skola. Här
har lärare, kooperatörer, kommu
nalmän och andra förtroendemän
en lucka att fylla.

Som förströelse
skall givetvis utrymme beredas för
många soliga spalter. För kåserier,
berättelser och tävlingar. Våra
ungdomar och våra barn ska ock
så trivas med Gustavsbergaren.
Kan det inte inspirera våra konst
närer, pedagoger och andra glada
människor till att rita och berät
ta ur sin rika fantasivärld? Man
kan väl vara aktuell och framåt
även på den fronten utan reklam
betoning. Det händer så mycket
småtrevligt både i och utanför
fabriken, som vore värt att lysa
upp tidningens spalter med ibland.
Med lagom anpassning och lämplig
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Karl Olov Eriksson har bett oss förmedla
ett tack till läsarna för den penninggåva han
fätt mottaga under sin sjukdom efter det
svära olycksfallet i våras.

En Lagnöbo efterlyser en ny prtstävlmg el
ler korsord. Har Ni inte något uppslag, som
vi kan spinna vidare på? Till julnumret ska
vi i varje fall söka åstadkomma korsord och
fotogåta, som vi hoppas bli både roliga och
lagom svära. ·

Arne Aros skall ha tack för sina dikter.
"Solnedgång" var en varm sak - men him
mel och skimmer rimmar inte! Köp ett rim
lexikon och välkommen igen!

Kapten L. Säfström har skrivit bidrag, som
återges i detta nummer. Din "Mothers Day"
spar vi till ett annat tillfälle! Hälsningar till
Lunne och Nisse från red. och en mängd
av gustavsbergare.

George Gustavsson. Tack för hälsningar ge
nom Ekroths I När Du nu är hemma igen
efter kryssningen sa tänk på ett bidrag till
.Julnumret. Dina berättelser äro mycket upp
skattade!

Red.

avvägning inför redaktörens skar
pa sax och torra klisterburk.

De 28 typiska verktyg

som vi kalla alfabetet, kan liksom
andra verktyg användas till att ri
va ned eller bygga upp med. I Gus
tavsbergaren skaH de användas för
att bygga upp. Men även, om så
skulle behövas, för att riva ned
vad som är vrångt. Slagordet
"Vad tjänar det till?" får inte söva
oss.

Redaktionen, som representerar
fabriken, kommunen, ABF, fack
föreningen och Konsum, vill söka
vara fri och positiv. Men den är
medveten om att läsarna ofta vet
mera än vi i allehanda spörsmål.
Därför äro de också synnerligen
välkomna som medarbetare. Det
är en sådan stimulans och sporre,
som Gustavsbergaren nu behöver!

LEKAREN



2 GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1951

Sudettyskar Fyrklöver Tre veteraner

Bristen på yrkeskunnlgt folk har
tvungit Gustavsbergs Fabriker att söka
arbetstillständ för 10 sudettyska farnil
jer, f. d. porslinsformare och målare, vil
ka som flyktingar vistats i Västtyskland,
närmast Bayern. Några mindre bostä
der ha reserverats och genom kontakt
med sudettyskarnas representant, hr
Schober, har det nya nationsinslaget ut
setts och börjat utvandra till Sverige.
I mitten av augusti kom den första grup
pen och nu äro 7 familjer eller samman
lagt 25 män, kvinnor och barn installe
rade i Gustavsberg. De som nu börjat
arbeta i våra porshnsverkstäder äro
Karl Schneider, Karl Binder, Adolf
Hampl, Anton Mörtl, Anton Loh, Ger
trud Loh,Walter Mayerl, Rudolf Puscher,
Theresia Fanta, Christl Fanta, Alfred
Bayer, Elisabeth Bayer och Amalie
Wiesner.

Vi hälsa våra sudettyska kamrater
välkomna till sina nya hem och i ge
menskapen!

Vita Hästen
KONDITORI CAFE:

När seklet var ungt var det bland
många andra "gustavsbergsgrabbar"
även följande fyra ynglingar som höll
till i Bleksäng, den dåvarande idrotts-
platsen:
Lotta,

Osse, Bonne, Koja
alias Osvald Andersson,

och
An-

ders Bonnewier, Georg Boox och Gustaf
Lorang.

Osvald Andersson fyller sextio år den
21 sept., Lorang fyller den 24 sept.,
Bonne den 25 sept. och Boox den 14 de
cember. Alla fyra är födda ,i Gustavs
berg året 1891 och nu fyller grabbarna
sextio år. Ingen av dem har ännu kom
mit i gubbäldern och hur det kommer
att gå efter fyllda de sextio åren 'Väga
vi ioke spä om. - Kansike är det ung
domsårens idrottsliv som hjälpt till att
hålla dessa mannar spänstiga under
årens lopp.
När den just nu bortgångne Wiking

Harbom kallade Ull samling vid Saltsjö
badstävlingarna frän åren omkring 1908
och flera är framåt, var våra gustavs
bergspojkar med i främsta linjen. Osse
var höjdhoppare och 100-meterslöpare,
ofta följd av Bonne. Koja var med i de
flesta grenar och Lorarug hörde fram
förallt till bandystjärnorna då och spela
de även med -i Nacka sportklubb, som
vid denna tid var bland de främsta ban
dylagen i landet. Men ungdomarna blev
stadgade män och gör numera In'te så
stora hopp ...

Osvald A. flyttade för tjugotalet år
sedan Ull sta'n där han tjänstgör som
A.-B. Gustavsbergs Fabrikers service
man vid Södra station. Han har under
året drabbats av sjukdom, men är nu
betydligt på bättringsvägen, G. Lorang
fortsätter sin faders snickerirörelse i
Gustavsberg och har under flera år äg
nat stort intresse ät kommunal- och för
samlingsarbete. Han är ordförande i
byggnadsnämnden, ledamot av kommu
nal- och kyrkofullmäktige, för att näm-

Tre gustavsbergare av gamla stam
men tog inför semestern samtidigt far
väl av arbetet i fabriken efter samman
lagt 160 tjänsteår. Vid en liten högtids
stund på Värdshuset avtackades· 'Sa
muel Svensson, Anna Karlsson och An
hild Karlsson av ingenjör Möller, som
hyllade dessa plikttrogna och yrkes
skickliga hedersgustavsbergare.
Fackföreningens representant K. V.

Svensson tolkade arbetskamraternas
uppskattning och erinrade om de många
ären i fabrik och samhälle som de tre
veteranerna levt med i och därvid gi
vit stadga åt arbetarstammen i en
märklig evolution. Vid kaffet berättade
Samuel Svensson några glimtar ur de
svunna årens arbetsförhållanden och de
svärigheter man hade att kämpa med.
Han erinrade om vad fackföreningen
betytt och prisade dagens goda samar
bete mellan arbetsledning och arbetare;
Han framförde också trions tacksamhet
för hågkomsten vid avgången, Blommor
överlämnades och Gustavsberg'arens re
presentant påminde om att gemenska
pen med fabrik och samhälle borde ifort
sätta, genom att tidningens läsare finge
höra dem berätta ur sina .rika minnen
som gamla gustavsbergare,

na några av hans offentliga uppdrag.
Anders Bonne, idrottsföreningens och
även blåsorkesterns nestor, är fortfa
rande sadelmakare och mera till.
Georg Boox har under åren deltagit
mycket aktivt i det !kommunala arbetet.
Han har bl. a. varit ordförande i hälso
vårdsnämnden och ägnat mycken. tid
åt, ,fabriken där han är arbetsförman, v.
rbrandchef och mycket annat.

Genom Gustavsbergaren framfördes
de hjärtligaste hälsningar till fyrklövern
- Osvald Andersson, Gustaf Lorang,
Anders Bonnew-ier och Georg Boox.

~r.
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Min hobby
VII.

I
Mitt val av hobby, segling, har rönt

inflytande från den miljö, i vilken jag
växte upp. I min barndoms stad med sin
livliga sjöfart stod seglingskonsten högt
i kurs, ty skutorna saknade motorer. Vi
pojkar drogs också till hamnen mycket
av det romantiska skimmer, som vilade
över de gamla segel-skutorna. Det hän
de, att sjöfolket under någon paus i ar
betet kunde berätta om färder till av
lägsna kuster, om genomkämpade stor
mar och om mycket annat, som gav nä
rtng' ät vår fantasi. I hamnen fick vi lä
ra allt om båtar och kunde snart nog
känna igen skutorna på deras riggar,
om också bara masttopparna stucko upp
över horisonten.

De första stapplande försöken till seg
ling skedde i en lånad livbåt, som rig
gades med säcksegel. Liitet mera till åren
"gastade" vi ·pojkar på farorödernas
lustjakter vid kappsegling om söndagar
na. På Vänerns öppna och många gång
er oroliga vatten lärde vi oss att på
slingrande däck sätta och •bärga segel.
Det kan inte hjälpas, att det var med en
viss stolthet man efter en hård och blöt
segling kom i hamn och kunde ,inför
kamraters avundsjuka blickar demon
strera sina sura klädesplagg.

S_lutligen kom det efterlängtade ögon
blick, då man som skeppare på sin egen
ägandes skuta stack ut till sjöss. Den
första båten var vanligtvis en öppen och
rank gammal snipa. För att betraktas
som fullfjädrad seglare, minns jag, att
man borde kunna segla in ett öskar över ·
relingen.

Så föddes Intresset för långfärdsseg
ling, som allt sedan dess varit min spe-

ciella hobby. Kanske bidrog härtill de
hägringar av öar med allsköns härlig
het, som visade isig över Vänerns fria
horisont under vackra ·solskensdagar. Vi
gjorde också långfärder över så vida
distanser, tiden och vår enkla farkost
medgav, Sjömanslivet var primitivt: vi
saknade nutidens ändamålsenliga klä
der, kojade direkt på durken med seglet
över oss och vår kost bestod av fisk,
hämtad ur sjön, torrskaffning och det
klara vatJtnet, vi seglade i. Vad betydde
nödtorften emot den fullkomliga frihet,
vi kände på havet.

Då man lärt sig segla, kommer lusten
att pröva sin färdighet i kamp med
andra: man blir kappseglare. Och kapp
segla, det gjorde vi i ur och skur, så
väl på dagen som på natten. Så små
ningom nöjde vi oss inte med hemma
konkurrensen utan företog verkliga sjö
tåg till främmande kappseg'lingsbanor.
Minnena från dessa hör till min ung
doms gladaste. På den tiden fanns inga
väderleksrapporter, utan man fick lita
till egna och andras erfarenheter. Jag
kan emellertid ej minnas, att vi någon
gång inställde den årliga midsommar
seglingen över sjön på grund av för då
ligt väder. Stundom var det dock i det
hårdaste laget som den gång, då vi da
gen före midsommarafton fick en hård
snöby mitt på Vänern under en segling
på den 58 sjömil långa distansen Lidkö
ping-Karlstad. Nåja, det gtck ju bra
för samtliga båtar i sällskapet, och när
vi på midsommaraftonens morgon värm
des av en strålande Karlstadsol, var alla
strapatser glömda.

,Sedermera lärde vi oss att själva ,byg
ga och tackla våra farkoster, som blev
av allt sjövärdigare och snabbare typer.
Färderna utsträcktes också till väster
havets kust.
Jag förbigår mina fortsatta upplevel

ser på sjön under ungdomsttden, för att
tala något om den nutida seglingsspor
ten. Denna kan, som jag nämnt, utövas
under olika former, t. ex. som vanlig
nöjessegling i hemmafarvatten, som
kappsegling eller som lång,färdssegling.
I allmänhet börjar man med det först
nämnda sättet för att sluta med det sist
nämnda.

Kappsegling är inte, som många tror,
en maklig sport. Att i flera trmmar, kan
ske hela dagen, tävla mot likvärdiga bå
tar i nyckfulla vind- och strömförhål
landen kräver sin man. Mången gång
kan ett par båtar t. ex. under en slör
bog på åtskilliga sjömil ligga fullstän
digt jämsides. Kampen är då spännande
och taktiken går ut på att komma loss
genom någon överraskande manöver.
Detta är inte så lätt, då konkurrenter
na är mycket lyhörda för kommandoord,
även om dessa framföres viskande. Kan-

ske närmar man sig ett, farvatten,
som inbjuder till den lämpliga manövern,
kanske antar himlen ett utseende, som
tyder på en för-ändring i vindförhållande
na eller iakttages något annat betydelse
fullt i naturens ofta nyckfulla beteende.
Detta, att man ständigt måste vara be
redd på överraskningar, ,gör kappseg
lingen till en fascinerande idrott. En
annan av dess förtjänster är också, att
båtägarna äro måna om att hålla sina
fartyg i tiptop skick, vilket dessutom
medverkar till att göra jakthamnen till
ett prydligt och vackert inslag i sam
hället. Segelklubben i Gustavsberg har
därför med de ännu små möjligheter,
som står till buds, sökt väcka intresset
för kappsegling Vi ha anordnat en del
segtlngar på Baggensfjärden och kun
nat ,glädja oss åt ett allmänt deltagande
från båtägarnas sida. Vår önskan är, att
allt flera ,gustavsbergare kommer till
insiikt om, hur uppfriskande vår idrott
är, och skaffar sig segelbåtar.

Långfärdssegling är den form av
segling, som man kan utöva hela livet
igenom. Det ger en stor. tillfredsställel
se, att lördagmiddag få lämna vardagen
med dess bekymmer och ställa kosan nå

•gonstans ut i den vidsträckta skärgård,
vi ha förmånen aitt ha omkring oss här
ute i Gustavsberg. Under längre helger
och semestertid behöver inte färden be
gränsas till Stockholms skärgård. Med
en mindre segelbåt, utrustad med en
hjälpmotor, kan man komma mycket
längre. Det kan råda delade meningar
om, huruvida tillgång till hjälpmotor
minskar det sportsliga i seglingen, men
ett fakitum är, att finns motor ombord,
kan man segla mycket längre och mera
genom den säkerhet, som vinnes att
komma hem i rätt tid. Med tre semes
terveckor till förfogande, vilket snart
tillkommer alla industrianställda, väljer
Iångfärdsseglaren med fördel den kurs,
som är gynnsam med hänsyn till rådan
de vindförhållanden.

Kan man tänka sig en semester mera
idealisk, än att med egen båt färdas
fram på havet frän plats till plats. I
sin båt har man sitt Ulla hem, med allt,
vad man behöver av livets nödtorft.
Visst kräver seglingen en del ibland
strapatsrikt jobb, men de flesta män
niskor tycka väl näppeligen om en se
mester i fu!Iständig sysslolöshet. Vid
segling kommer man ,i intimare kontakt
med naturen än inom någon annan
sportgrcn, Tänk bara att under en vac
ker sommarafton för en svag vind glida
genom ett skärgårdshav, kunna höra
sjöfågelns lockrop, sälarnas skrik från
ytterkobbarna och bränningarnas dova
musik. Detta är en av seglingens stora
företräden framför motoroätsrärden. På
en färd med en distans av 450 sjömil,
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Brev [rån Villapannan
Grabbarna vid Vä:steräsavdelningen

har vunnit sin serie i .korpfotbollen och
går nu till ,gruppfinalen. ,Sign. förväntar
att få •komma med glädjande rapporter
från denna. L81.g>ledaren "Kraxen" Mag
nusson förklarar sig vara mycket nöjd
med den träningsvilja och laganda, som
är rådande bland grabbarna, han siktar
nu närmast på titeln Vä:steråskorpens
mästare i fotboll 1951. Ett annat ön
skemål, säger vidare "Kraxen", är en
match mot någon av avdelningarna vid
Gustavsberg. "Handsken är kastad!"

Den blomstertid nu flyktad är och
sommar förbytes i höst. Vi kan väl va
ra överens om att i väderlekshänseen
de sommaren varit mindre lyckad, man
är nästan färdig att utbrista med Ed
vard Persson, som i Folkets Park på
stod att "sommaren i år, den inföll på
en söndag."
De långa mörka kvällar, som nu nal

kas fördriver vi med flitens studielam
pa på vårt bord: Brevskolekurser. ABF
kurser väl mött.

Med hälsning
Tuile.

En solig sydlänning pti visit i fabriken.

som vi företog i sommar, och om vilken
red. bett mig berätta i nästa nummer, är
det också gott att ha segel att lita s,i,g
till. Med motor kommer man fram
snabbt och bekvämt, men gäller det att
korsa över etJt stort, öppet vatten, är
seglet som framdrivningsmedel oöver
träffat.

Må till slut även betonas den bety
delse seglingen har för ungdomens <la
nande till självständiga och rrihetsäl
skande medborgare. En av våra seg
lingstidskrifter har med rätta valt de
visen för sitt titelblad: "Som uppfost
ringsrnedel är vår idrott den yppersta".

Harry Nordgren.

George berättar
Tvä wardens överraskade en torpare,

som i olaga tid och på olaga mark
tjuvskjutit ett rådjur. Gubben förklara
de med gråten i halsen, att familjen var
stor, inget arbete, dåligt med maten och
köttet var dyrt, så om det inte hade
varit för det, så skulle han minsann in
te ha brutit - mot några lagar, inte.
Första gången var det också, så om her
rarna lät honom gå för den här gängen,
så skulle det sannerligen bli den sista
också . . . De två lagens upprätthållare
tyckte synd om gubben, men beslöt att
följa honom hem för att se, om nöden
verkligen var så stor, som han sade ...
Att det fanns en stor familj, det säg
man genast, de hade närapå beslutat
si,g för att låta nåd gå före rätt och
låta gubben behålla sitt byte, när en av
de mer lovande telningarna, som stod
där med fingret instucket i näsan, hov
upp sin röst och sade: "Nä, titta, far
san har klippt en till, då vare fint att
morsan sålde dom andra tre" ... Så gick
ridån ner ... Och litet senare gick an
tagligen byxorna ned för den lille "tal
mannen"....

*
De flesta "guides" här uppe är med

få undantag "Cannucks" eller halv
blodsindianer. Deras språk är en här
lig mixture av engelska, franska och en
del indiandialekter. För det mesta så
vänder dessa "Oldtimers" helt bak och
fram på meningarna. Könen blir också
ihopblandade, han blir hon och tvärtom
i deras tal ... John Duprey, en av mina
guides här hade en bisyssla, han födde
upp grisar och sålde. En dag skulle jag
ta ett par sportsmän uppför floden för
att fiska foreller. Som vattnet hade va
rit ganska lågt detta år frågade jag
John, som bodde ett par mil uppåt flo
den: "Hur är vattnet i floden, är det
djupt nog?" ... John tog sig en funde
rare så sa han: "Vattnet hon ä fint
George, finfint, i morse hade jag fyra
personer i min kanot när jag kom ner,
jag å gumman å två grisar ..."

GissningsWvlan; Vern är presidenten?

Semestern är under alla förhållan
den en utmärkt "uppfinning". Det är
viktigt att få koppla av från arbetet,
oavsett om det Tör sig om kropps
eller tankearbete, Det har också sin
stora betydelse att få träffa andra
människor och med dem diskutera
olika, men gemensamma problem. Vi
ha alla benägenhet att gräva ner oss
i de egna bekymren så att vi föriorar
kontakten med omvärlden. Sådant är
inte nyttigt. Låt oss utbyta tankar
och erfarenheter med människor från
andra platser, ja, andra länder. Man
får därigenom vidgad syn och ökad
förståelse för vad som händer om
kring en och man upptäcker att vi
alla behöver varandra oavsett vad vi
syssla med i vår dagliga gärning.

Det vore önskvärt att alla hade till
fälle att resa omkring och besöka
andra föreningar. Man kommer ome
delbart underfund med att vi ha i
stort sett samma problem att brottas
med. Som problem nummer ett åter
kommer i så gott som samtliga för
eningar byggnadsfrågan. En annan
fråga som nu är alldeles speciell är
pappersbristen och de högt uppskru
vade priserna på allt emballage. Lan
dets samtliga föreningar ha problem
med kapitalfrågan till stor del be
roende på penningvärdets försäm
ring. Fråga om handels rationalise
ring har ju också sin aktualitet, Vi
ha kostnads- och lagerproblem. Som
synes äro vi i Gustavsberg inte en
samma om problemen, vi äro i gott
sällskap.

Föreningens omsättning t. o. m.
augusti är kr. 2.708.000:- med kr.
292.700:- i ökning. SärskHt gläd
jande är att Grisslinge kommit på
rätt köl igen. ökningen därstädes är
i år kr. 42.700 ::__,

Av föreningens två deltagare i R.M.
i orientering, som i år gick i Eskilstu
na, placerade sig Torsten Eriksson,
skobutiken som god tvåa i klass 2 A
med tiden 1 timme 22 minuter på den
9 km. långa banan. Som pris fick
Eriksson en mycket praktfull argen
tavas. Vi gratulera.

Vid butiken i Grisslinge har före
ståndarskifte ägt rum. Efter avflyt
tade hr Thor har anställts hr Gunnar
Mehlin, tidigare anställd i Konsum,
Eksjö. Vi hälsa familjen Mehlin väl
kommen till föreningen.

0. G. K.
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1; Gustavsbergsgrabbarna Nisse och Lunne
har träffats efter 50 dr i Seattle.

I juni månad i år gjorde jag och hustru
min en bilresa över staterna Nevada,
Idaho, Oregon och Washington. Vi fick
en härlig sommartripp och besökte släkt
och vänner. Nu för tiden gör jag just
ej något annat. Till hösten går jag och
väntar på att få fara upp till urskogen
till laxfiske och hjortjaklt. När vi nu
kom till Seattle i Washington beslöt jag
mig för a:tt leta upp Helmer Lundin.
Jag fann honom hemma och fast jag ej
sett honom på 50 år så kände jag genast
igen honom. Han var litet kortare än far
sin, fjärdingsmannen Lundin, som vi
pojkar var så rädda för, när vi gjort
något som var emot "storfurstendömets"
lagar. För Helmer tog det en lång stund
att gissa vem jag var. Vi hade ju en hel
del att språka om, ty vi bodde i samma
hus som barn, gick i samma skola och
seglade på viken och Baggensfjärden i
egen båt. Underbara barndomsdagar,
gamla, ljusa minnen! Även om det bläs.
te och regnade gick vi ut för atlt segla.
Lasse (David Olsson), Lunrre (Helmer
Lundin-) , Kille (Wilhelrn Rydstedt),
Osse (Oskar Wadström) och Nisse
(Nils .Säfström). Vi hade iskällardric
ka med, frukt fanns det i trädgårdarna
och fisk på aborngrund, som bara vi
visste om. Ja, så satt vi där och talade
om Gustavsberg. Och som vi båda läser
Gustavsbergaren, så "kritiserade" vi er
alla vid supen och smörgåsen. Det var
rikltigt trevligt att få mötas, två gamla
barndomskamrater från hemlandets berg

En gammal gustavsbergare
berättar

I Lakeport i Californien har vdr gamle
vän och medarbetare kapten L. Säfström
uppmärksammat vår spalt för gamla
gustavsbergare och skrivit ned hur han
nyligen sökte upp sin barndomskamrat
Helmer Lundin. Samtidigt bidrar han
med en historia från sina många resor
på världshaven. Brevet är skrivet, säger
Säfström, med "en penna som lärde det
svenska språket senast i skolan 1897"
och ber oss rätta, om det behövs. "Det
skulle vara rolig•t att höra vad ni tänker
och tror om de flyktingar, som i unga
år lämnade boet, och som lever, om än
hälsan är skral på gamla dar. I varje
fall ej så bra, som när vi voro unga och
tuua av ättika", slutar Säfström. Vör
dade Broder och Kapten! Vid det här
laget kameke du fått Gustavsbergarens
juninummer. Och sedan du läst om Gus
tavsbergs-Pojkarna förstår du atrt det
finnes ett levande intresse och en varm
känsla för alla äkta gustavsbergare!
Tack för dina hälsning,ar!

Författaren har haft fiskelycka vid de
stora vattnen i Californien'.

Red.

och dalar, som ödet separerat som barn
ooh nu återfört som gamla karlar.

Och här kommer historien: En gång
förlorade jag allt jag hade d.v.s. allt
vad en sjöman har av kläder och annat.
På en resa 1906 från Australien till
Mexico med en amerikansk fullriggare.
Vi hade en lång och hård resa och pro
vianten började ta slut. Kapten beslöt
att gå in till en av Söderhavsöarna för
att proviantera. Vi närmade oss Ester
Island (latitud 20°lO'S, longitud 109°
26'W) en liten ö, som tillhör Chile. Där
fanns ingen hamn, så kapten sände in en
livbåt med sex roddare och vår 70-årige
styrman. Det var min tur att stå vid
rodret ombord och kapten gav m~g or
der att hålla noga utkik på landsätt
ningen. Jag såg att det var infödingar
på sandstranden. Och när en stor våg
förde båten i land sprang ett tjugotal
av dem ut och mötte och drog upp bå
ten med man och allt. Men nu hände
något mer. När jag tittade i kikaren så
såg jag att infödingarna också tog
ut de sex roddarna och drog iväg med
dem. Och den gamle styrmannen slogs
med tre stycken. Då fick jag se att
det var kvinnor han slogs med. Jag kal
lade på kapten och berättade vad jag
s·ett. "Javisst", sa kapten, "jag glömde

tala om a:tt det är 15 kvinnor för varje
man på den där ön - 'så nu får vi nog
vänta litet på vår .proviant!" - Senare
på dagen kom öns chilenske guvernör
ombord på vårt skepp och då berättade
han om infödingarna och kvinnoöver,
skottet. Han talade också om a:bt det
skulle finnas ,guld på ön, men det var
bara en enda man som visste var det
fanns. Då fick jag guldfeber! När jag
kom ifrån ratten för att äta, plockade
jag ihop mina kläder och grejer och
släppte så ned alltsammans i en av in
födingarnas bå:tar. Men när jag själv
skulle gå över sidan, så blev kapten var
se mig och kommenderade mig åter till
ratten. Därtill skickade han iväg andre
styrman, en stor och stark svensk, ef
ter mig. Så det var inget annat att gö
ra än att gå till rodret igen. Och där
miste jag kläder, guldet och flic
korna! Jag har alltid haft latituden och
longituden på denna underbara söder
havsö i minne, men aldrig kommit den
närmare än 600 -rniles sedan dess! Men
kanske att jag en vacker dag bygger
mig en flotte - som Kon-Tiki - och
går med strömmen eller passadens syd
ostliga vindar mot denna ö, där man
nen ej behöver arbeta för sitt uppehälle,
där solen lyser varje dag. Där du kan se
den vackraste regnbåge mitt i natten,
om det är månsken och flickorna inte
låter dig sova! Vad mera kan man, en
man, önska sig? - Jo, vår båt kom
tillbaka så småningom med rikliigt av
proviant. Och så fortsatte vi vår resa
igen med passadens milda vindar.

Nr 5 och 6 au Gustavsbergaren sommansiås till ett stort Julnummer!
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Gummistövlar
Plask, svartlackerade
storl. 25-27 .

,, 28-30 .
,, 31-34 .
,, 35---42 .

Plask, brunlackerad
storl. 25-27 .

,, 28-30 .
,, 31-34 .
,, 35---42 .

Lämpliga skolskor
brun snörmodell med
rågummisula

storl. 32-33
,, 34-36
,, 37-39

brun snörsko med
kordelsöm

storl. 25-27
,, 28-30
,, 31-34

35-36

8:50
10:50
12:25
15:75

8:75
10:75
13:25
16:50

Swing, svartlackerade
stor!. 25-27 .

,, 28-30 .
,, 31-34 .
,, 35---42 .

Mans arbetsstövlar
svartlackerad . . . . . . . . . . . . . . 22 :
brun m. ribb. sula . . . . . . . . . . 25 :-

7:75
9:-

10:50
13:50

19:50
20:50
21:50

19:25
20:50
21:75
23:75

flicksko i brun kalv
storl. 35-42 . . . . . . . . . . . . . . 32 :50

TOifflor
dam. sammet .

,, skinn, rött, blått .
,, m. först. bakkappa .
,, ,, halvlåg klack .

herr, manch.-sammet .
,, brunt skinn .
,, m. först. bakkappa

barn, manchester
storl. 21-24 .

,, 25-29 ·.• ..
,, 30-33 .

barn, röd ga!lon
storl. 21-24 .

,, 25-29 .
barn, rött skinn
storl. 21-24 .

,, 25-29 .
,, 30-35 .

7:25
10:50
13:50
14:25
8:25.

13:-
15:-

4:50
5:-
5:75

4:-
4:50

5:25
6:25
7:75

Vinolregnkappor

dam, m. skärp o. luva . . . . . . . . 18 :50
herr 22 :50

flick o. goss m. sydväst
2 4 6 år

10:-

8

11:-

10

12:-

12 år
13:25

Gummikappor goss

6

14:75

8

15:25

10 år
25:50

12

27:50 29:50

14 år
31:50

Galonkappor
röd

grå

2 4 6 år
17:- 18:- 20:-

8

32:50

10 12 år
24:- 28:- 29:50

sydväst 3 :25

Galonbyxor

2 4 6 8 år
11:40 13:50 15:15 17:-

holländsk lakansväv
blekt 140 cm. . . . . . . . . . . . . 4 :80

Teleifoner
I och med automatiseringen av te

lefonerna ha en del av våra telefoner
fått nya nummer. Vi lämna härnedan
uppgift om föreningens samtliga tele
foner:

Kontoret:

Kassan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30768
Varukontrollen . . . . . . . . . . . . 30051
Affärschefen . . . . . . . . . . . . . . 30311

,, bostad . . . . . . . . 30680
Assistenten . . . . . . . . . . . . . . . . 30768

" bostad
Centrallagret

30246
30022

Butikerna:

Gustavsberg . . . . . . . . . . . . . . 30798
Villagatan 30273
Grindstuplan 30221
Hästhagen 30092
Manufaktur 30748
Skor 30472
Lagnö 30560
Grisslinge . . . . . . . . . . . . . . . . . 20130
Fruvik . : . . . . . 20008

Holländska blomsterlökar

prep. hyacinter .
jultazetter

darwin

1:10
-:42

vanl. hyacinter -:90
bedding ,, -:55
tulpaner, tidiga enkla -:22

dubbla -:25"
-:20

"
"
"

"påskliljor

papegoj, blå -:20
,, therese -:32

Frost Prinseept . . . - : 35
Praestans Fuselier - : 35
Kaufm. The First .. -:35
················· -:38

bukettnarcisser ~ -:25
krokus -:14
snödroppe -:12
pärlhyacint -:06
Scilla Campanulata -:08
blåstjärna -:08

Lökarna säljas av Huvudaffären,
Grisslinge och Fruvik.

Konsum Gustavsberg
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Fiskehy
idrottsförening kom i våras med ett för
oss ovant förslag, VaTför inte mötas en
gäng om året i ädel kamp i tre sport
grenar och samtidigt göra ett industri
besök.
Vi tog det inte så allvarligt först,

men då en av fiskebyvännerna kom upp
och talade för saken tog tanken ,genast
fast form. Utan att veta något om var
andras förmågor gjordes programmet
upp. Varje bolag ställer upp 5 skyttar
för en serie på 10 skott på 300 met.
liggande och de fem bästa resultaten be
lönas med 1 poäng vardera. I tennis spe
lar vi fem matcher, 3 herrsinglar en
damsingel och en herrdubbel och varje
vunnen match ger en poäng. Det hela
avslutas med en fotbollsmatch i gym
nastikskor, som 1ger 3 poäng för vin
nande laget. ,Summa 13 poäng att käm
pa om.

Lördagen den 8 sept. anlände 32 fiske
bybor i ett strålande väder och gjorde
en tur genom våra tre fabriker och sam
lades sedan till lunch på Värdshuset.
Basen för det hela, Gösta Dahlberg, var
i sitt ljusaste lynne då han hälsade väl
kommen och förrådde genast vår krigs
list. Först köra upp gästerna i svinot
tan, före kl. 5 på morgonen låta dem
åka buss, täg och buss samt sedan Iåta
dem trava igenom 3 stora fabriker i ett
par timmars tid. Som råge på detta
proppa i dem mycken och god mat. Alla
sågo något ängsliga ut, utom en kort
vuxen ättling till Röde Orm, som lystra
de till namnet Egon.
Så började kämpaleken. Fader Berg

qvtst samlade skyttarna och lät dem se
dan gå den långa vägen till skjutba
nan för att ytt:erligare mjuka upp dem.
De flesta följdes åt uu tennisplanen,

där W~berg mötte Adlerborg i första
matchen. Wibbe öppnade i stor stil och
tog fram hela registret med vinklade
backhandswolleys och underskruvade
stoppbollar och rev åt sig 3 games i ett
huj. Sedan fick han visst något bud från

Idrotts
och

studie
utbyte
med

Fiskeby

skyttebanan eftersom han lade om sitt
spel till rena söndagsliret. Detta har
hänt tusen och en ,gånger i tennis och
återigen besannades lfaran att under
skatta en motståndare. Adlerborg kom i
slag och tog 6 raka games och därmed
för,sta set. Han fortsatte sedan med yt.
terljgare 4 raka games, innan Wdbbe
fick ordning på sitt spel och började
plocka games på känt maner. För sent
skall syndaren vakna, står det i skriften
och så var det nu. Adlerborg tog setet
med 7-5 och därmed första poängen
till Fiskeby. Det hade vi inte räknat
med. Ingmar Göransson såg också något
bister ut, då han fick överta banan för
nästa singel. Det blev mera ge och ta
och friskare fläktar. Ingmar fick sin
motspelare Carlemark med på sitt apel
sätt och vann första set med 7-5 efter
en jämn strid. Ingmar brukar bli bättre
och bättre då han kommer •i överläge
och tog också andra set med 6-3. Ställ
ningen blev då 1-1, jämnt och bra.

Under tiden hade Oskar flutit upp,
lu:gn och trygg som vanligt. Nu fiskade
han fram ett protokoll, som förändrade
ställningen. 4-1 hade våra skyttar vun
nit med, varvid Hugo Persson och Hägg
toppade listan med glansfulla 98 och 97
av 100 möjliga. Det var som tusan sade
vi. Ja, och så var det en som hette
Bergqvist, som drog hem med en poäng
i händelse det går dåligt med tennis, sa
de Oskar med sitt obetalbara grin. Han
fick tyvärr mera rätt än vad han själv
trodde. Det var mest sjuka och skada
de bland våra övriga spelare och för
första gången satte vi in en junior, den
15-årige Hasse Nordgren, i en stor
match. Han fick tillsammans med Folke
Andersson spela dubbel och skötte sig
utmärkt även om han spände sig inför
uppgiften och inte helt fiok fram sitt
vanliga goda spel. Den ungdomliga de
len av Iäktaren hejade fram Hasse & C:o
Ull 6-3 i första set men Schöldstedt och
Carlemark från F1iskeby voro mera ru
tinerade och vunno de följande setenmed
6-4 och 6-4 och därmed matchen.

Sammanlagt stod det således 5-3 till
Gustavsberg elfter lördagens övningar.
Det blev middag på Värdshuset och

sedan allmän samling på Klubben där
Dahlbeng på ett elegant sätt, visade hur
man når 22 p. i pilkastning och Wahl
gren hur man får 53 ,p. med ett luft
gevär. Sedan gingo dessa herrar hem,
vilket naturligtvis var ett misstag. Röde
Orm junior lade beslag på bästa gevä
ret för kvällen, och hans kompis Gösta
tog hand om ptlarna och gåvo sig inte
förrän de fått med sig båda priserna
hem till Skevik, där de voro inlogera
de.
På söndagsmorgonen startade "Slam

pen" Gustavson mot Fiskebys bäste man
Hessin och kom bra igång. Han fick
sin takt i spelet och tog första set rätt
säkert med 6-4. Den vänsterhänte Hes
sin, som var mäkta bollsäker och hade
en utmärkt backhand, hade det där ma
lande spelsättet, som så lätt smittar av
sig, Båda spelade försiktigt och trots
den hårda vinden var bollen länge i spel
varje gäng. Hessin var den bollsäkraste
och tog också de följande seten med 6-4
6-4.

Våra bästa kvinnliga spelare voro
sjukskrivna och det såg länge ut som om
vi måste lämna w. o. Siv Mehlqvist räd
dade dock vår ära genom aJtt ställa upp,
fastän hon inte sett en racket på må
nader. Hon fick också en applåd för sin
tapperhet. Säkra fru Jägermark var na
turligtvis inget att göra ät och hon tog
också matchen med 6-0 6-1.

Ställningen var nu 5-5 och fotbollen
skulle avgöra var det vackra vand
ringspriset skulle hamna. Innan dess
fingo vi dock trösten att se våra mus
ketörer 1Slampen och Ingmar ganska sä
kert slå Hessin-Adlerborg i en extra
match med 6-3 7-5.
I Fiskeby fotbollag upptäckte vi med

en viss ängslan gamla Allsvenskar
bland de mest kortvuxna pojkarna. Des
sa voro överlag snabbare pä bollen och
hade nog litet mera "sisu" ä11 våra poj
kar. Gustavsberg ställde upp mot solen
men med vinden och pressade bra i
första halvlek, vilket inte hindrade Fis
keby från att ta ledningen med 2-0 i
snabba och farliga rusher. I andra halv
lek utjämnade "Berget" på en vacker
nick till 2-1. Detta stod sig' matchen
ut trots goda s. ik. chanser på båda håll.
En som bär sina år med heder är verk
ligen vår back Harry Dahlgren, Kvick,
ettrig och framåt som en ungdom.

•Slutresultat Fiskeby 8-5. Vid all
sången eflter middagen kunde man näs
tan höra på tonen vem som vunnit och
Fiskeby har alla skäl att vara stolta
över sina representanter. Bra gjort. På
bortaplan och efter en lång resa.

Observer.



1 GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1951

ensam
brister
samverkan
bär

kooperation är
samverkan

Septe,riber
September, min egen månad
med starkare vindars sus,
rymder med klarare blånad,
skyar i gyllenljus!
Jag hör din stämma, den tunga
med klang likt en klockas malm,
sorlande skogar som sjunga
sommarens avskedspsalm.

September! Kring fält och lundar
står natten stilla och stor.
Om slocknandets tid ock stundar,
i mörkret evighet bor.
Med stämmor dånamde tunga
i natt, likt en klockas malm,
kolsvarta skogarna sjunga ·
stjärnornas hälsningspsalm.

WENZEL BJöRKHAGEN.

Otroligt men sant!

Tillverkas av Konsum Stockholm i sam
råd med Statens institut för folkhälsan.

Det odöpta brödet
år osötat?
Äntligen - skulle man som gammal brödentusiast vilja utropa!
Äntligen ett vettigt, gott och hälsosamt bröd, som inte lägger
sej på tänderna och bidrar till deras förstöring. Ett bröd för
ung och gammal. Ett bröd som man kan äta morgon, mid
dag och kväll. Ett bröd som gör kosten bättre. Det är roligt
för oss i Gustavsberg att få vara pionjärer för en så god sak.

Tacka för att det är bra med
sådana ingredienser I

Samma/en råg
berikat vetemjöl

fett
maltmjöl
torrmjölk
vatten

vetegrodd
jäst
salt

Illen inget socker!

Nygräddat bröd är inte på långt
när så nyttigt som dagsgammalt
och därtill odrygt!
Det är på tiden, att vi gör det
klart för oss! Tänk så mycket
bekymmer och problem i till
verkning och distribution, som
kostat onödiga pengar men
som skulle klaras upp, om vi
även i detta fall handlade för-

nuftigt.
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Välkomna!

D:r John Bellander är från den 1 juli
provinsialläkare i Gustavsbergs provin
sialläkardistrikt. Doktor Bellander är
född i Gävle 1899 och tog sin student.
examen 1918. Fadern var grosshandla
ren Johan Filip Bellander. Doktor Bel
lander blev medicine licentiat i Stock
holm 1926. Sin efterutbildning fullgjor
de han bl. a. vid Ernta sjukhus och Sera
fimerlasarettet i Stockholm och var se
nare underläkare vid Hessleby Sanato
rium och lasaretten i Sundsvall och Väs
terås. Åren 1931-1941 tjänstgjorde han
som bruksläkare vid Surahammars
bruks A.-B. och har senare varit pro
vinsialläkare i Strömsund och Grums,
varifrån han nu kommer.

Vid vår intervju säger doktor Bellan
der: "En stor del av min tjänst har fal
lit inom brukstjänst under en tid då det
förutvarande patriarkaliska styrelsesät
tet för bruken just hade efterföljts av
ett mer dominerande inflytande från ar
betstagarnas sida. Jag hoppas nu hos
Eder få uppleva den samarbetsvilja
mellan ledning och arbetstagare som bu
rit så goda resultat för bruket och dess
befolkning. I detta samarbete är det för
mig och min hustru en förhoppning att
fä deltaga och gtva våra krafter. Gi
vetvis kommer j8!g ej ensidigt att se mitt
arbete som bruksläkare utan vår håg
står även till skärgårdens befolkning. I
deras svårigheter vdll vi sätta oss in och
giva den hjälp vi kunna ge och även
där hoppas vi vinna intresse och stimu
lerande glädje."

Gustavsbergaren hälsar doktor och
fru Bellander hjärtligt välkomna till
Gustavsbergs provinsi:alläkardistrikt.

Soliga Spalten
- I går när jag var på kapplöpningen

gick mjtt ena skosnöre upp. Då jag böj
de mig' ned för att knyta det, kom en
närsynt jockey och spände på mig en
eadel,

Vad gjorde du då?
Ja, vad skulle jag göra. Jag kom

trea. (Vi Tryggare)

Apotekare Sven Carlsson har nu över
tagit apoteksrörelsen i Gustavsberg och
hälsas härmed välkommen till vårt sam
hälle. Apotekare Carlsson, som är född
1907, avlade efter studentexamen och
farmaceU!tiska studier apotekarexamen
1935. Han har tjänstgjort i Falköping
och Borås intHI 1937 och därefter som
förste man och föreståndare vid apote.
ket Sälen i Stockholm. Det är en skick
lig och intresserad man som nu har fått
privilegiet att tillhandahålla oss våra lä
kemedel.

I dagarna öppnar tandläkare Mar
tin Brännström privatpraktik vid
Hästhagsterrassen. Tandläkare Bränn
ström är född 1922 och avlade
tandläkarexamen 1947. Han har tidigare
tjänstgjort som distriktstandläkare i
Gustavsberg, under vilken tid han var
välkänd och gärna anlitad av gustavs
bergarna. Då folktandvården mte kun
nat byg,gas ut i den takt man från bör
jan tänkt sig, är den nya privatprakti
ken dubbelt välkommen. Nu slipper vi
resa till staden - om vi kan få tid hos
tandläkare Brännström .Hans telefon är
308 40.

GAMLA ARBETSLAG XXII

I serien "gamla arbetslag" få vi i dag stifta bekantskap med en grupp inom äekora
tionsavdelningen från åren 1906-190"1. Det är innevånarna i stora salen i gamla
målarsalshuset som här presenteras, men av gruppens 19 personer är det nu endast
en som fortfarande hanterar pensel och färg. Stående från vänster: Anna Svens
son-Wadström, Judit Karlsson, Thyra Andersson, Gerda Nilsson, Svea Lundin-Lars
son, Lotta Eriksson, Ida Hedblom-Fransson, Elin Pettersson-Ljungström. Sittande
andra raden: Anna Nilsson, Gertrud Ekberg, Theres Andersson, Matilda Sjöberg,
Ingeborg Fröberg-Gundersen, Rosina Pettersson. Sittande främre raden: Tor Box

Agda Fröberg-Pehrsson, Regina Johansson-Olofsson, Siri Fredblad, Karl Axel
Andersson.
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RM .
l orientering

Med elva glada och spänstiga gustavs.
ber.gspojkar instuvade i skåpbilen och
säkre Allan vid styret hade redaktören
nöjet att som biträdande lagledare på
nära håll följa våra pojkar vid Koope
rativt RM i orientering i Eskilstuna den
2 september. Vi gav oss i väg redan på
lördagen och efter ett lunchuppehåll i
Strängnäs susade vi snart in med sol
sken i smedstaden och fram till Konsum
och kansliet vid Kungsgatan. Här träf
fade vi Birkenstedt och Holfve i full
fart med Inkvarterings- och ltävlingsbe
styr. I välkomstpresent fingo vi var
sin vass Eskilstunakniv, vilken kom väl
till pass - ty grabbarna hade d'litigt för
drivit tiden med det ädla spelet "smuts
gubbe", Vår rörläggning var en mil
utanför staden, en charmant friltidsför
läggning, där vi disponerade 2 sportstu
gor intill "Det gamla slottet", som prins
Eugen återgivit i sin välbekanta mål
ning frän Sundbyholm. Efter plötslig
åsksalut och slagregn och god middag
på Konsumrestaurangen 1gäs!tade vi Fol
kets Park och tittade på Miss World.
Kurre och Roffe stilade därtill omkring
i La Raspa med Tunatöserna. Klockan
21.30 gav lagledningen obönhörligt or
der om uppsökning av nattkvarter och
efter dagsnyheterna snusade alla för att

GUSTAVSBERGS
YRKESSKOLOR

Läsåret har börjat. Efteranmä
lan kan ske å Folkskoleexpedi-

tionen. Tel. 308925 o. 30066.

Lärlingskurs för metallarbetare
Keramisk lärlingskurs
Lärlingskurs för porslinsmålare
Lärlingskurs för kontorsan-
ställda

Lärlingskurs för detaljhandels
anställda

Fristående kurser:
Söm'Yl!ad
Stenografi
Maskinskrivning

STYRELSEN

Lennart Hagelin spurtar i mål.

samla ikraft 'till ·skogsluf.fandet nästa
morgon. Purrning kl. 5, avfärd till mor
gonmålet och så ut till den hemliga sam
lingsplatsen. Här hälsade Gunnar Ek
man, chefen vid Stathmos, de 240 orien
terarna till den härligaste av idrotter.
Han erinrade om ,Eskilstunas starka
män i industri, handel och ddrott, om den
tålmodige -pionjären Dahl i kooperatio
nens barndom, som kom från dessa
trakter, och gav oss en snabb och god
bild av den stanka staden och dess kär
va men också blida natur, som nu vän
tade besök. Han hoppades på god kamp
och att .gemenskapskänslan skulle fro
das vid detta möte av kooperativt an
ställda från Sveriges skilda trakter. Det
blev Icrartiga svarsapplåder, Efter upp
ropet började man så troppa av i små
grupper med kartfodral och kompass i
beredskap. Klockan 9.01 skickades Kur
re i väig okända öden till mötes. Tio
minuter senare beskådade vi i den frid
fulla skogen hur Harry Andersson tog
god tid på sig för att rita in ;banan på
sin karta, en nogg'rannhet, som senare
renderade honom en prima kamera i
pris. En kvart senare var också Wes
ter i väg och därmed måste vi lämna
förstaklassarna i den blockiga och snå
riga terrängen. Vår unge oldboy Folke
Andersson stack målmedvetet i väg
bland ungdomar och väna huldror, tätt
följd av oförbrännelige Anton i äldre
oldboysklassen. Och medan Lennart,
Arne, Harald, Ake, Torsten och Affe
bidade sin tur i strapatserna, sökte vi
oss tillbaka till målplatsen för att med
kameran hinna plåta Kurre när han
spurtade in med nr 1 på bröstet. Men
vi fick vänta länge, och när han änt
ligen kom, utan nummerlapp, smög han
sig utanför fållan. Det var missarnas
dag! Men vi gladde oss åt Harrys full
träff, åt Torsten Erikssons stilfulla
spurt, åt Gunnar Björks placering och
åt Folke Anderssons 1goda tid. Gustavs
bergs IF hade en fin dag - och Gus-

tavsbergs Fabrtker också. Genom Har
ry Andersson, Folke Andersson, Lennart
Hagelin och Alf Rosen erövrade vi det
charmanta lagpriset för 4-mannalag för
första .gången och det tronar väl vid det
här laget på kamrerns vägg. Det var
spännande minuter och ett evigt räk
nande innan vi kunde konstatera att vi
slagit Konsum, :Stockholm med nio mi
nuter. Badstun och kaffet smakade sär
skilt väl efter den pärsen. Eftersnacket
innan samlingen vid middagen i Folkets
park och under prlsutdelningen var en
upplevelse att höra för en outsider. Ar
ne fick sina fiskar varma för sin goda
aptit, Kurre fick lektion i kartläsning
ooh Rolf tråkades för sin missade lag
placering. Allt 1 ett strålande gemyt,
kryddat med friska skrattsalvor mellan
glimtarna från upplevelserna i skog och
mark.

Maken till prissamling får man leta
efter. Kraftigaste applåden kom väl An
ton till del, då han som mannen från
förra århundradet fick mottaga en jät
testor Lindbergsvas med gladiolus, Fol
kes tungo Orreforsvas var en annan
praktpjäs, Harrys kamera var av prima
märke - liksom Westers kylskåpssats
från Gustavsberg.
Rektor EHdin höll högtidstalet vid

middagen. Han tackade för en strålan
de itävlirug och för arrangörernas star
ka fullföljande av sin uppgift. Kraft
och ,kvalitet var utmärkande för värd
folkets bygd, samverkan hade nu som
alltid givit ett gott resultat. I ett RM
gäller det att ha huvudet med si.g för
att nå kontrollerna. Även i det ekono
miska livet behöver vi kontroller och för
att nå dem och komma vidare åt rätt
håll måste vi träna genom studier och
arbete. Rektor EHdin avslutade sitt tal
med ett kraftigt besvarat, leve för den
konsumentkooperativa rörelsen.
En man ur ledet framförde oriente

rarnas tack och efter hurrarop och fan
farer för pristagarna, följde musik och
sång.

Vi som hade· lång väg måste nu bry
ta upp och åter stuva in oss i vår ,bil
för återfärden med våra trofeer mot
Gustavsberg. Med sång och munspelsac
kompanjemang rullade vi hemåt. Rast
gjordes vid Eskils källa där Rolf fyllde
sin flaska med [ärnhaltugt vatten och
Nenn~ av misstag offrade syndapengar,
som den gamla seden bjuder. I Sö
dertälje inköptes kvällstidningar. Vi
!fick reda på att Gustavsberg vunnit
storseger •i fotboll och vi tyckte förstås
att det var en lyckad dag för porslins
grabbarna på flera .fronter. - Men det
var tur att jag hade munspelet, annars
hade Allan somnat vid ratten.

Dbg.
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Den 1 januari 1952 kommer Gus
tavsbergs kommun att utökas med
hela den nuvarande Ingarö kommun.
Fullmäktige för den nya storkommu
nen har redan trätt i funktion och
valt sina olika underorgan. Många
av förtroendemännen har emellertid
aldrig tidigare kommit i kontakt med
de olika delarna av den vidsträckta
kommunen. Man ansåg därför att
förtroendemännen och -kvinnorna
borde beredas tillfälle att lära känna
storkommunen närmare, sätta sig in
i dess olika problem, dess förutsätt
ningar för utveckling och försörjning
av en ökande befolkning. Söndagen
den 26 augusti anordnades därför en
rundtur per bil genom Gustavsberg
och Ingarö.

Färden startade kl. 10 f.m. från
"Torget" i Gustavsberg och inleddes
med .en kraftig regnby som emellertid
snart förbyttes i ett härligt solskens
väder som sedan stod sig dagen ut.
Färden gick över Brunn-Abborträsk
-Baldersnäs-Idalen till Bjömö
Sandarne. Vid denna västkustbetona
de badplats plockades matsäck och
baddräkter fram. Man åt, badade och
hade det skönt.

Efter en timmes rast fortsatte fär
den över Skälsmara-Säby-Fågelvik
-Brunn-Pilhamn-Lemshagadal tiU
Grisslinge där badanläggningen samt
villabebyggelsen besågs. Gunnar An
dersson redogjorde för kommunens
planer beträffande Mörtnäs. 'Därefter
fortsatte färden genom Gustavsberg
över Kovik-Skevik-Norra Lagnö
och Lugnet till Aspvik,

Under färden gjordes även uppe
håll vid Skälsmara och Pilhamns sko
lor samt i Lugnet där man blev i till
fälle att studera . de egnahem som
just nu uppföres under ett synner
Hgen förtroendefullt samarbete mel
lan kommun, fabrik och egnahems
bygga:re. Harry Pettersson som var
ciceron, lämnade . upplysningar om
byggnadernas konstruktion och fi-

planeringsarbetet inom kommunen.
Ingenjör Alfred Orre, som under de
senaste åren utfört en del undersök
ningar beträffande Gustavsbergs vat
tenförsörjning, lämnade en kortfattad
redogörelse över de vattentäkter som
funnos tillgängliga inom kommunen.
För att trygga vattenförsörjningen i
Gustavsbergs samhälle har en plan
gjorts upp att föra vatten från en
vattentäkt i grusåsen vid Brunn till
Gustavsberg. Denna vattentäkt skul
le även kunna förse en kommande
tätort vid Brunn, med vatten. Likaså
beräknas Mörtnäs kunna förses med
vatten från en grundvattentäkt i
sandlagret vid Alstäket. Genom att
utnyttja grundvattentäkter och sjöar
beräknas man så småningom kunna
tillgodose en befolkning på mellan
7.000 och 10.000 invånare. Vid en yt
terligare ökad befolkning blir en an
slutning till Stockholms vattenled
ningsnät aktuell. .

Kommunens byggnadskonsulent ar
kitekt Kurt Holdstrand lämnade en be
skrivning över de bebyggelseplaner
som utarbetats för Ingarö. Han redo
gjorde för de områden som lämpar sig
för sportstugebebyggelse resp. per
manent bebyggelse.
överlärare Gezelius hade under sin

hembygdsförskning kommit över en
del intressanta protokoll från kom
munala sammanträden i gamla
Värmdö kommun på 1800-talet. Som
bekant uppdelades den gamla Värmdö
kommun i de nuvarande kommunerna
Boo, Gustavsberg, Ingarö och
Värmdö. Den kommande sammanslag
ningen kan alltså betraktas som en
återförening. överläraren som varit
förutseende nog att ta med sig några
anteckningar från sitt studiearbete
letade upp en del intressanta beslut
från tiden omkring 1851. Det fram
gick av protokollen att kommunen ha
de ett synnerligt besvär med alla de
krogar som låg utspridda i olika de
lar av kommunen. Spriten flödade
från många källor. Gustavsberg har
blivit påtagligt torrlagt sedan dess.
Numera har vi bara det s. k. Lind
holmssystemet.

Go.

Bilderna uppifrån:

Utanför Per Albin Hanssons Idalen.

Kafferast vid Björknäs-Sandarne.

nansiering. Besök vid Ingarö skola och ålderdoms-
På Aspvik bjöd kommunen på smör- hem.

gåsar och kaffe. Smörgåsfaten län- Gr;ssling h b d b do • •• , , e avs a eun ras.
sades snabbt, sa tydligen hade färden
varit ansträngande. Egnahemsbebyggelsen i Lugnet

Efter måltiden fick man ta del av studeras.
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Bra ett vetat

Att iakttagas vid kalland~ av läkare till sjukbesök.
Hjälp läkaren hjälpa.

Anmäl sjukbesök i god tid (före kl.
14.00 å vardagar och före kl. 11.00 å
söndagar) .. På eftermiddagen är läkaren
oftast ute på sjukbesök och svår att
anträffa. Det är även senare svårt att
erhålla medicin. (Apoteken stängas som
regel kl. 18.00 och hållas stängda över
helgdagar.)

Då ni kallar läkare, var beredd att
ge en kortfattad skildring av det ifråga
varande sjukdomstillståndet: tempera
tur, smärtor, utslag. Vid olycksfall skall
uppges hur skadan uppstått, skadans
ungefärliga art, är det svår blödning,
har skadan träffat huvudet eller annan
kroppsdel?
Inskränk nattbesök tdll det minsta

möjli;ga. Endast vid oroande sjukdoms
fall och olycksfall är det nödvändigt att
kalla Jäkarhjälp nattetid. Vid enbart
hög feber är det ej av nöden att söka
läkare på natten.

Meddela adressen noggrant och även
telefonnummer.

Vid besök å mottagningen.
Bäst är att så vitt möjligt söka läka

re på mottagningen. I hemmet kan som
regel endast en ytligare undersökning
göras. Har ni små barn med feber eller
smärtor, var ej ängslig att fara till lä
karmottagningen med dem. Undersök
ningen blir lättare och pålitligare. Be
handlingen blir snabbare och bättre.
Modern bör ej närvara vid själva
kroppsundersökrnngen av barnet. Bar
nets hela uppmärksamhet riktar sig
nämligen mot modern och läkaren får
mycket svårare att handskas med bar
net.

Urinprov (morgonprov) bör medhavas
för undersökningsfall. Gäller det intyg
skall urinprovet kunna kastas vid un
,dersökningstillfället.

Har ni feber, meddela detta så att ni
kan få förtur.

Är det många sökande skall ni förstå
att ej upptaga läkaren mer än nödvän
digt. Tänk på medpatienterna. Meddela
i början allt det ni tänker söka för. Det
är mycket tidsödande rutt först söka för
en krämpa och senare efter påtagandet
söka för nästa åkomma.

Provinsialläkarens i Gustavsberg
mottagningar.

Läkarbostaden Gustavsberg.
Vardagar utom onsdagar kl. 8.00-11.30
Onsdagar reserverade för socialvärd.
Vid mottagningarna är tiden 8.00-9.30
huvudsakligen avsedd för omläggningar
och behandlingsfall.

Telefoner:
30710 (riktnummer 0766)

Om läkaren ej svarar å detta n:r kan
upplysning tillsvidare erhållas per tele
fon 30100. Detta n:r ,ger upplysning om
när läkaren är att förvänta hem eller
vid jourledighet för läkaren var den
jourhavande läkaren träffas. Provinsial
läkare G. Berndtssons telefon är tills vi
dare 010 - 150495.

Distriktssköterskornas telefoner äro:
Gustavsberg: Syster Ruth 30060.
Värmdö: Syster Ingeborg 20267.
Djurö: Djurhamn 32. ·

Gustavsberg i sept .195L
John Bellander

prov.-läkare.

•• ••MOD EL lJ T·STA LLN ING

Soffgrupp Rio. Lösa plymåer
och bra tyg..
Soffa 355:-
Fåtölj . . . . . . . . . . . . . . . 160 :-

Vår populära "Serie'' i olika
delar fr. 195:-

Bäddsoffa i olika modeller,
även s. k. "framåtbäddande
fr. . 355:-

På ''FÖLUNGEN'' IO-I4 okt.

På mångas förfrågan komma vi åter att visa möbler och mattor i

Gustavsberg·
Genom tillmötesgående har "Fölungen" ställts till vårt förfogande.

Vi skola under utställningstiden hålla öppet varje vardag mellan kl. 13.00
och 19.00. På söndag komma vi ha öppet för visning

mellan kl. 14.00 och 17.00.

Ni som vill köpa möbler och mattor till våra erkänt låga priser, gör ett
besök på denna utställning i Gustavsberg.

Ett besök lönar sig också alltid på vår utställning på Folkungagatan i
Stockholm. Vi lev. fritt Gustavsberg.

AB STALANDS MÖBLER
Folkungagatan 48 vid Medborgarhuset. - Tel. 42 31 91, 44 31 68.
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De gamlas dag

Födda:
13 juni: En son t. urmak. Gustav Axel

Ideström och h.h. Edit Birgitta f. Matts
son, Mörtnäs 1: 119.

21 juni: Tove Inga Desideria, d. t. lin
jearb. Karl ·Erik Jakobsson och h.h. Inga
Lovisa f. Sjökvist, Mörtnäs 1: 137.

29 juni: En dotter t. styckmäst. Hans
Olof Andersson och h.h. Kjersti Marga
reta f. Lindberg, Ekedal ö :a 1: 2.

15 juli: Carin Marita, d. t. fabr.-arb.
Lars Gustav Gunnar Sundin och h.h. El
vira f. öyen, Mariaplan 4.

31 juli: Jan-Olof: s. t. fabr.-arb. John
Henrik Björk och h.h. Kerstin Majlis
Margareta f. Rosen, Bergsg. 3.

24 aug.: en dotter t. /baptistpredikan
ten Paul Georg Samuelsson och h.h. Ul
la Kajsa Philipsdotter f. Bergill, Kapel
let.

23 aug.: en son t. chaufför Erik Bir
ger Persson och h.h. Hilma Kristina f.
Jansson, Hästhagvsv. 8 a.

25 aug.: en son t. chaufför Sune Al
fred Norling och h.h. Eva Gertrud f. Pet
tersson, Hästskoväg. 12.

V i g d a:
23 juni: rep. Gunnar Arne Andersson,

Ingarög. 7, och Elsa Frideborg Anders
son, Skogsbo.

17 juni: faibr.car'b. Aarne Lauri Auvi
nen, Mariag. 13 och Liisi Maria Ketola,
Åkerlyckan.

14 juli: verkst.-arb. John Emanue,l
Karlsson, S·keviksg. 1, och Rut Adele
Sjöström, S1keviksg. 1.

25 aug.: fabr. Curt Einar Olsson, Svar
tens v. 7 och Britt Lillemor Johansson,
Skeviksg. 8.

1 sept.: frisören Per Hegekiel Carl
sten, Hornsg. 83, Sthlm och Elsa Vivy
Elvira Österberg, Höjden.

Döda:
13 juli: Håkan Arvid Stark, s. t. fabr.

arb. Börje Arvid Stark och h.h. Asta
Irene .f. österberg, Hästhagsväg; 4 b.

firades den 31/7 då Gustavsbergs
Kyrkliga Arbetskrets bjöd samhällets
gamlingar på den sedvanliga utflykten,
som vanligt gynnad av strålande sol
sken. I år .gick färden till Lidingö gam
la kyrka, där en kort andaktsstund hölls
och historbk gavs över kyrkan. Därefter
företogs en tur runt ön och till Foresta
restaurang, där ett festligt middagsbord
väntade. Den härliga utsikten över stad
och sjö beundrades allmänt och efter
maten svarade kantor Borg med fru för
underhållning i form av sång, musik och
"Västgötahistorier". Antalet middags
gäster var 153 och för lt.ransporten sva
rade 4 abonnerade Björknäsbussar.
De gamlas Dag, som evenemanget

kallas, tillkom år 1931. Dåvarande vi
karierande organisten i Gustavsberg'
herr Carl Bergman föreslog inom kyrko
kören en konsert för ändamålet, och en
kommitte bestående av herrar Carl
Bergman, Oscar Fall och undertecknad
fick i uppdrag att ordna en utflykt.
Samhällets bilägare ställde kostnads
fritt sina bilar till förfogande, en buss
från Björknäs abonnerades och färden
ställdes till Värmdö kyrka, där ,kyr-ko
herde Stenberg tog emot med kort pre
dikan. Och så bjöds kaffe och under
hållning i Tingshuset.

Året därpå tog kyrkliga arbetskret
sen till sin uppgift att ordna och finan
siera utflykten, vilket den också gjort
alltsedan dess. Det bör i detta samman
hang nämnas att vid "Oustavsbergspoj
karnas" träff ·på Värdshuset den 16 juni
insamlades 240 kronor att användas för
de gamlas dag. Utflykter har under des
sa 20 år g;jqrts till Värmdö, Ingarö, Boo,
Djurö, T;Qesö: Saltsjöbaden, Lovö och
Seglora ~,~or samt rtill Lillsved, Gra
ninge, Her,årn, Tollare och Skansen,
en del orter 2 J5gr.

Kyrkliga arbetskretsen är väl värd
det tack den ifår av garnllngarna, även
så ledningen för Gustavsbergs Fabriker
för frikostighet med .gåvor i form av
porslin och konstsaker, och ·sist men inte
minst den publik som så vllligt ropar på
Kynkliga Arbetskretsens auktioner.

G. Lorang.

Tack!
Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs

Pojkarna för ihågkomsten och insam
lingen för vår sommarutflykt,

Gamla gustavsbergare.

Orkesterårsmöte
Den 30 maj höll Gustavsbergs Orkes

tentörening' årsmöte å Värdshuset. Till
att leda mötesförhandlingarna valdes
med acklamation Anton Kock. Under
dennes erfarna ordförandeskap gick för
handlingarna raskt undan. Av årsberät
telsen framgick aitt orkestern med kom
munens och fabrikens stöd nu förifogar
över 2 klarinetter, 1 altfiol, maskinpu

,kor, 1 violin och en flöjt. Fem konser
ter hade givits med väl avvägda pro
gram och en gemensam resa till Operan
i ,stookholm anordnats.
Sedan styrelse och kassaförvaltare

beviljats ansvarsfrihet för verksamhets
året 1950-51 valdes musiJkdirektör
Svensson enhälligt till 1:e dirig'ent för
kommande år. Till 2:e dirigent. omval
des ltkaså enhälligt kantor Gösta Borg.
Styrelsen erhöll följande sammansätt
ning: ordr, Fritz Berg, kassör Lennart
Backman, sekr. Herman Fall samt Sven
Pettersson och Harald 'I'heodorason med
A. Kock och F. Andersson som supp
leanter. Intendent och klubbrnästare blev
respektive Sven Wallius och Roland
Fröberg. Till revisorer valdes Sven Wal
lius och Harald Holm. Årsavgiften för
understödjande medlem fastställdes till
5:-.
Förhandlingarna avslutades av mötes

ordföranden herr Kock, som tackade 'Sly.
relse och medlemmar för väl utfört ar
bete till musiklivets höjande och utta
lade en förhoppning att orkestern skul
le trots svårigheter .gå 'än ytterligare
framåt.

Musi!kfilmen Toscanini blev en festlig
avslutning pä ett av enighet präglat
årsmöte.

September

Söndag - solig septembermorgon
klockor som klämta - stilla vemod

rofylld resignation ...



• •An finns det
spöken!
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- en industri i folkhälsans tjänst

•.. denna praktinteriör, som dagligen använ
des av konditoripersonal i Stockholms centrum,
är inte enastående i sitt slag. Ännu återstår
många sanitära spöken att vädra uti Det bästa
medlet därtill är vår lågspolande klosett nr
307, som jämnar vägen till en höjd hygienisk
standard. : •
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Hemmets Högtid
Tiden hastar, det var nyss härlig brittsommar och

senhöst, nu är det regntunga moln och tidig aftonskym
ning. - Höstens härliga färgprakt i naturen har svunnit
och de grå; trista dagarna och kvällarna har kommit.
På landet tycker man att hösten är längre och mörkare
än i staden. Och i denna mörka tid längta vi efter ljuset
och värmen. Julen är i antågande! Barnen ha redan
börjat skriva önskelistor på julklappar. De äldre min
nas och berätta från tidigare julhögtider. Sinnet stäm
mes i vemod men också i tacksamhet. Just nu leva vi i
dagens heta puls, som kulminerar i "Julbrådskan". Vi
besöka staden för att uträtta våra ärenden och komplet
tera våra inköp till Julen. Det är en väldig trängsel på
alla gator, bussar och spårvagnar, konduktörerna äro
trötta och nonchalanta och vi Iättstötta och irriterade.
Men när vi fått vår plats i bussen eller spårvagnen, får
vi säga med Erik Lindorm:

"Man blir så god när man kommit med
och ser sig om som bland vänner.
Man ler mot den man sökt knuffa ned.
Man gnuggar sitt öra, som bränner,
och talar med den, man ej känner."

Förberedelsen för Jul-högtiden är kanske det mest
spännande. Barnen räknar veckor och dagar. - Nu är
det bara så eller så många dagar kvar. Vi ha besökt
"Konsums" Julmässa i Gustavsberg och skaffat oss gran
nere vid kyrkan. - Stockholmsbesöket sparas till da
garna före Jul. Vi vandra från de stora varuhusen och
Drottninggatan ned mot gamla sta'n. - Riksdagshuset
och Riksbanken passeras och vi fortsätta förbi Kansli
huset och in på Västerlång . . . Gamla, kära Julklapps
gata. Nu känna vi oss som hemma och traska på till
vår längtans mål - Stortorget, Julmarknaden. Här gick
man som barn och höll sin mors hand. - Det var länge
sedan... Är det sig likt? Ja och nej. - Även som
vuxen tjusas man. - Stora papperskarameller, peppar
kaksgubbar och halmbockar. - Längst där inne har
man ett barnsligt sinne. Vi gå och drömma och försköna
det som varit. Och framtiden vill vi också göra strå
lande. - önsketänkande . . . Men vi glömma ofta det
närvarande. Det är ögonblick och stunder som ila från
oss. Tänk på hemlivet! Då få vi ofta ta oss i kragen.
Natanael Beskow yttrade vid ett tillfälle, att många

"gjorde klokt i att tänka efter ett slag, ifall de inte
skulle gå hem till sig och försöka reformera sitt eget
hemliv - vilket först och främst betyder: sig själva".
Julen är hemmets högtid, släktens och familjens hög

tid och framförallt är det barnens högtid. Men Julen
är inte bara vårt eget hems högtid. Man får inte glöm
ma grändernas folk, de sjuka och de gamla och ensam
ma. Bo Bergman sjunger:

"Stor sak är själens hunger,
Men munnens måste stillas först.
Och gärning är den dikt som störst
och bäst och skönast sjunger."

Kärleken till hemmet skall växa ut att omfatta även
den bygd, där vi bo och det land där vi leva. Hem
känslan skall förenas med hembygdskänslan och kär
leken till vårt eget fosterland.
Vi äro i allmänhet så svaga för allt utländskt så vi

måste påminna oss själva om att vi äro svenskar. Detta,
att vi hålla på vårt eget fosterland, på vårt språk och
kulturarv, innebär inte att vi underskatta något annat
land eller folk. - Tvärtom. Vi måste ha impulser utifrån
som berika oss och hela vår kultur. Med våra skandi
naviska bröderfolk stå vi sida vid sida. - Men vi måste
vara på vakt och söka hålla på en gemensam svensk
linje, som inte får svikta. Vi slå vakt om våra hem och
om våra fri- och rättigheter i vårt demokratiska sam
hälle. - Och aldrig kan vi tänka oss att leva under något
våldsregemente.
Jultankar skall vara fredstankar. Efter ett slitsamt

och arbetsamt år önska vi alla våra läsare en God J u 1 !
Vi önska den stillhet och. vila som en rätt använd Helg
innebär. Viktor Rydbergs "Tomten" talar fortfarande
till oss:

Tyst är skogen och nejden all,
rivet därute är fruset,
blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.
Tomten lyssnar och, halft i dröm,
tycker sig höra tidens ström,
undrar, varthän den skall fara,
undrar, var källan må vara."

Gunnar Andersson



GUSTAVSBERGAREN DEOE1\1;BER 1951

Gustavsbergsandan
Vid flera tillfällen under somma

ren har gäster som besökt våra fa
briker sagt sig vilja studera "Gus
tavsbergsandan". · Där var det alltså
inte i första hand frågan om att se
vårt intressanta hantverk, våra
konstnärers skapelser eller våra jät
tepressar. Inte heller gällde studier
na endast våra omklädningsrum,
matsalar, sjukrum, bostäder, daghem
met eller skolan. Nej, man ville kän
na atmosfären, söka erfara umgäng
estonen på arbetsplatsen. Och man
har vandrat genom fabrikerna, sett
gustavsbergarna i sin dagliga gärning
vid tefatskaruseller, drejskivor och
färgställ, vid gjutbänkar, ugnar, mon
tering och vid pressar, sprutskåp och
svetslå:gor. Eller bjudits att se hus
och hem. Så har man tackat och näs
tan alltid med ett soligt leende förkla
rait att man här funnit glada och vän
liga människor och en god anda i
verkstäderna. Det har inte sagts av
ren artighet eller för att smickra,
utan deklarerats som ett faktiskt in
tryck. Många andra, som kommit för
att studera de sociala välfärdsanord
ningarna, har dessutom på köpet fått
liknande erfarenhet, vilket de icke
utan en viss förvåning meddelat cice
ronen för dagen. En arbeterska i för
troendeställning, som själv stått vid
maskiner i 35 år, vittnade också spon
tant att hon känt en gemenskap i
våra arbetssalar, som hon förstod
måste vara en tillgång.
På sistone har denna abstrakta po

sitiva Gustavsbergsanda varit före
mål för direkta studier från andra
företagsnämnders sida och det gav
mig tanken att försöka den svåra
uppgiften att tyda vad det nu är för
en glädjande faktor, som kommit in
i vår samvaro.
Det som gör gemenskapen kan in

te enbart vara de förbättrade bostä
derna, de nya fabrikerna och åtgär
derna för välfärd, men dessa beting
elser bidraga givetvis till en bördig
miljö för en god anda.
En god samverkan mellan kommun

och fabrik kan vara en annan faktor,

som gjort, att vi även på arbetsplat
sen kommit varandra närmare. Fa
briken är numera varken härskare el
ler sig själv nog. Gustavsberg är på
väg att bli en enhet, där varje indi
vid kan främja uppbyggandet och
utvecklingen med sin egen inneboen
de kraft och förmåga.
"Om vi kunde enas om att ge snäll

heten den uppmuntran och det livs
rum den är värd, så skulle glädjeäm
nen inte fattas", skrev en kåsör i en
facktidning,. då Gustavsberg hedra
des med valet av A-flickan. Jag tror
att det är en hel del av denna vän
Iighet, som brutit isen härute. Sinne
laget har ändrats, där förr en viss
misstro av typen "det måste ligga nå
got bakom" rådde. Man vågar lita på
den goda avsikten och det har i sin
tur fört med sig en känsla av för
troende och aktning mellan ledning
och övriga anställda. Utan att ar
betsdisciplin och ordning blivit li
dande - såsom den gamla skolan
fruktade - har avståndet mellan
toppen och botten krympt samman
till bättre kontakt. Och det kan inte
ha skett genom någon slags frater
nisering till inbördes popularitet. Ty
vi grälar ibland på varandra, vi sä
ger nog en del obehagligheter ock
så. Vi kan till och med förtala var
andra någon gång. Men vi kan därut
över konstatera att det blivit god
sed att söka se problemen ur motpar
tens synpunkt.
Jag tror också att våra samarbets

kommitteers, liksom företagsnämn
dens, skyddskommittens och förslags
kommittens möjligheter och sätt att
arbeta, betytt ett utbyte och ett ri
kare liv i och utanför arbetet. Denna
organiserade samverkan har skapat
en ömsesidig känsla av förtroende och
aktning. Cheferna börjar känna sitt
folk 'lika väl som materialet och pro
dukterna och arbetarna vid maskiner
och arbetsbänkar accepterar arbets
ledningen som vägledare för gemen
samma mål.

Prenumerera
i god tid på

Gustavsbergaren
för år 1952!

Använd närslutna postgirokort!

Anmäl ändrad adress!
Red.

Även vid förhandlingsbordet har
denna nya anda smittat av sig. Det
har vid flera tillfällen visat sig att
det går bra att genom ömsesidig god
vilja lösa löne- och arbetsplatsfrågor,
där man tidigare t .ex. måste anlita
huvudorganisationerna. Detta kan
varken betraktas som en eftergift
från arbetarnas representanter eller
från de närmast ansvariga inom fö
retagsledningen. Här har man tydli
gen på "båda sidor" genom sakliga
argumenteringar sökt sätta sig in i
varandras synpunkter. Och resulta
tet har, enligt vad jag erfarit, blivit
gott. En jämförelse med löneutveck
lingen vid våra fabriker och övriga
industrier inom samma bransch· visar,
att alla har tjänat på denna vilja till
samarbete. För någon tid sedan hör
de jag att arbetarnas representanter
vid ett sammanträde i någon lönefrå
ga själva fick bestämma och sätta
ett nytt ackord. Ett dylikt samarbe
te förutsätter ju redbarhet och för
troende mellan de olika .parterna.
Förhållandet arbetsledaren-arbe

taren har tydligen också förbättrats
och givit den anställde en känsla av
frihet och självständighet och skapat
trivsel och ansvar i arbetet. Många,
som kommit från andra industrier,
har förvånat sig över den fria och
obundna samvaro, som ,råder på de
olika fabriksavdelningarna. Kanske
detta bidragit till att lägga grunden
till vad som skulle kunna kallas
Gustavsbergsandan. Måhända ligger
också förklaringen i de bevingade or
den "att inte bära sig åt", "att söka
vara bra själv" och "att tjäna var
andra",
Det rent personliga intresset för

människorna har säkert varit stimu
lerande. Vi har i vårt umgängessätt
börjat ta av oss maskerna. Det bör
jade med att vi slopade titlarna och
kallade varandra herr, fru och frö
ken. Nu säger vi· i regel Du och det
har underlättat umgänget högst vä
sentligt.

Gustavsbergsandan kanske ännu
bara är en förnimmelse. Allt talar
emellertid för att i densamma 'ligger
dolda möjligheter och krafter, som
rätt utnyttjade kan bli till en verk
lighet, som kan stärka viljan att göra
det bästa och få till stånd ett samar
bete, där man ger och tar råd, litar
på varandra och befäster den per
sonliga kontakten och bekantskapen
un båtnad för de gemensamma an
strängningarna för en produktiv
verksamhet i en nyttig industri.

Gösta Dahlberg.
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Med hjälp av loggboken skall jag för
söka berätta om sommarens semester
segling till sydliga nejder med min kos
ter "Lotta': och med familjen som man
skap.

19/7. Klockan 18.25 avgå vi från Gus
tavsberg för en frisk NV med regn
stänk Vi segla snabbt ut mot havet
och till vår första natthamn på östra
Ornö. Himlen har klarnat under vår
färd och lovar gott väder i fortsätt
ningen. Dagens seglade distans: 15 sjö
mil.

20/7. Strålande väder och fortfarande
frisk l\•V. Efter frukost lätta vi ankar
och segla med SV-lig kurs utanför
Ornö, Utö och Nåttarö, innanför Lands
ort och in i Södermanlands skärgård.
Vinden står sig till Långön, som passe
ras på östra sidan, och vi ankra för
natten i Djupsundet. Klockan är då 22.15
och dagens distans, 45 sjömil, är kanske
i det längsta laget, men den gynnsam
ma vinden ansågs böra utnyttjas, för att
vi snabbt skulle komma över mera väl
kända farvatten.

Zl/7. Klar himmel och frisk vind, 9
meter pr, sek., från NNV. Från Harg
berget, som bildar östra stranden av
Djupsundet, njuta vi av en vidsträckt
utsikt. I öster se vi den långt utskju
tande udde, som bildas av öja med
Landsorts majestätiska fyrtorn längst
ut. I söder glittrar Bråviken med otali
ga översköljda skär. Vid Hävringe fyr
plats kunna vd i kikaren se ett större,
strandat fartygsskrov med endast för
skeppet uppstickande ur havet. I väster
ryka skorstenarna på Oxelösunds järn
verk. ~fen vi ha inte tid att mera be
undra de vackra vyerna, den goda vin
den måste utnyttjas, och snart äro vi
åter på väg. Färden går genom den
vackra skärgården, och sedan Oxelösund

passerats, rider "Lotta" på Brävikens
fräsande böljor, över detta öppna vat
ten kommer man till Arkö, som utgör
infartsporten till Östergötlands skär
gård. Vinden mojnar så småningom och
vid Lövön, några sjömil söder om Ar.kö,
dör den ut fullständigt. Vi ha kommit
till ett av ostkustens fagraste skär
gårdsområden. Här kan den sjöfarande
fdnna sin egen lilla hamn i en från
sportstugebebyggelse förskonad trakt.
Lördagskvällen är underbart vacker
med blanka vatten runt holmarna och
en färgsprakande solnedgång i Slätba
kens fjärran vattenspegel. Dagens di
stans blev 30 sjömil.

22/7. Sommaren har kommit, och den
.kyliga nordvästen efterträdes av sva
ga kårar från havet. Söndagsmorgonen
bjuder till ett dopp, och frukosten sma
kar fint. För allt vad vi kan sätta upp
i segelväg, glida vi söderut ;genom öster
götlands skärgård. Då vi föregående
år genomkorsade denna vackra skär
gård, följa vi farleden direkt ned mot
smålandsgränsen. Mot eftermiddagen
skrotar vinden åt O och friskar. Vid
Häradsskär måste vi passera ett öppet
område och för första gången göra någ
ra krysstag i gropig havssjö. Vd äro nu
i Småland och märka en förändring i
skärgårdens utseende. Den är utdragen
på Iängden och saknar ett större djup.
Följden blir, att man på ena sidan av
farleden ser havets fria horisont, här
och där avbruten av kala kobbar, me
dan den andra sidan företer fastlands
naturens i.kännemärken: höga skogkläd
da öar och djupa, fjordliknande vikar.
Färden är omväxlande och går än ge
nom skyddande sund, kantade med pit
toreska fisklägen, än över öppna pas
sager, där havets dyningar rulla in. Da
gen börjar lida mot sitt slut, och det

gäller att finna en lämpl,ig hamn. Vi
välja Båtsviken på 57° 55" n.br., en se
dan hedenhös använd hamn. Inne i vi
ken omslutas vi av höga stränder, av
vilka den västra utgöres av berget Vind
åsen. Genom vikens trånga öppning se
vi Östersjöns rosafärgade och blanka
yta. Längst inne i denna fjordliknande
vik finna vi ett mindre fiskeläge med
ålderdomliga båthus och farkoster. En
grupp vitmenade, höga stolpar, i vilka
näten upphrssas för torikning, ge ett
egendomligt, nästan spökligt intryck i
den begynnande skymningen. Sedan för
töjning klarats vid en av bryggorna,
släppes besättningen i land och får på
bergssluttningen sitt lystmäte av blåbär
och smultron, för första gången för året,
i riklig mängd. Jungman, som alltid
brukar ta sin egen lilla rekognosce
ringstur i land, kommer strax före
kvälls·skafifningen tillbakaspringande
med något sprattlande i handen, som vi
i mörkret ej kan urskilja riktigt. Det
visar sig vara en stor, fet aborre, som
han metat upp på en av sina två mas
kar, han med omsorg förvarat i en gam
mal sartgryta fylld med jord. Så stic
ker han i väg igen bortåt de inre bryg
gorna, och sannerligen är han inte
strax tillbaka igen med en liika fin bor
re. Det hela upprepas många gånger,
och en hink är till hälften fylld med
fisk, då mor uppmanar skepparen att
närmare undersöka, hur fiskafänget
går till. Hon befarar .att grabben drar
upp fiskarna ur en sump, men det vi
sar sig, att ett tätt stim av fina abor
rar står under en av fiskebodarna och
trots mörkret äro de _pigga på att nap
pa på resterna av daggmasken nummer
ett. Nåja, nu är frukosten räddad till
nästa dag, och vi krypa till kojs efter
en solig dag på havet och en seglad
distans av 32 sjömil.

23/7. Att klättra i berg hade alltid
varit skepparna lilla svaghet, och be
sättningen påstod, att han ej valde en
hamn utan ett berg i närheten. Tidigt
på morgonen bestiga vi alltså Vindäsen,
Häruppifrån kunna vi för första gång
en skönja Blå Jungfrun och ölands nor
ra udde. Detta ger oss en exrtra lockel
se att segla vidare, och snart stävar
"Lotta" ut fönbi Grindöns fiskeläge.
Vinden går på SO och friskar i efter
hand. Vid Storkläppens fyr möta vi
grov havssjö och besluta oss för att
ta inomskärsfoden till Västervik över
Rågödjupet. rSlören över detta vatten
går undan, men vid Rågö hittar mor en
till synes bra hamn på sjökortet, och
med den övriga besättningens hjälp in
sisterar hon på, att den ska användas.
Man menar, "att nu ha vi tillryggalagt
så lång väg på kort tid, så nu kan vi
gott ta det litet lugnare i fortsättning-
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För att undvika öppet myteri
tjngas skepparen att styra in i den ut
peka de hamnen vdd Horsö. Det visar
sig också, att vi träffat på det mest
idylliska lilla krypin. fritt från både
båtar och bebyggelse. Dagsdistansen
blev blott 8 sjömil, men i gengäld få vi
njuta en dag med solsken, bad, massor
av smultron och hallon, och jungman
får god utdelning på daggmask num
mer två.

24/7. Provianteringen utgör ett pro
blem vid långturer, då man alltid bör
ha livsmedel för några dagar framåt.
Konserver hade vi köpt i Gustavsberg
för hela resan, men färskmaten börjar
tryta, och vd besluta därför att provian
tera i Västervtk. •vi segla alltså vidare
öster om Björkö, över Gudingen och ge
nom Gränsö kanal, där vi fä sällskap
med den kände atlantkrossaren Felix
Brandsten i sin "Adventure of San
Fransisco". I Västervik !finns en hel del
att titta på. Bland annat en vacker
slottsruin. Efter de nödvändiga inköpen
sticka. vi åter ut mot havet, då det
mången gång bljr rätt störande för natt
ron att ligga i en trång stadshamn.
Spårösund passeras, och på Idöfjärden
lägges kursen sydvart. Vänden har nu
dött ut fullständigit, och vi äro nödsa
kade att starta motorn för att innan
mörkningen hinna in i en skyddad
hamn. Vi finna en sådan i Hägneviken
på södra Skavdö och kunna anteckna
25 sjömil seglad distan:s.
25/7. Med en viss spänning tittar jag

på morgonen upp genom ruffluckan,
Framför oss ha vi. en resa över öppna
vatten, och jaJg har så smått hoppats
på en chans att angöra Blå Jungfrun.
Vi tycks ha tur, ty vädret är strålande
med en laber bris frän NO. Det tövar
heller inte länge, förrän vi äro i väg
efter morgonkaffe med dopp. Efter pas
sagen vid Kråkelund klockan 10.20, be
finna vi oss på öppna havet. Vinden är
grann och "Lotta" gör god fart, ocl;J.
långt därborta i fjärran ligger vårt för
sta mål, Blå Jungfrun, som verkligen
gör skäl för sitt vanligare namn, Blå
lculla, Trots den -sta:dilga brisen bakefter
tar det oss modiga fyra timmar att nå
ön. Under tiden har mor god tid att ge
nom högläsning · inviga oss i Blåkullas
historia. ön reser sig hela 87 meter
över havet 00h utgör därför ett prima
styrkummel för sjöfarande genom Kal
marsund. Den har emellertid haft ett
dåligt rykte i gamla tider. Linne skriver
1741 i sin bekanta reseskildring bland
annat följande: "de säga alment, at alla
Trollrpackor hit skola resa hvar Skiär
torsdag, men den som en gäng varit här
på orten, lärer aldrig mer resa hiit, och
nog finna orsaken till rablen: Ty om
någon ort i werlden ser hisldltg ut, är

wisserligen denna en af de grymmaste,
derrör man ock henne kort beskrtfver".
Bläkullas rykte har dock förbättrats åt
skilligt sedan den tiden, och ön är nu
mera en uppskattad vallfartsort för na
turintresserade människor och sedan
1926 nationalpark. Jungfruns tjusning
ligger i dess isolerade läge, i den vilda
topografäen, som är rik på grottor, jät
tegrytor m.m. och i de botaniskt intres
santa, egenartade växtsamhällena av la
var o. d. En landstigning på ön har
alltid ansetts vansklig, men i dag före
ligger de bästa utsikter för en dylik.
Vi lyckas också finna en förtöjnings
plats på sydvästspetsen, Från vår land
ningsplats hitta vi en stig mellan sten
blocken upp mot bergstoppen. Stigen
går fövbi en labyrint, som var lagd re
dan före Linnes tid, vidare genom en
tät vegetation av ek, asp 00h Iind och
förbi en stor grotta, benämnd "Kyr
kan". Frän toppen ha vi en underbar
utsikt och kunna i kikare t.o.m. sikta
Borgholms slottsruin. Nedstigningen
sker utför den västra sluttningen, där
branter och jätteg,rytor utgöra den
märkligaste sevärdheten. Tiden rinner
fort och vår nästa hamn måste bli det
avlägsna Borgholm. Efter två timmars
uppehåll äro vi däeför nödsakade att
lämna den trollska ön. Vinden står än
nu under några timmar, men den sista
biten av vägen får motorn hjälpa till.
Inseglingen tiLI Borgholm sker i full
ständigt mörker, men fyrbelysningen är
utmärkt och klockan 22.30 förtöja vi
i den väl upplysta hamnen efter 44 sjö
mils dagseglats.

26/7. Dagen användes ror turistande
på öland, varvid den pampiga slotts
ruinen med den gamla märkliga bygg
naden från Magnus Ladulås tid beses.
Solliden besöktes pliktskyldigast och al
varet fångar intresset genom sin egen
artade hedkaraktär och sällsynta flora.
Det återstår ännu nägra timmar av da
gen, som varit rekordvarm, och då vin
den drar tämligen friskt frän SO, äro
vi ense om att fortsätta vår färd till
Kalmar. Komna c:a 5 sjömil från den
na stad kastar vinden plötsligt om till
SV, 00h för första gången på vår resa
måste vi lägga oss på en verklig kryss.
Detta gör oss inga bekymmer, tvärtom,
.när vi nu nått den sydligaste bredd
grad, vd nägonstn hoppats på, kan vin
den gärna få komma frå_n sydkanten.
Förtöjda i Kalmars tullhamn klockan
19.30 ha vi . denna dag seglat 17 sjö
mä.
27/7. Kalmar är en vacker. och in

tressant stad ooh hela dagen anslås för
ett närmare studium av sevärdheterna.
Först och främst må nämnas det vack
ra slottet, som hålles i ett utmärkt
skick. Här få vi se praktfulla salar, i

en av dem hade den historiskt bekanta
kalmarunionen slutits mellan de nordis
ka länderna. Erik den fjortondes ge
mak fångar särskät intresset med sin
dynoara och konstnärliga utsmyckning.
Det konstfärdiga och invecklade låset i
dörren trll detta rum och lönndörren i
panelen vittnar om denne kungs miss
tänksamhet 00h rädsla, En annan se
värdhet är också domkyrkan med sin,
om uttrycket tillåtes, rådhusliknande
byggnadsstil. Kalmar har nåtts på en
vecka, vi ha två kvar på vår ledighet.
Skall vi fresta turen ytterligare och
försöka ta Gotland på hemvägen? Ja,
varför inte. Sydvästliga vindar tycks nu
bli förthärskande. Kompassen glömde vi
visserligen hemma, men med den sa
ken skall det väl ordna sig. Behövliga
sjökort inköpes sääedes och en tidig koj
ning' anbefalles.

28/7. Vår förhoppning om vind från
SV kom ej på skam. Tidig purrning,
ankaret upp och så iväg klocikan 5.50.
Morgonkaffet njutes på farten, likaså
frukost och senare ett mellanmål. Mor
är nu van att laga mat åt oss, om ock
så sjön går grov. Vinden friskar undan
för undan, och rev måste tas in. Byxel
krok på norra öland, vårt beräknade
mål, nås redan klockan 15.15. Vinden
har nu ökat tilll över 10 meter i sekun
den och det känns ganska skönt att ha
kommit i lä innanför denna fiske'hamns
kra1'tiga vågbrytare. Byxelkrok är en
av ölands få hamnar och besökes rätt
livligt av folk från fastlandet. Så kom
mer denna lördagskväll en ångbå:t från
Oskarshamn, fylld med sjösjuka passa
gerare, ocll ett par större moto;rbätar
med småländska fiskare, som slagit sig
fösa octh natten lång sjunger och spe
lar dragspel, mest dagens populära
schlager "Adress Rosenhill". Lägger
man så till sto=ens ocll vägbrottens
dän och "Lottas" slitningar i förtöjning
arna, så är det just inte upplagt för en
så värst ,rogivande sömn den här nat.
ten. TiUfredsställelsen att ha tillrygga
lagt 46 sjömil på hemV'ägen och höra
besättningens lugna andedrag under
sömnen kommer mig ti,ots allt att kän
na mig ganska nöjd med livet.
29/7. Stormen har rensa:t himlen un

der natten och vinden som vanligt skro
tat mot V. Den är stadigt frisk, men
inte värre än att vi kan låta "Lotta"
ta en dust med böljorna. För att få ett
bättre utgångsläge Iför en eventuell
översegling till Gotland föilflytta vi oss
den 7 sjömil långa distansen Ull Gran
Jmllaviken på ölands norra udde.

30/7. Tidigt på morgonen äro vi up
pe. Vinden står fortfarande frisk från
V med vita gä:ss, synliga från lovart.
Med några rev i storan sticka vi emel
lertid ut klockan 7.30 med ONO-lig kurs,
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=..er solens ställning, Väderleks
rapporten klockan 8 upplyser oss om,
a~ det blåser 9 m/sek. vid ölands nor
ra udde. Efter 2 1/2 timmars segling
försvinner fyren (Lång-Eri'k) på ölands
norra udde under horisonten, och nu ha
,i endast vatten, bara vatten omkring
oss. Med spänning vänta vi på, att land
skall dyka upp föröver, och en kola
utlovas till den, som först kan upptäcka
land. Några ulliga moln över horisonten
på styrbords bog tro vi bebåda uppdy
kandet av land, liksom samma fenomen
brukar göra i Söderhawet. Vi få vänta
ända till klockan 11.30 eller efter 4 tim
mar till sjöss, innan jungman, naturligt
vis jungman, skriker "land _i sikte", och
i OSO skönja vi en tunn land-strimla,
som vi tyda till höjderna vid Klinte
hamn. Snart sikta vi också Karlsöarna
i söder och efter ätskillrga timmar ett
kyrktorn, som vi förmoda tillhör dom
kyrkan i Vislby. Vi rättar kursen, som
hade kommit litet för nordvart, och ha
nu inget besvär med navigationen. Vin
den skralnar efter hand, men vi kunna
klockan 18.30 förtöja bakom den jätte
lika vågbrytaren i Visby yttre hamn.
Den seglade distansen uppgick till 43
sjömil.

31/7. I Vdsby finns mycket att titta
på. Denna gamla vackra stad har be
hållit sin ålderdomlighet genom tider
na, "Rosornas och ruinernas stad" är
ingen tom reklamklyscha, för här finns
det verkligen rosor i mängd och många
vackra ruiner. Vi passa på tillfället att
se de omtalade ruinspelen i St. Nicoiai
klosterruin. Dessa äro mycket stäm
ningsfulla, ej minst genom den fond,
som bildas av klosterfönstret med den
infattade, mörknande blåa himlen.

1/8. Vi började tänka på vår över
segling till Landsort. Radion lovar på
morgonen fint väder åtminstone ett
dygn framåt. Rapporten klockan 12.30
Inväntas och är i stort sett densamma
som på morgonen. 12.45 lätta vi, denna
gång försedda med en liten :fickkom
pass. VInden står ganska bra frän SO,
men tyvärr varar den ej mer än i två
immar. Dyningar och bleke. Motorn
startas under förhoppning om, att vind
ej mår;e komma emot oss. Efter ytter
ligare någon timma börjar en bris från

fylla seglen och motorn stoppas.
I mörkningen är det slut på denna vin
den också, men den grova sjön frän
syd ligger ännu kvar. Vi ana att den
är föregångare till frrskare vind. En
mängd flugor fyller också luften, vilket
brukar vara tecken på annalkande vind.
Vi utnyttja tiden med att inmundiga en
stadig middag. Klockan 20.30 ha vi vin
den på oss, som vi antagit, frän syd.
Den friskar mer och mer, samtidigt som
det mulnar och blir alldeles mörkt. För

Utö kvarn.

säkerhets skull ta va m ett par rullar
rev. Det var välbetänkt för snart böl
jar sig havet kraftigt och vita, fräsan
de vägkammar lysa över mörka vågor.
Bogseringstrossen til1 HHbäten förläng
es, då rycken börja bli betänkligt hår
da. Ibland kan Iillbäten vara borta
länga stunder baJkom vågbergen, som i
mörkret kanske te sig väldigare än de
äro. :Så rusar "Lotta" vidare i natt
mörkret, utan att vi upptäcka något
ljus. Först klockan 0.30 rapporterar
bäste man fyrljus förut, något om ba
bord. Vi kan inte identirfiera fyren än
nu på grund av den rådande sjögängen,
men så småningom är karaktären klar:
3 blixtar, 30 sek. Det är Hälvringe fyr
skepp, och vi ha alltså kommit något
för västligt. Det är tyd-Jigen bäst att
gippa. När havet ser någorlunda slätt
ut, hala vi över storan och kursen blir
något streck östligare. Inom en timma
kan bäste man åter meddela fyr om
styrbord, Vi konstatera snart, att det
är Landsorts väfäända blixtar: 1+4,60
sek, Kursen rättas upp och under in
seglingen kommer gryningen och slut
ligen en röd sol ur havet i öster. Vid
5-tiden äro vi välbehållna inne i vinter
hamnen på öja efter den hittills läng
sta seglatsen över öppet hav: 79 sjö
mil.

2/8. Tröttheten är stor, och vi kasta
oss huvudstupa i kojerna, utom jung
man, som sovit under hela överfarten.
Han släppes i land, där han undersö
ker bunkers frän krigstiden, som han
finner betydligt intressantare än de
gamla ·borgar, vi andra så uppskattat.
Kulingen hårdnar, och vägbrotten sän
der höga vattenkaskader över skären
utanför vår hamn. Vi äro tacksamma
för, att det inte var i dag, vi behövde
färdas på havet. Mot kvällen mulnar
det, och så faller det första regnet, se
dan vi Iämnade Gustavsberg. Det blir
t-idi-g kojning och till ackompanjemang-

et av en symfoni, bestående av vindens
sång i stagen, regnets smattrande på
däcket och vimpelns entoniga surrande
i masttoppen falla vi snart i djup sömn.

3/8. Morgonen år strålande klar och
vinden har gått på NV. Efter bad, fru
kost och en "expeditdon till öns inre"
lämna vi vår hamn för fullt "stim" med
det 10 sjömil avlägsna Nynäshamn som
närmaste destination, där en provian
tering är av behovet påkallad. Man
anvisar oss där plats i den välordnade
jrukthamnen och överlämnar t. o. m.
en nyckel till hamnområdet.

4/8. Denna dag av svaga kårar och
stekande sol ligga vi i :Stora Björns
sandlagun mellan Nä:ttarö och Alö. Här
ute kan man ligga under de sällsynta
tillfäl,len havet är alldeles lugnt. Det
klara varma havsvattnet och sand
stränderna ger en vision av söderhavet.
Även på denna vackra, oberörda ö .träf
far man på många jättegrytor och dju
pa raviner. I kvällningen märka vi en
svart rand vid horisonten, vilket kom
mer oss att snaoet göra klart för av
gång. Om en stund susar vinden i
strandskogen och fyller våra hissade
segel. Vi gå in till Alösund, där vi
ankra för natten. Dagens seglats 11
sjömi'l.

5/8. Frisk vind från SO. För revade
segel fortsätta vi genom Alösund och
det trånga Ryssundet. Vi äro ute på ett
grunduppfyllt vatten, men sjökortet av
denna del av Mysingen ser tillförlitligt
ut, och grynnorna tyckas ligga, där de
ska lig'ga. Under Utölandets lä ta vi
oss upp till Kynkvfken, som blir sönda
gens natthamn efter 6 sjömils segling.

6/8. Till Utö kom vi lagom för att
smaka på körsbären, som växa vilt i
grannskapet av Utö bekanta utsikts
kvarn. Besättningen är heller inte sen
att ta för sig av vad som bjuds. Den
grandiosa utsikten från kvarnens topp
försummas naturli_gtv:i's ej heller. Det
vackra högsommarvädret är äter till
baka och inbjöd till en 5 sjömil lång tur
ut till den undenbara Hlla hamnen vid
Bodskär i havsbandet utanför Sadel
öga. Här fä vi åse flottans skjutöv
ningar mot flygande mål. Kvällen är
ljum med solnedgång i havet.

7/8. Än en gäng i gynnsamma vin
dars hägn få vi en grann läns till Häl
len. Besättnin:gen njuter i rikt mätt den
stekande solen. Vä•r seglats är slut.
Dargens etapp 23 sjömil och hela re
sans sammanlagda distans blev 450 sjö
mil. Fö11brU1kningen av moto11bränsle
för hela färden uppgick ej tm mer än
c:a 15 liter bensin.

Harry Nordgi·en.
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Engelsk vardag
Efter tre timmars tågresa från

London är jag framme vid Stoke-on
Trent, som är det egentliga målet för
min vistelse i England. Resan går
genom ett underbart vackert land
skap, där höjder och dalar omväxlar
så man får en känsla 1a,v att åka berg
och dalbana på Gröna Lund. Naturen
tycks ha visat detta iland sin sär
skilda ynnest. Det verkar som om
varje tum av den engelska jorden
skulle vara matnyttig och använd
bar för olika ändamål.
Ett undantag utgör dock nord

västra Englands förvuxna Industri
område. Där ligger städerna så tätt
att man inte vet var den ena slutar
och den andra tar vid.

Stoke-on-Trent är det gemensam
ma namnet för ett helt porslinsdi
strikt som omfattar fem städer, och
med en folkmängd på något över
270.000 invånare. Av dess människor
arbetar c :a 65.000 inom porslinsindu
atrin.

Detta Iandområde, som även kallas
"Svarta Landet" gör verkligen skäl
för sitt namn. Så långt ögat kan se
möter man en hel bataljon av korta
flaskliknande skorstenar som spyr ut
sin rök över väldiga områden. Denna
rök tränger in i fabrikerna, bostäder
na, affärer, kyrkor och allmänna in
rättningar. Hur husmodern än skurar
och torkar nog finns sotet kvar där
i alla fall.
Inga tekniker, stadsplanerare eller

hälsovårdsmyndigheter tycks kunna
råda bot på detta elände. Det är inte
helier någon lätt sak. Porslinsfabri
kerna, ja hela städer är byggda ovan
på kolgruvorna. Vad är då naturliga
re än att dessa kol användes till
bränsle för såväl fabriker, bostäder
och tåg. I detta svarta Inferno arbe
tar engelsmannen dag efter dag, svart
och sliten till det yttre men ljus och
förnöjd till det inre.
De engelska porslinsfabrikerna är,

med vissa undantag, gamla och omo
derna. Rundugnar förekommer fortfa
rande i ganska stor utsträckning. Det
är ett psykologiskt fenomen hur nå
gon människa vHl arbeta i dessa ruc
kel, när det vid sidan om kan finnas
en modern fabrik som ropar efter ar
betskraft. En gammal svensk pors
linare kan kanske lämna besked på
frågan.
Hygieniska och sanitära anordning

ar saknas i de flesta fall. Gåbortklä-•
derna hänger man på en spik vid sin
arbetsplats. I bästa fall finns det pro
visoriskt hopspikade bräder, placera
de i någon dammig vrå av fabriken,

som kan användas till klädskåp. Skor,
slips och diverse andra saker lägger
man på någon gammal form i närhe
ten av arbetsplatsen.
Saknas omklädningsrum och dusch

rum så finns · det däremot :lunchrum
där en varmrätt serveras för c :a 70
öre. Företaget tillhandahåller matpo
letter för en billig penning till alla
som vill äta i fabrikens lunchrum.
Trots detta finns det många som fö
redrager att sitta på arbetsplatsen
och äta sina medhavda smörgåsar.
I en del av de lunchrum som jag

besökt har det inte funnits stolar att
sitta på. Sittplatserna har bestått av
långa bänkar som saknat ryggstöd.
Matbestick har vederbörande sjä1l'v
fått hålla sig. Att interiören för öv
rigt gått i en mörkare nyans behöver
väl knappast påpekas.
Arbetet vid de engelska porslinsfa

brikerna börjar kl. 8 och slutar kl. 17.
Detta betyder att arbetstiden är 44
timmar i veckan. Rasterna varierar
något vid de olika fabrikerna. I regel
är lunchrasten en timme, med en 10-
minutersrast på f.m, och en på e.m.
Det är första gången i år som den
engelske arbetaren åtnjuter 2-veckors
semester.
Arbetstakten är högt uppdriven,

och i de ofta primitiva lokalerna.
finns det en välförsedd maskinpark.
Löpande band och därmed följande
tempoarbete tillämpas i den utsträck
ning det är möjligt.

Såväl bostäderna som fabrikerna
synes vara uppförda efter en betyd
Iigt billigare byggnadskonstruktion
än vad vi är vana vid i Sverige. Eng
elsmannen gräver inte ner sig i jor
den utan bygger sitt hus ovan mark
ytan. Detta torde väl vara en av or
sakerna till den låga hyran.
I de porslinsfabriker som jag be

sökt förekom ackordsarbete upp till
80 proc., allt annat arbete utfördes

mot tidlön. Ja, till och med typiska
ackordsjobb som formbyte och sätt
ning av vagnar gick på timtid. Ar
betstakten var högt uppdriven och
'den prestation som timlönearbetaren
utförde var i många fall jämngod
med ackordsarbetarens. Detta var
möjligt genom en noggrann övervak
ning från arbetsledningens sida.
Den engelske förmannen är vänlig,

ja nästan älskvärd, men bakom den
vänliga ytan finns en hårdhet som
aldrig kan överträffas av hans sven
ske kollega. Förmannen är något av
en "allom bjudande", och kontakten
mellan ledningen och fia.ckföreningen
är inte så utvecklad som i Sverige.
Så snart förmannen visar sig jobbar
aimlönearbetaren med en våldsam
fart, medan hastigheten minskar så
snart förmannen försvinner. Detta
tycks vara en internationell företeel
se, förresten snart den enda interna
tional vi har kvar.
Vid sin övervakning av arbetet står

aldrig förmannen vid arbetslaget och
glor, nef- långt borta i dokalen kan
han stå och betrakta en pyts. Men
det är inte pytsen som är föremål
för hans intresse. Pytsen är endast
camouflage. Det är arbetstakten hos
respektive arbetslag, som han ägnar
sin uppmärksamhet.
Förmannen, ja till och med chefen,

tilltalar arbetaren ofta vid förnamn.
Detta betyder inte att arbetaren an
vänder samma familjära ton när han
talar till chefen. Här liksom på många
andra områden är klasskillnaden stor.
Jag har varit inne på fabriker där
det funnits fyra olika lunchrum, -
för arbetarna, förmännen, kontors
personalen och högsta ledningen.

Den engelske arbetaren finner allt
detta ganska naturligt. Lika natur
ligt som att den ena har ett bra be
talt ackordsarbete medan den andre
får arbeta mot timtid. Vid ett till-
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Ett observandum
för amatörfiskare

En gädda på 16,2 kg
Detta vidunder till gädda infångades

utanför Storholmen den 4:de nov, av
Vilhelm Jansson, Villagat. 4. På samma
plats hade han veckan förut tagit en
liknande best på närmare 14 kg.

Man får ej förundra sig över att det
är nästan omöjligt för en vanlig dödlig
att med metspö kunna fånga någon
nämnvärd fisk, möjligen en eller annan
vettskrämd aborre, då sådana marodö
rer husera hejdlöst i det våta elemen
tets regioner kring Storholmen med om
nejd.

Ty enligt utlåtande från sakkunnigt
håll slukar en dylik stråtrövare mellan
1.000 a 1.500 ~g. "småfisk" pr år.....
Summa summarum. Efter enskild över
läggnin:g med Plåt-Ville, beslutades en
hälligt, att till nästa års säsong företa
ga täta raider för att om möjligt re
ducera gammelgäddornas antal. - Vil
ken uppmaning jag härmed vidarebe
fordrar. Men tro inte nu att denna

16-kilosgädda inte var så god som
andra gäddor av mindre kaliber. Inga
lunda. Inte den här tiden på året åt
minstone, det kan både undertecknad
och flera med mig, som fått del av vid-
undret, intyga. K. V.

Predikoturer
GUSTAVSBERGS

KYRKA
SONDAGEN den 23/12 1951

Högm. kl. 11 Kyrkoherde Hallin

JULDAGEN
julotta kl. 7 f.m. Kyrkoherde
Hallin, Kyrkokören.

ANNANDAG JUL
Högm. kl. 11 Komminister
Wilson.

SONDAGEN den 30/12 1951
Högm. kl. 11 Kyrkoherde Hallin

NYARSAFTON
Nyårsbön kl. 17.00
(Kommunens och församlingens
50-årsjubileum firas)

NYARSDAGEN
Högm. kl. 11 Kyrkoherde Hallin

fälle frågade jag en arbetare varför
han inte begärde ackord. Han såg
upp från sitt jobb och sa - vi har
gjort upp ett avtal och detta arbete
betalas med timlön. Saken var klar.
Svaret visar även en respekt för gäl
Iande avtal och en. smula konserva
tivt, traditionsbundet tänkande. Kan
ske var det även rädslan för tidsstu
diemannen som inverkade på hans ut
talande. Arbetsstudier förekommer
nämligen vid vissa fabriker, medan
andra sköter sin lönesättning efter
friare former.
Förtjänsterna är varierande. Medan

timlönearbetaren får nöja sig med 80
kronor i veckan kan ackordsarbetaren
komma upp till 140 kronor i veckan.
Som tidigare omtalats var arbetstak
ten uppdriven. Som exempel kan näm
nas, att en tallriksformare vid hel
automatiserad maskin gör 5 tallrikar
per minut. För denna grupp av arbe
tare finns då inlagd 2 st. 20-minuters
raster på f.m. och en sådan på e.m.
Är de engelska porslinsfabrikerna

svarta och smutsiga, så finns det
även ljusare sidor som bör framhål
las. Vid de flesta arbetsbord finns
mycket goda utsugningsanordningar.
Detta har visat sig nödvändigt för att
motarbeta yrkessjukdomen silikos.
Nu är denna sjukdom på reträtt och
man räknar med att så småningom
helt eliminera den. Det finns fabri
ker som håller sig med egen tvätt-

stuga, där de anställda får överdrags
kläder i erforderlig utsträckning ny
tvättade varje vecka. Detta med rena
arbetskläder anser man vara det
bästa skyddet mot silikosen och något
ligger väl även i detta påstående.
Ingenting är väl så dubbelbottnat

som människans syn på vad som är
renligt. Omedelbart efter arbetarnas
klädbyte kan formbytaren komma
med ett stort lass form där det finns
årsgammaät sot och damm. Utan vi
dare betänkande tar han en borste
och sätter igång med rengöring av
formen så att arbetslokalen inom
ikort liknar en tröskloge under pågå
ende tröskning. Är det däremot ett
mindre lager av damm på formen får
munnen tjänstgöra som blåsbälg. Ing
en tycks ha något att erinra mot den
na form av rengöring. Högtalaren
sätter igång med en sprittande vals
melodi, någon stämmer i med sång
och snart är hela avdelningen en
sjungande operettsalong . . .
Kontakten med den hemmavarande

familjen och maken som arbetar på
fabriken är större än i Sverige. Det
är rätt vanligt att hustrun tar sin
liil'la baby på armen och hälsar på
sin man på fabriken. Fabriksflickan
är väldigt noga med sitt yttre och
pudrar sig om nosen långt mera än
sin svenska kollega. Handväskan
med puderdosan står i närheten av
arbetsbordet, och då är det bara att

smeta på ett lager som gömmer dam
met och sotet och hon kan trippa ut
på gatan nyputsad och fräsch ...
Vill man göra en jämförelse mellan

engelsk och svensk levnadsstandard
måste en mängd faktorer tas med
som skulle föra alldeles för långt i en
artikeil som denna.
En liter mjölk kostar 50 öre, en

skjorta av medelgod kval. 10 a 20 kr.
Ett par skor 30-60 kr. en kostym 80
-600 kr., middag på en enkel restau
rang 4 a 5 kr.
Här möter samma våldsamma skill

nad i priser och kvaliteter, som i lö
ner mellan ackords- och timlönearbe
te. Prisskillnaden är nödvändig för
att ge de lågavlönade möjlighet att
köpa något till' äivets nödtorft. De
flesta matvaror är ransonerade med
undantag av 'kaffe och brännvin. Men
engelsmannen dricker te istället för
kaffe, och öl i stället för brännvin,
varför de frigivna dryckerna ingen
ting betyder i sammanhanget.

Skulle så till sist några allmänna
reflexioner göras, blir det endast ett
konstaterande av hur hårt alla män
niskor måste arbeta för sitt livsuppe
hälle. Medan de olika ländernas leda
re plundrar jorden på dess rikedo
mar arbetar enkla godtrogna männi
skor i svett och umbäranden. Detta
är de slutomdömen man får oavsett
resan leder i nord, syd, öst eller väst.

Axel öhlund.
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Egon, konstnär
När jag för något år sedan fråga

de Stig Lindberg om han ville kom
ma över till KBF och måla på plåt
fick jag en blick som om jag bett
honom måla staketet. Men när han
sedan kom var det inte ensam.
Med sitt varma konstnärshjärta tog
han med sig två framstående konst
närsvänner. Egon Möller Nielsen med
skägg och Endre Nemes, utan denna
mannens prydnad.
På så sätt kom Egon in i vår krets.

Och då han nu utan att vara anställd
i fabriken ändock strövar omkring
här och sprider trevnad omkring sig,
är det på tiden att vi presenterar ho
nom för gustavsbergarna.
Att han är konstnär syns på långt

håll. Han har skägg men ingen slips
och inga slag på kavajen. Konstnärs
skapet sitter dock djupare än så, det
kommer man snart underfund med
då man talar vid honom eller ser ho
nom , arbeta. Och han har en me
ning med vad han gör även om det
gäller att klä sig olika andra. Att
han tillhör konstnärsskapets adel,
skulptörerna, är väl nästan det en
da han framhåller hos sig själv.
Egon, konstnär, avslutar han ibland
sina brev med till goda vänner. Men

Självporträtt.

han kunde lika gärna skriva, Egon,
individualist. För han är varmhjär
tad och god, tolerant och vidsynt
med sin egen djuptänkta livsfilosofi
men hopplöst individuell. Det är
omöjligt att tänka sig honom gående
i flock och farnöte, Ja inte ens som
medlem i en förening. Det skulle i så
fall möjligen gälla en förening som

hjälpte barn och djur till större trev
nad här på jorden.
De flesta konstnärer kan man sor

tera in i någon fålla med överskrift
naturalist, 40-talist eller något annat
på ist eller ism men knappast Egon.
Givetvis skulle det vara en konstnär
och inte en tekniker som sorterar upp
Egon i detta fall men jag tror ändå
att han fick sin egen fålla. Alla ar
tister ha väl rönt något inflytande
från föregångsmän men jag undrar
om inte Egons eget tidigare liv spe
lat största rollen i hans sätt att se
och skapa ting.
Först realstudent med dragning åt

den exakta vetenskapen matematiken.
Sedan arkitekt i några år med deras
i viss lag bundna skapande och till
slut skulptör med nära nog obegrän
sad frihet.
Ja, Egon är en människa med stort

M men samtidigt odlar han sina
mänskliga synder och brister med en
sådan uppenbar förtjusning att han
väl chockerar en renlevnadsman.
Bland de arbeten han är mest känd

för är väl skulpturerna i Stockholms
parker. Att de äro skapta för bar
nen att leka i är ju typiskt för Egon.
Vidare vann han Firb :s pristävlan om
bästa ritade barnboken, vilket inte
var så konstigt då han har ett kon-

Lekskulptur emn, Tafsen och Mimsan
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Det var julafton. Snön låg fotsdjup

ute i markerna. Vägarna var välploga.
de, och kring stugorna var det skottat
och fint till helgen.
Det var i skymningen, som vi träffa

des vid slutet av Skevi!ksgatan, nio
stycken arbetskamrater från fabrfken.
Vi skulle gå till Skevi!ks grotta och fi
ra Jul. Det var Torsten, som kommit
med det trevliga uppslaget.
Först gick Oskar, en spänstig 50-

åring, med Fenixlyktan i handen. Vid
Mörkdalskällan måste vi upp i den dju
pa snön och trampa väg upp genom
skogen.
Här avlöste Erik vännen Oskar och

tog F'enixlyktan och gick före. Det sa
des inte många ord. Ljuset mellan träd
stammarna bjöd på ett sällsamt skugg
spel, träden liksom rörde sig där borta,
där mörkret slöt sin mur omkring oss.
Stora flingor började falla, långsamt
som vita dun svävade de omkrlng oss.
Vi stannade ett tag och pustade ut. Erik
satte lyktan på en sten, och Oskar tor-

I-

Jubileumsinsamling för skolorkester
Vid ett sammanträde under oktober mellan intresserade från skolan, kommunen,

fabriken, blåsorkestern och orkesterföreningen angående förutsättningarna för främ
jandet av musikverksamheten inom Gustavsberg, väcktes tanken på att utvidga sko
lans musikundervisning inom instrumentalmusiken till en SKOLANS EGEN BLASOR
KESTER. Blåsorkestern, som inte minst är intresserad av att på denna väg nå nyrekry
tering, var villig att lämna en del instrument, skolan ställer lokaler till förfogande,
kommunen och fabriken torde kunna bevilja anslag till undervisningskostnaderna.
Men för att få en någorlunda god sammansättning av en skolorkester MASTE NYA
INSTRUMENT ANSKAFFAS. Det behövs flöjt, B-klarinetter, Esskornett, trumpet, enkelt
valthorn och basun. Dessa nya instrument jämte reparation av de äldre instrumenten
skulle betinga en kostnad av i runt tal 5000 KR.
Kommitterade var eniga om att inför året 1952, då både kommun, fabrik och Gus

tavsbergaren kan jubilera, rikta en VÄDJAN TILL GUSTAVSBERGARENS LÄSARE,
unga och gamla, hemma och ute, att deltaga i en JUBILEUMSINSAMLING FOR SKOL
ORKESTER I GUSTAVSBERG. Bidrag kunna sändas under Gustavsbergarens post
giro 27 51 73 eller till kommittens ordförande. Influtna medel redovisas i Gustavsber
garen. I förhoppning att enskilda och sammanslutningar komma att manifestera sitt
inlresse för saken hälsa vi alla glada givare välkomna i jubileumsinsamlingen !

GUNNAR ANDERSSON
Ordf.

VILHELM GEZELIUS

GOSTA DAHLBERG FRITZ BERG

SVEN WALLIUS

kade sina hornbågade glasögon.
Då stämde Folke i med sin bas: "Fall

Julesnö ooh susa djupa mo", vi andra
stämde in efter förmåga: "Brinn öster
stjärna genom junikvällen" och så hela
versen till slut. Inte var det nån juni
kväll och inte några österstjärnor så
som det nu snöade, men det var Jule
snö och det var sus i den djupa sko-

trakt med sin dotter, Tufsen, att han
skall rita en bok varje sommarferie
och på så sätt får god träning. I
emalj har han utfört ett par stora
arbeten till en skola i Karlstad och
till Folkets Hus i Göteborg. Båda inte
blott utmärkt gjorda utan också med
någon ovanlig och smart ide som gör
att man genast spårar mästaren.
Bästa sättet att ge en bild av Egon

är kanske att dra några episoder från
hans sätt att vara.
Han bär som sagt ingen slips och

det är ju ett problem ibland här i
landet. "Det är inte så svårt att få
kredit på en krog", säger Egon, "men
så mycket värre att komma in utan
slips.'

Så var det i det här fallet. Trots att
det var i Götet och en rätt fin rest.
ansågs en slips nödvändig. Alla var
ledsna och förtvivlade utom Egon,
som tycktes njuta av situationen.
Hovmästaren löste problemet genom
att sända en vaktmästare till ett när
beläget hotell efter en färgglad slips
som Egon fick köpa för 10 kr. "Vad
gör man inte för sina medmänniskor",
sade Egon och knöt den om halsen.
När den trevliga supen var över tog
han av sig slipsen, knöt den om hal-

sen på den näpna servitrisen och
gick ut till friheten igen.
En dag fick han en ide att han

skulle dekorera ett badkar. Det blev
en krabba och sjöstjärna på botten,
en slända och nyckelpiga på kanten
och ett stim fiskar på ena sidan. Men
en fisk, den minsta, sam för sig
själv åt ett annat håll. "Det är en
sån där jäkla individualist", sade
Egon. Onödigt att tala om tänkte jag,
den fisken var som en signatur.
Vi sitter och pratar vid en cigarrett

och Egon berättar om sin kaspertea
ter som han håller för ungarna i
gamla sta'n. En mygga eller ett lik
nande flygfä slår sig ned på en kraf
tig men samtidigt smidig skulptörs
hand. Jag väntar att den andra skall
smälla till. Men nej. Den makade ba
ra det half't tomma flygfäet sak
ta över till fönsterbrädet, där det fick
en chans till att leva över vintern.
En bild säger mer än tusen ord,

säger kinesen. Låt oss därför få en
bild. Men inte en där Egon är en
sam. Då fattas där något. Nej låt
hans söta avbild Tufsen vara med
och bilderbokskatten Mimsan, då
kommer smilet i skägget och glimten
i ögat bättre till sin rätt. Wn.

gen. Det kom från ett någonstans, som
låg utom ljuskretsen.
Jag tog nu lyktan odh vi gingo vidare.

Några älgar eller rådjur rusade upp
från sina läger och brakade iväg' ge
nom skogen utaruför vår ljuskrets, där
stammarna lekte tafatt med varandra
genom det fantastiska skuggspelet.

'81,utligen voro vi framme vid Grot
tan. Jag stannade med lyktan vid in
gången. Grabbarna gingo in en efter
en, men först gingo deras väldiga skug
gor in, först i jätteformat sedan krym
pande samman och liksom försvinnande i
sig själva. Skuggspel är alltid fascine
rande och särskilt mot dessa snögnist
rande bergväggar med tvärliggande
trädstammar fulla med snökristaller.
Hasse öppnade ryggsäcken och tog

fram torrveden och vätvaroma, glöggen,
Torsten och Gunnar ordnade brasan av
resterna från den gamla elden, som var
täckt med en masonitbtt, och vi1ken
sedan blev en bra. snöskovel, med vilken
jag skotta:de undan den mesta snön, så
vi kunde sitta runt elden.
När jag makade undan snön hittade

jag granris, som tidigare besökare an
vänt att sitta på. Det fick nu duga även
åt oss.
Vi sutto i en ring kring brasan, men

i början utvecklades en otäck rök, som
drev rakt på Folke. "Jag ä ingen van
lig böckling", sade han odh reste sig.
"Lugna dej, Folke", utbrast Torsten och
tryckte sakta ned honom på hans plats.
"Det blir snart bättre bara elden tar
sej. Du ska väl inte förstöra stäm
ningen."
Folke satte sig igen och en besvä

rande tystnad uppstod. Vad skulle man
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Su är klockan ett.
rita flingor falla.
Granen ha vi klätt.
Hemma ära alla.
Pappas fruktvin, rött och präktigt.
Jlammas julöl, svalt och mäktigt.
Dopp i grytan, skinka, bröd.
Ljus och mat i överflöd.

Nu i skrindans halm,
Medan facklan flammar,
Ljuder julens psalm
Mellan skogens stammar.
Hästen frustar, stjärnor flämta
Kyrkans klockor samman klämta.
Orgelns brus och sångens ljud
Frid på jord är julens bud.

Gösta

Nu är lutfisk, gröt
Dukat uppå bordet.
Russin, äpple, nöt.
Julsången och Ordet.
Vem får mandeln? Nu vi rimma.
Ljusen ifrån granen glimma.
Hör! Det knackar. Vem är det?
Där står tomten med paket.

säga? Tala är silver och tiga är guld.
Alltså teg vi, och då kom stämningen
åter. Eldens sprakande var det enda
som hördes. Då sade Oskar, som bru
kar vara religiösast av oss: "Tänk om.
man hade den gamla Bibeln, som var
kvar efter Skevikarna, så skulle jag lä
sa en bit för Er."
"Måste Du ha en bibel för det. Det

kan Du väl utantill", menade Sven och
strök sig om ha'kan med vanten. "A'
förresten inte glöggen varm än?" till
lade han vanvördigt. - "Nej," sade
Hasse, "men kaffet kokar nu."

"Nu tycker jag att Folke ska sjunga",
sade Erik. Vi andra instämde, och han
var inte omöjlig. Det blev "Helgdags
kväll i timmerkojan" av Dan Anders
son.

Där sutto vi kring elden och hörde
sången, den gamla välkända visan. Vi
kände oss för en stund identiska med
männen, vi kände igen vissa egenheter
i vår egen mänskliga litenhet medan
timmerkojan blivit en förkrossande stor
het i Grottans stenväggar, på vilka
våra skuggor avtecknade sig som jät
tefigurer, Sven höjde armen efter Folkes
sång och äskade tystnad:

"De där gjorde Du förbaskat bra,
Folke", sade han, och sen pekade han
på sin egen skugga på grottvägen och
fortsatte: "De här liknar, min själ, Val
halls salar."

"Har Du varit där?" undrade Gunnar.
- "Nej, men man har väl läst Frö
ding", menade Sven, "å så ä' man ju
me' i brandkår'n".

"Känner Du till Valhall, för att Du
ä' me' i brandkär'n", undrade Gunnar.
"Ja, jag har 'släckt' där", replikera

de Svenne blixtsnabbt.
Gunnars rungande skratt ekade

Grottan och locket hoppade av kaffe
petter i hastigheten. Ja vi hade en rik-

tig kaffepetter, och Torsten tog den
varsamt ur elden, sotig SOIU den var
utvändigt och så slog han opp i våra
medhavda stora kaffekoppar.

Glöggen slog eld i kastrullen och Has
se satte kvickt på locket, så att inget
skulle :brinna bort, och så ;blev det kaf
fe och varm glö'gg.

Då plötsligt syntes ett ljussken över
Grottans "predikstol" och vi stirrade
häpna mot detsamma. Och där voro någ
ra vita gestalter, som liknade änglar i
vita klädnader, och vi hörde sången
"-Stilla natt" ljuda emot oss. Vi blevo
mycket överraskade och alla tittade på
Torsten, men hans allvarliga nuna ver
kade vara äkta.

Sången slutade och de vita skepna
derna försvunna i bakgrunden, men då
kom där fram en svartklädd man, som
liknade en präst och höjde ihanden och
talade och sade: "O människor, I som
sluten Er krets krirug den flammande
elden, I som njuten den varma drycken
i dess omedelbara närhet, I mån ·betän
ka den belägenhet som jag, Eder do
mare, och dessa mina änglar här ha
hamnat i genom att 'den phule" själv,
som dväljes i Eder krets, lockat och
tubbat oss till detta tvivelaktiga upp
drag i akt och mening att Eder över -
raska."

Vi kände nu igen vännen Gösta, som
var klädd som en ·enge1sk domare och
de tre "änglarna" voro Ingrid, :Elsa och
Sylvia. Den svarte fortsatte: "Vi stiga
nu.ned från vår upphöjda plats och slu
ta oss till Eder skara, dock vilja vi
varna :för dylika . expeditioner i fort
sättningen, en sädan här arton bör man
vara hemma hos familjen. Jag har ta
lat."
Då reste sig Gunnar, den starkaste

ibland oss och sade: "Ädle herre och
ärade /brudar. Dömen icke oss okunniga

fäder utan lären oss med 1goda exemplen.
Stigen därför fram i vår krets ocih låt
"den samma andan" !förbliva rådande
till fromma för oss alla. De sköna tär
norna må taga plats här närmast elden,
men den ädle domaren må sätta sig i
knäet på "den Phule",
Flickorna sprungo och hämtade sina

pälsar, och vännen Gösta satte sig i
knät på Torsten. .Så sutto vi i en ring
runt elden och drucko en kopp varm
glögg och kaffe. Då reste sig Erik,
harklade sig och sade:

"Jag ä' ingen talare och jag ska
inte säja mycket, men ja.g vill önska
Er en trevlig Jul allihopa."
"Det här är en god början", sade

Sven och log förnumstigt, "Nej, nu
skulle vi haft en glödstekt spädgris ock
så att hugga tänderna i." - Hans tan
kar voro någonstans i den fornnordiska
gudasagan.

"Den skall strax vara klar", hördes
en stämma Ifrån dunklet bakom och
fram kom Nisse med en nystekt gris
på ett silverfat. "Var så goda", han
gjorde så en artig gest med den lediga
handen. ;Sven fröjdades i förväg vid
tanken på den läckra grisen, men Oskar
undrade hur denna fest skulle sluta.

" Vi fä inte 1glömma Julottan i mor
ron," manade han. "Ingen fara," sade
Torsten, "jag har väckarklocka i rygg
säcken och den ringer klockan 6."

Snön föll omkring oss som på ett
fint julkort, och vi skulle just hugga
in på spädgrisen. Då ringde väckarkloc
kan. Brrrrrrrr.
Jag vaknade och satte mig upp, ty jag

skulle till julottan och höra Olle Hallin
predika den eviga sanningen om ljuset
och mörkret, men nog tänkte jag en
smula på drömspelet i SkevJksgrottan.

Axman.
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Gustavsbergsbåtarna
Den 30 augusti detta år sattes punkt

för fabrikens rederirörelse i och med att
den sista av passagerarbåtarna, "Gus
tafsberg V", såldes. Tidigare under som
maren hade även "Gustaifslberg IH" för
sålts. Rederirörelsen hade då pågått i
mer än 100 år. Från och med 1864
finns anteckningar om fartygens inseg
lingar, men redan år 1853 överläts kö
pebrev av Lännersta ägare till Gus
tavsberg med rättighet att uppbära av
gift vid Baggensstäket, vilket alltså ty
der på att faJbriken vid denna tidpunkt
hade trafik på Stockholm.
Ett av de äldsta fartygen var hjul

ångaren "Wermdö" som till 1873 uppe
höll trafiken mellan fabriken och sta
den. Sedan båten nämnda år försetts
med propeller omlades rutten till den
yttre skärgården: 1880 försvann
"Wermdö" emellertid ur fabrikens tur
listor. De fartyg som sedan anskaffades
buro lfaJbrikens namn. 1873 tillkom
"Gustafsberg I" och antalet ökades se
dan successivt: 1878 insattes "Gustafs
berg Il", 1881 "Gustafsberg III", 1884
"Gustafsberg IV", 1888 "Gustafsiberg V",
1895 "Gustafs'berg W". Då "Trean"
1899 hade pensionerats kallade fa 1briken
sin 1905 inköpta ångbåt "Gustafsberg
III" för att ej någon lucka skulle Upp
stå i nummerordningen. Till Olympiska
spelen 1912 anskaffade bolaget slutligen
"Gustafsberg VII" - den största och
elegantaste i ångbätsrlottan. Utom de
nu nämnda passagerarbåtarna ägde bo
laget 1899-1911 lastångaren "S/S Ous.
taf'sberg" om 1.500 ton och 1911-1935
2.000-tonnaren ",S/S Gustavsberg". En
i Norge inköpt bogserbåt, döpt till "Far-

sta", användes dessutom under 1880-
och 90-talen för utfärds- och nöjesresor.
Det var ganska aktningsvärda belopp

som inseglades. Redan år 1864 kunde
"Werrndö" redovisa en insegling av kr.
11.544:50 för månaderna maj-novem
ber. Detta belopp höll sig ganska kon
stant med en variation på ett par tu
sen kronor till 1872, men redan 1873
var inseglingen uppe i 24.,948:45, 1880
kr 53.856:09, 1890 kr. 98.490:06, 1900
kr. 118.827:87, 1910 kr. 189.843:90, 1920
kr. 595.374:90. Detta år uppvisades den
högsta summan i rederiets historia, men
sedan föll siJffrorna åter ttllbaka på
grund av den då nyöppnade busslinjen
mellan Stockholm och Björknäs, och är
1935 hade inseglingen sjunkit till
107.662 :88. Allt efter det busslinjerna
utsträcktes och allt flera samhällen
längs traden fick 'bussförbindelse,
minskades passagerareantalet år från
år.

År 1929 såldes rederiets största pas
sagerarefartyg, "Oustafsberg VII", till
Waxholms-Bolaget och omdöptes till
"Saxaren". Ett par år senare såldes
"Gustaifsberg VI" till ett rederi i Mäla
ren och är fortfarande i tjänst under
namnet "Drottningholm". "Gusta.fslberg
Il" såldes till Sandhamnsrederiet och
gick som passbät mellan Stafsnäs och
Sandhamn, I-an såldes som skrot för
upphuggning och samma öde blev IV-an
och V-ans då de såldes. "Oustafsberg
IH" (nya) övergick i juli 1951 till Ny
näshamns Skeppsmäkleri- & Speditions
kontor (Johnson-koncernen) och uppe
håller trafiken mellan Nynäshamn och
Nåtarö samt är omdöpt till "Nätarö".

Nya "Gustavsberg rtt=.

Under den allmänna lågkonjunkturen i
början av 30-talet blev det ohållbart att
driva fraktbåten och år 1935 såldes den
till ett finskt rederi.
Rederiet åtnjöt under sin storhetstid

stor popularitet, och företaget var syn
nerligen mån om att hålla fartygen i
utmärkt skick, Men detta räcker inte
enbart, det fordras även befäl och be
sättning som kan konsten att umgås
med folk. Vi kan nog utan överdrift
säga att så var fallet. På "Gustafsberg
WI" fördes befälet av kapten K. J. M.
Wsestenberg, tillika trafikchef, på III-an
kapten Evald Larsson, Il-an fördes av
kapten Thure Arlund och V-an av kap
ten David Fröberg (död 1934) och där
efter kapten Titus österman, samt styr-

Kapten Titns ostermam ombord å Gus
tafsberg V. Bolagets sista ordinarie

befälhavare.

männen Hedberg, Tillberg, Ahlqvist och
Karlsson. Det gällde för dessa att hålla
reda på såväl passagerare som mäng
der av större och mindre gods samt
all post längs farleden, och dessutom
hålla tiderna.
På denna tid gick allt gods till och

från fabriken med . båtarna, och vin
tertid när endast en eller två båtar var
igång blev i regel hela fördäck, mellan
däck och akterdäck fullastade. När
lantbrukets befallningsman varit iväg
och köpt kreatur, i regel 10-12 st. kor
varje gång, fick båten gä en extra tur
(s. k. kotur) med dessa ut till Gustavs
berg.
Redan 1884 tycks båttrafiken ha up

pehållits året runt och endast särskilt
kalla vintrar, t. ex. 1888, 1893 och 1895
låg trafiken nere under februari och
mars månader samt år 1900 under mars.
Från detta år och lfram till medio av
1940-talet uppehölls dagliga förbindel-
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ser :nellan Stockholm och Gustavsberg.
:cl stränga vintrar blev det en hård
afrestning för såväl ,fartyg som be-
ärzning. Ofta måste en extra tur före
tagas under natten fram och åter till
,ärtan, för att icke isrännan skulle
frysa ihop allt för mycket, och då kunde
inte förseningar undvikas. En tur mel
lan Stockholm och Gustavsberg kunde
ofta utsträckas till tre timmar mot i
vanliga fall 1 1/2- 1 3/4 tim. En kväll
i veckan, i regel söndagskvällen, gick
sista 1båten från Stockholm kl. 11.30,
men övriga dagar var sista turen kl.
5.20. Det blev alltså inte så ofta några
Stockholmsbesök för Gustavsbergarna,
men när så lblev fallet anslogs i regel
en hel dag. därtill.
De gamla skärgårdsbåtarna har haft

sin tid, och överlevde nog i viss mån
sig själva där ingen konkurrens fanns,
men det går ej att spjärna mot utveck
lingen med snabbare transportmedel.
Gustavs'bergsbåtarna var nog de som
först drabbades härav, på grund av att
busslinjen gick parallellt med traden he
la vägen, men även andra rederier har
successivt nedlagt driften eller samman
slagits med andra. Det hade onekligen sin
tjusning att se båtarna på Farstavi-

t
Axel Unden

IN MEMORIAM

"Bort gå de, stumma skrida de, en
efter en, till skuggornas värld."

En till synes stark människa, en
älskare av naturen och den glädje den
skänker, har gått bort. Länge käm
pade han en ojämn kamp med döden.

ken regelbundet komma och gå, och nog
beredde en båtresa en angenäm avkopp
ling, men man får också tänka på de
dryga och skakande resorna vintertid,
så inse vi nog, att nuvarande kommuni
kationer med bussrörbtndelser varje
timme betytt ett avsevärt steg iframåt.

E. Bodelsson.

För att lfå rederiets historia ytter
ligare belyst, ha vi vänt oss till fru
Carin Lindskog-Nordström, som lo
vat delge oss av sitt rika material.

Red.

Men liemannen hemförde segern.
Stilla somnade han in, vårdad av en
älskad maka och tröstad av många
vänner.
Att här giva en fullständig bild

av människan Axel Unden skulle må
hända föra för långt. Men ett skall
sägas: Sången var hans liv, och den
odlade han från tidiga år i försam
lingens tjänst. Alltid villig att tjäna
till uppbyggelse med den konstart,
som många gånger uttrycker mera
än vad orden kunna giva, stod han i
ledet ibland dem som i tonerna söka
livets mening.
Jordfästningen av hans stoft ägde

rum i Gustavsbergs kyrka den 30
september 1951. Många vänner följde
honom på hans sista färd. Många tal
vittnade om den kärlek, man hyste
till den bortgångne. Kransar från
Gustavsbergs församling och företa
get nedlades och från de sångkörer
i vilka han medverkat. Hemvärns
män buro hans kista 'och följde med
sin fana till graven.
Requiescat in pace ! 0. Hn.

Jul- och Nyårshelgens
sammankomster i Kapellet 1951-1952

Samtidigt som vi hälsar var och en välkommen till
jul- och nyårshelgens möten, vill vi hjärtligt tacka sön
dagsskolbarnens och juniorernas föräldrar samt övriga
vänner till vår verksamhet för det gångna året.

Söndagen den 16 dec.
Kl. 14.00. Söndagsskolans
[ulfest, Barnen medverkar
med ett omväxlande pro
gram. Kollekt för sön
dagsskolarbetet. Serve
ring.
Söndagen den 23 dec.
Kl. 11.15. Gudstjönst. Pre
dikan av Paul Scrnuels
son. Solosång.
Juldagen.
Kl. 7.00 Julotta. Predikan
av Paul Samuelsson. Sång
av kören.
Annandag Jul.
Kl. 11.15 Gudstiönst. Pre
dikan av Paul Samuels
son. Sång av kören. Kol
lekt till ungdomsarbetet.
Lördagen den 29 dec.
Kl. 19.00 Familjefest. Ung
domsföreningen, [uniorer
na och övriga vänner till
församlingens verksamhet
inbjudes.

Söndagen den 30 dec.
Kl. 11,15 Gudstlönst, Pre•
dikan av Paul Samuels
son. Sång av kören.

Nyårsafton.
Kl. 22.30 Nyårsvaka. Tal
av pastor Henry Burell.
Missionsförsamlingen in
bjudes.

Nyårsdagen.
Kl. 17.00 "Vi se framåt".
Samling inför det nya
året. Musikföreningen
medverkar.

Trettondog Jul.
Kl. 15.00 Församlingens
årsmöte.

Tisdagen den 8 · Sönda
gen den 13 jan.
Kl. 19.30 Evang. All. böne
vecka. Olika lokaler en
ligt affischering.

GOD JUL OCH GOTT NYTT AR
Baptistförsomlingen

Jul- och Nyårsprogram
1951-1952

Söndagen den 16 dec.
Kl. 15.00 Söndagsskolans
julfest. Rikt program.
Servering.
Juldagen
Kl. 7.00 Julotta. Predikan
av pastor Hjdrpe. Kör
sång.
Annandag Jul
Kl. 11.15 Missionsguds
tjönst. Henry Burell och
kören. Sparbössetömning.
Lördagen den 29 dec.
Kl. 19.00 Juniorernas, V.
P:s och V. F:s enskilda
[ulfest. Julklappsbyte.
Söndagen den 30 dec.
Kl. 11.15 Gudstjönst. Pre
dikan av missionär 0.
Burell. Sång.
Kl. 18.00 Ungdomarnas
och sångarnas enskilda
ju I fest. Ju lklappsbyte.
Nyårsafton
Kl. 22.30 Nyårsvaka i ka
pellet.

Nyårsdagen
Kl. 15.00 församlingens fa
miljefest. Ungdomsf., iu
niorf., V.P. och V.F. samt
församlingens vänner in
bjudes.
Trettondag Jul
Kl. 15.00 Julfest i Skäls
mara m issionsh us.

ALLIANSENS BONE-
VECKA:

Tisdag-en den 8 jan.
Kl. 19.30 i Hyddan.
Onsdagen den 9 jon.
Kl. 19.30 i missionshuset.
Torsdagen den 10 jon.
Kl. 19.30 i kapellet.
Lördagen den 12 jon.
Kl. 19.30 i Hyddan.
Söndagen den 13 jon.
Kl. 11.15 i rnissionshuset.
Kl. 18.00 i kapellet.

"NORRLÄNDSKA SYMOTEN"
Tisdagen den 22 [onuori börjor de s. k. Norrländska
symöten i missionshuset. Alla damer och herrar häl
sas välkomna till våra kvällar i god. och glad ge
menskap!
EN FRIDFULL JUL och ETT GOTT NYTT AR!

Gustovsberqs missionsförsomling.
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Så är ej många dagar kvar
Att sprida stänk i år.
Likväl jag tror jag saltet spar
Ty snön den kom i går.
Sen den har fallit, tanken kom
Till jul, vars frid och allt
Ännu har makt att stämma om
Nyansen i min spalt. -
Kanhända dock ett stänk, trots allt f

Fabrikens jubileumsår
Reveljen tycks ha glömt!
0

Artalet 52 dock får
Numreras som berömt.

Femtio kommunen har år,
Alltså vi vördsamt ber:
Rådpläga så vi lusten får
Saluten ge för er.
Tio år blir tidningen.
Applåder undanbeds.
Var med att öka spridningen
I fall du är tillfreds.
Kåsera själv, det vore kul,
Ehuru pennan tvekar än.
Notera önskan om GOD JUL

från vännen LEKAREN

Varför heter det
iulklappar?

Denna fråga ställdes häromdagen av
min dotter och då därtill en läsare vill
veta vari.från seden med julgran kom
mer, har jag axlat manteln och börjat
leta i urkunderna. Förr i tiden, eller så
där för en tvåhundra år sedan, gjorde
man likadant som barnen nu gör med
sina "påskbrev" - man klappade på
dörren och slängde in sitt paket med
julgåvan, för att sedan lägga benen
på ryggen. År 1741 skrev sålunda Carl
Gustaf Tessin i ett brev: "- Jag hop
pas få sitta vid det runda bordet, vid
risgröten, smörgåsarna, ostronen och
hönssteken. Och därefter: tick, tick!
Vem klappar ? Kom in! Papperet kom
mer, man läser adressen, skrattar ät
skämtet, finner sig helt plötsligt rik
utan underslev, utan besvär och utan
förpliktelser mot någon."

Seden med julgran härstammar från
Tyskland, varifrån den infördes till vårt
land också under 1700-talet, först hos
de s. -k. högre stånden för att efter
1850 bliva mera allmän bland folket.
Långt tilllbaka i tiden, då vi voro hed
ningar, smyckades träd vid festliga till
fällen och i offerlundarna var granen
ett "heligt" träd. Julgranen har också
hart sina föregångare bland svensk all
moge i "juleträt" en kvist eller en liten
gran, som sattes i en fotställning på
bordet och kläddes med granna pappers-.
remsor och hemstöpta talgijus.
Ju1klappar och julgran är visserligen

inte någon urgammal tradition i vårt
land, men det är en trevlig sed, som
jag hoppas vi får behålla. Vi minns dem
som underbara, lysande, doftande och
vänliga symboler från vår barndoms ju
lar.
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Min hobby
VIII.

Gerhard Säfs,tröm.

"Nu ska du skriva om dina hobby
arbeten", sa redaktören en dag, när jag
mötte honom. Ja, det går nog lätt att
säga tulipan - men att skriva går ej
lika lätt. Ty vad ska man börja med och
hur ska man kunna få ihop en artrkel,
då man inte är någon skrivare? - På
tal om hobby så har jag flera. På
grund av min yrkessjukdom har jag ju
inte kunnat arbeta i fabriken på fle
ra år, utan fätt mycken tid till för
fogande. Man kan inte heller gå syss
lolös och. bara man orkar vill man ju
gärna ha något att knåpa med. För
några år sedan hade vi en trevlig, hob
byutställning och då hade jag tillfälle
att få visa en del av vad jag förfärdi
gat och det var väl närmast de arbete
na, som redaktören hade i minnet. Det
var skålar, som jag holkat ur utväxter,
som man stundom kan finna på björkar,
men även på tall och al. Jag fick iden,
på den tiden då jag gick i slöjdskolan.
Vi hade en lärare som bland annat gjort
en hel del vackra arbeten utav träd
rötter. Ja;g minns särs,kilt en klockställ
ning, gjord av en trädstubbe på det
mest finurliga sätt. Den fick han till
O0h med pris för på en utställning. Han
gjorde också mycket vackra spegelra
mar av trädrötter och jag beundrade
hans mästerverk storligen och drömde
om att kunna göra något liknande. Jag
tyckte det var en originell hobby och
så snart jag råkade finna några lämp
liga utväxter satte jag igång att kar
va och skära och lyckades ganska bra.
Med tiden blev det en hel del. Det mesta
har jag skänkt bort. Ända bort till Ame
rika har en och annan skäl hittat. Det
tar förstås många timmar. Jag har ock
så gjort några små skrin och de blev
ganska vackra, särskilt på utsidan. Var
jag rfår tag i dessa utväxter? Jo, för

en del år sedan köpte fabriken långved
från Norrland av björk och på den ve
den fann jag många knölar, som jag
fick löfte att ta vara på. Det var ju
lindrigt, men. ska man finna några i
skogen får man -ha tålamod, ty det blir
besvärligare. AHa sådana där utväxter
passar inte till skålar, men det kan bli
trev!i:ga ljusstakar, dörrhandtag och an
nat, som fantasin hjälper en att leta
fram. Av ekgrenar gjorde jag en gång
några hållbara och därtill bekväma
trädgårdsfåtöljer. Det var ett sannskyl
digt knå.pgöra, ty grenarna är ju kro
kiga och den ena är inte den andra lik.
Så det tog sin tid att passa ihop dem.
Givetvis hade jag benäget til1stånd av
skogvaktarn att ta dessa grenar och det
hör ju också till pjäsen.

Min förnämsta och kanske bästa hob
by är väl ändå strövtågen i litteraturen
och läsning framför allt av rese
'sktldrlng'at-, Jag är stor kund på värt
brbliotek, som jag tycker har utveck
lats glädjande och blivlt en verkligt rik
källa att ösa ur. På vintern, när det
är kallt, kan jag inte vara ute så myc
ket ooh då går det åt många volymer i
veckan. Då välsignar man en sådan in
stitution 'Som Folkbiblioteket, särskilt nu
då böcker äro så dyra.
Att på sommaren få gå ned till bryg

gan och ta sin lilla roddbåt med snur
ran samt spinnspöet och göra en tur
utåt, det är ändå det bästa av allt. Kan
man så någon gång lura en gädda, då
tycker man ingenting går upp mot en
sjötur på Farsta.viken och Baggensifjär-
den. Gerhard Bä/ström.

en kunnig keramiker

Sport
Cykel

Fiske
Jakt

Fyrverkerier
finner Ni i stor sortering

hos oss

Bergqvist
Cykel och Sportaffär
FOLKUNGAGATAN 97

STHLM - Tel. : 43 53 00
(affären belägen intill Renstiernas

gatan)

Göteborgspressen ger ampla lovord
åt Berndt Fribergs stengods vid Ar
tiums Expose i början av november
i Göteborg.

Vi citera AFTONPOSTEN: "Visst är
den, keramiska konsten i hög grad ett
lotteri - det kan bli platt fall, där man
hoppats på någonting bra nära fullträff
- men man har ändå på känn, att Fri
bergs framgång minst av allt inte är
slumpens skördar utan frukten av en
obestridlig talang och tekniskt kunnan
de:"

GöTEBORGS HANDELS och SJö
F'ARTSTIDNING skriver bl.a, "Friberg
har med sin iitställning väckt sensation
. . . . Berndt Friberg är till yrket dreja
re och det är sannerligen ingen dålig
grund att bygga på. Jag vågar påstå
att ingen av våra arbetande keramik
konstnärer behärskar drejningen som
han. När därtill kommer en fin uppfat.t
ning av formen parad med känsla för
stengodsglasyrens "kvalitet så måste re
sultatet bli gott, StyrklMt li!J.ger slutli
gen i att samme man gör hela arbetet
själv varigenom detta blir friskt, le
vande och mera helgjutet än vid konst
närens samarbete med drejare och in
genjör."
NY TID slutligen känner också en

heten inför Fribergs stengodspjäser.
"Formen är renskalad och naken med
anknytning till klassiska ideal, den är
snarare svällande än mager men blir
aldrbg tomt pösig eller ytligt impone
rande. - Både form och färg för tan
karna gång på gång till det levande, ve
getativa, för tankarna till frukt och
böljande vatten. Och ändå är det förstås
inte fråga om någon avbildning av des
sa naturföremål utan konkreta bitar ke
ramik, vidunderligt rikt mönstrade, läc
kert levande i färgvarianserna och med
en självklarhet i konturer och volymer
som gör ens hjärta gott ... Priserna till
hör också de angenäma överraskningar
na/'
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Glimtar från
Gustavsbergs

fabriker

Byggmästare Göransson har fyllt 50
år och bl. a. blivit uppvaktad av sina
duktiga jobbare, som till födelisedagen
gjorde färdigt den grundliga förbätt
ringen av lerfickorna, för råmaterialet.
u håller man på att invalla oljecister

nerna. Och om det kommer en båt av
bryter man för att snabbt och behän
digt klara lossningen. Då kan man räk
na med att fä ledigt på lördags e.m.

Dekoraodelninqen. har sin fjärde vå
ning färdiginredd, varigenom ökat ut
rymme vunnits för porslinets utsmyck
ning. Till stor glädje för de huttrande
målerskorna har också centralvärmean
läggningen blivit klar.

Rökning på arbetsplatsen tHlätes nu
i viss utsträckning. Absolut förbud rä
der .givetvis på särskilda avdelningar,
där försäkringsbolagen ej kan lämna
någon eftergtft. Varje rökare får nu
kvittera ut en askkopp liksom han kvit
terar sina verktyg och på varje avdel
ning finns stora askibehållare, där ask
kopparna skall tömmas. Skyltar med
anvisningar äro uppsatta. Röknings
tillståndet gäller endast tmsvidare och
:kan återkallas om försäkringsbolaget
anser att det rmssbrukas.

Steatitavdelningen, eller avdelningen
för tekniskt porslin som den rätteligen
heter, har flyttningsbestyr och fär i da
garna överta bättre lokaler på isola
tor-avdelningens plats. Det medför ock
så bättre utsug oen avskärmning frän
tunnelugnens värme.

Skrotupplaget kring BKF krymper
stadigt samman till g1ä:dje för många
esteter. Det lastas nu på pråmar f. v. b.
Oxelösund och förvandling till avlopps
rör, Detta anbete gav också impuls tiII
inköp av en s.tons transportrubel kran,
som ersätter den lilla anordningen för
2 ton vid lastkajen.

Insamling till de nödställda i Italien
gav på fyra dagar 1.600 kr., som över
sänts till Radiohjälpen. Frän KF har
man sänt en vagnslast med filtar, värda
c:a 45.000: -.

Angpannecentralen har fått en ny
ångpanna, som just nu är under inkopp
ling och trimning för att klara fabrikens

Denna bild av Bertil Dahllöf har fått fin placering, i KF:s Fototävling.

Höstens besökare under september till
november, 2.500 st., ha som vanligt
kommit frän Konsumrföreningar i norr
och söder, frän industrier i Karlholm,
Fiskeby, ,Enköping, Eskilstuna och
Domnarvet, från skolor av alla de slag
och frän rör- och värmebranschens yr
kesgrupper. Amerikanska arkitekter,
engelska kooperatörer, tyska jordbruka
re har kommit i stora grupper. Rege.
ringsdelegater, diplomater och minist
rar ha gjort täta visiter och tidnings
folk har funnit nya anledningar och in
tryck för att ge Gustavsberg publicitet
olika sammanhang.

Rune Sundin, försäljningschef för värt
porslin under en följd av är, ämnar nu
ägna si,g ät egen aff'ärsvenksarnhet i
Göteborg och lämnar Gustavsbeng i da
garna. Hans arbetsuppgiifter kommer att
övertas av herrar Calmernäs, Erderyd
och <Sand!berg. Vi önska lycka till!

Traktorer med släpvagnar ersätter nu
några av våra lastbilar. Det är Fer
gusontraktorer om 30 hkr och hydrau
liskt tippbara släpvagnar, försedda med
s. k. 3-vägstip,p. Traktorerna, som visat
sig mycket praktiska, kommer också att
utrustas med lastningsag,gregat och snö
plogar.

Packboden med omnejd har tre 50-
äringar i julmånaden, nämligen Edvard
Sandberg, Ragnar Andersson oeh Gun
nar Pettersson 00h vi passar på att ;ge
en liten gratulationsglimt. · Apropå 50-
åringar, så var det en som häromdagen
fick följande telegram: "Är Du verkli-

och grannhusens varmebehov under vin- ,gen 50 är, Du som ser ut som sjutton?"
tern. Det var inte snällt, tycker G. Dbg

Höstkonsert
Gustavsbergs orkesterförening hade

sin höstkonsert i Missionshuset sönda
gen den 2'5 november 1951 under stor
tillslutning.

Konserten inleddes med SchUJberts Ro
samundaouvertyr framförd med konst
närlig uppfattning av de ofta nog myc
ket krävande partierna.
Beethovens första symfoni är ju gan

ska ofta spelad, men icke mindre svär
därför, Det som ref. i denna symfoni
mest lfäste stg vid voro träblåsarna,
som med mycken heder skilde sig från
sin uppgift. I det stora hela blev fram
förandet mycket njutbart. Såväl diri
gent som orkester rha all heder av sitt
arbete.

Den italienske tenoren Luigi Carrara
framförde med kraft och intensitet
Leoncavallos' Mattinata, den kända
sången till livet ur "Tosca" samt "Don
na e Mobile". Av svenska sånger sjöng
han bl. a. "Tonerna" av Sjöberg och
"Land du välsignade" av Altben. Han
skördade mycket kraftigt bifall för si
na insatser .Konserten avslutades med
den kända arian ur Rigoletto.
I Gustavs<berg !har musikintresset se

dan gammalt fast rot. All den upp
muntran som kan •givas orkesterför
eningen ibör också givas. När man
dessutom lyckats förvärva en dirigent
av, resning finnes all anledning att un
derstryka detta. Lokalfrågan för or
kosterföreningens konserter bör också
lösas. 1Skulle detta icke :kunna ske i en
nära framtid bör dock frågan stå först
på önskelistan för verkliga behov, Or-
kestern förtjänar detta. o. Hn.
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Under hösten har Företagsnämn
den haft trenne sammanträffanden,
nämligen ordinarie kvartalsmöte den
26 september, samt informationsmö
ten den 18 september och 19 novem
ber. Dessutom har en studieresa fö
retagits till industrier i Nyköping.
Ur ra:pporterna frän samarbets

komrnitteerna framgår att sedvanliga
frågor om produktion, orderingången,
leveranser, frånvaron, matsalarna o.
d. varit uppe till behandling. BKF
har haft en personalfest och TPF en
trä:fif med information om planerad
avdelningsd'lyttning m.m.
Skyddskommitten arbetar för en

intensifiering av skyddsarbetet på de
avdelningar, som' ligga utanför fa
briksområdet och tillsättandet av
huvudombud för Tvättinrättning,
Värdshus, Trädgård och Lantbruk.
En kurs för skyddsombud m. fil. i
första hjälpen har påbörjats under
syster Margits ledning. Under andra
kvartalet har anmälts 33 olycksfall,
som fört med sig 403 förlorade ar
betsdagar. Då många olycksfall in
träffa genom halka och på golv, an
ser man att riskerna här bör ägnas
särskild uppmärksamhet. Det påpe
kas också att verktyg bör ses över,
så att dylika med stukgrader o. d.
icke användas. Ombudsman Einar
Sandberg från Svenska Fabriksarbe
tareförbundet, gästade kommitten
vid mötet den 25 oktober, och ut
tryckte sin tillfredsställelse med
skyddskommittens sätt att arbeta,
Han ansåg dock att antalet olycks-

Stoppanordning för lcullcuarn, ett bra
förbättringsförslag inte minst ur

skyddssynpunkt.

fall borde kunna minskas genom ge
mensamma ansträngningar. - Det
årliga skyddsmötet för ombuden och
förmännen hålles den 28 november,
då ombudsman Sandberg kommer att
redogöra för aktuella skyddsfrågor.
Förslagskommitten kan hittills

rapportera 25 premierade förbätt
ringsförslag för i år. Verksamheten
har nu pågått i reglerad form under
5 år. Plakettutde1lningen sker i ja
nuari, då en redogörelse kommer att
lämnas om verksamheten och för en
del särskilt intressanta förslag.

Den 18 september gjorde nämndens
ledamöter visit på laboratoriet, där
ingenjör Nordgren redogjorde för la
boratoriets uppgifter och professor
Steger talade om forskningen inom
den keramiska industrien. Den 19
november gjordes ett liknande besök
på Hushållsporslinsfabriken, där in
formation gavs av ingenjör Möller,
Fredagen. den 12 oktober företogs en
heldagsutflykt till Nyköping, där
NK:s verkstäder och Nyköpings
Automobilverkstäder besöktes. Vid
lunch hos NK och te hos ANA ut
byttes erfarenheter om företags
nämndsverksamheten med represen
tanter från respektive nämnder vid
dessa båda industrier. Man hann
även med att ta en titt på Nykö
pings slott.
Ingenjör Hjalmar Olson har i

nämnden hållit föredrag med ljus
bilder om vår produktion, varvid i
huvudsak redogjordes för Gustavs
bergs insatser i tillverkningen av sa
nitetsporslin, badkar, värmepannor
och rör.
Företagsnämnden har diskuterat

tvättfrågan och rekommenderat prov
med olika anordningar för tvätt av
arbetskläder.

Tilil slut kan nämnas att företags
nämnden föreslagit uppsättandet av
sparbössor, i vilka besökare vid de
olika fabrikerna kan få lägga frivil
liga bidrag till förmån för fritids
verksamheten e. d. Stig Lindberg
har sålunda för HPF:s räkning utfört
en större spargris, som visades på
mötet den 26 september. Vidare har
önskemålet om studieresor, fabriks
visningar och fabriksområdets upp
snyggning varit på tapeten, varjämte
nämnden för studier bland ledamöter
na inköpt ett antal exemplar av 1950
års långtidsutredning. ---:- Man räknar
med att hålla ännu ett möte innan
år 1951 är tilll ända .

Sekr.

Det kostar ingenting
att låna på biblioteket

På biblioteket kan du låna böcker
om ditt yrke, om ditt hem, om dina
barn, om dina intressen och hobbies
och om vad som händer och sker i
stora världen. Detta är bara ett litet
axplock. Biblioteket har böcker om
alla slags ämnen. Skulle den bok, som
du vill ha, inte finnas i biblioteket,
kan bibliotekarien låna den för din
räkning från något annat bibliotek.
Välkommen till bibllioteket ! Biblio

teket är ditt. Det är du själv, som
äger det tillsammans med kommu
nens andra invånare. Du får fritt gå
omkring i biblioteket och välja ut
böcker, som du vill låna. Vill du ha
hjälp med att hitta bra böcker, kan
du vända dig till bibliotekarien, som
gärna står tijl tjänst.

Det kostar ingenting att låna. Du
behöver bara fylla i en förbindelse
att följa bibliotekets regler, som är
mycket enkla. Det viktigaste biblio
teket ber dig om är att du lämnar
tillbaka böcker i rätt tid - kanske
någon annan går och väntar på dem.

Om du inte finner den bok du vill
ha, kan det bero på att den är utlå
nad eller att biblioteket inte äger
den. Är boken utlånad kan biblio
tekarien reservera den för din räk
ning. Om biblioteket inte äger den
kan den lånas från andra bibliotek.
Här har du upplysningar om biblio
teket:

Gustavsbergs Folkbibliotek
Mariaplan 4, Gustavsberg

Helgfria måndagar och torsdagar
18,00-20,00

Filialer:
Lagnö: Skolan i regel varannan fre

dag 18,00-20,00.
Föreståndare, herr Hollm.

Grisslinge: Fru Frisk, varannan mån
dag 17,00-20,00.

Ingarö : Skolan tills vidare onsdagar
18,00-20.00.

Eknäs: Fru Nanny Johansson.
Rier.
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Servus Lindberg/
Uppmärksamheten från pressens

sida för Gustavsbergs fabriker har
den senaste tiden varit stor. Anled
ningen därtill har varit en utställ
ning på Gustavsbergs butik Bir
ger Jarlsgatan, där Stig Lindberg in
för Stockholmspressen presenterat si
na nyheter i bruksporslin. Servus
servfserna . Rosett, Palett, Ceylon,
benporslinsservisen LB i vitt odeko
rerat och Pike, barnserviserna Sago
land samt Baby och dessutom mocka
servisen SA i dekor Rosaline, 2469
och vit odekorerad.

Utställningen blev en stor succe
för Gustavsberg och Stig Lindberg,
och samtliga tidningar ödslade spalt
decimetrar superlativ för Gustavs
bergs estetiskt tilltalande brukspors
lin.

Vi ta oss friheten saxa några tid
ningar daterade den 20 oktober 1951.

AT. sign. Maria.

Vi hade högt spända förväntningar
när vi i går ilade till AB Gustavsbergs
faibriks utställning av nytt brukspors
lin. Det har inte kunnat undvikas, att
det sipprat ut lite alltemellanåt om Stig
Lindbergs envetna kamp med den ser
vis som helt enkelt skulle revolutionera
svenska folkets inställning till ett fast
låst servisbegrepp. Om lock som blev
fat och kanna som ersätter bringare
och tekanna, om skålar med lock a la
kinesisk ask o. s. v.
Ska man vara ärlig så har det dolts li
te oro bakom förväntan. Konstnären
själv med sin sprudlande vitalitet och
ohämmade fantasi är tillräcklig anled
ning. Man kan aldri:g vara rlktlgt lugn
för vad som kommer att hända i det
sista avgörande ögonblicket.

Oron var obefogad.
Servus-modellen - ä•r en fuHträff.
... Landets första barnservis i ben-

porslin heter Baby. 15:- kr kostar tre
delar i benporslin, två tallrikar och en
mugg - ett pris som inte är dyrt i för
hållande till kvaliteten . . . . Servisen
håller att ärvas mellan syskonen och
kommer att finnas kvar när ungen
vuxit upp.
Hur många av vår generation har

sparade barnserviser?

Svenska Dagbladet, Ulf Hård af Se
gerstad.

Den unga svenska kerami!kens mest
leksna talang, Stig Lindberg, har under

Nyheter i porslin
och deras skapare

Stig Lindberg.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

fyrtiotalet stimulerat publiken med si
na alltid fyndiga och oftast vackra ar
betsresultat inom den konstnärli:ga ke
ramlken. Nu visade det sig emellertid
att han mellan trippelsaltomortalen äg
nat sig åt - om man så vill säga -
allvarligare ting, nämligen att fortsät
ta den linje inom nyttoporslmet som
hans företrädare ,På Gustavsberg, Wil
helm Kåge, först utvecklade.
Den kanske mest genomarbetade ser

visen, med det lätt tautologiska namnet
Servus, har en okonventionell och sä
kerligen användbar sammansättning.
Servus går väl tillbaka på Kåges klas
siska FrakUka.
Lindberg har slopat de speciella kaf

fe-, te- och varmvattenkannorna oClh
til1bringarna och ersatt dessa med en
likformig serie kannor.

Som en pendang till denna har han
lagt upp en skålserie, Iikformig' från
soppskålen till sockerskålen, Skålarna
äro försedda med lock, vilka kan an
vändas separat som skålar eller fat.
S•kålarna kan dessutom ställas i var
andra som delarna i en kinesisk rusk ...

Stockholms-Tidningen, sign. M. 8-g.

. . . I enkla men graciösa och taktilt
smeksamma former har han genomfört
föremålsserien av tallrikar, skålar och
kannor, så att de smidigt kan utnytt
jas för varje slag av servering.

Dagens Nyheter, sign. E. v. Z.

50-talet börjar äntligen förkroppsliga
40-talets ideer ...
Tvådeciliterskoppen av klrussigt eng

elsk form som lika gärna kan användas
till te som kaffe, är också ny för svensk
porsllnsindustrt. Måtte många inse dess
praktiska egenskaper ...

Förutom Stockholms-Tidningen,
Tidningen Vi och Vår Tidning har
även landsortspressen visat Gustavs
berg stort intresse. Örebro-, Norrkö
ping- och Kalmartidningarna ha med
ord och bild presenterat Gustavsbergs
nya alster ...

Och vi slutar med att citera Vår
Tidning:
Palett, Rosett, Ceylon heter de nya

dekorerna. V•i skall hjälpas åt att tala
för dem; att sälja dem. Inte bara för
att de är gjorda av SUg Lindberg på
Gustavsbergs porslinsfaJbrik utan därför
att de i alla sina genomtänkta detaljer
verkligen är menade att hjälpa och
glädja de många.

Arnold Erderyd.
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~alfen
God jul, och gott nytt år, glad

påsk, glad pingst, glad midsommar
och god jul igen. Ja, tiden går otro
ligt fort.
Allt detta godande och gladande

påminner osökt om skolhistorien där
fröken sökte lära barnen det trevliga
i att vid helgerna tillönska god jul,
glad påsk o.s.v. Vid skolans slut, da
gen före Kristi himmelfärdsdag, ville
barnen visa fröken sin aktning och
även visa att de lärt något och utro
pade därför i kör "Glad himmelsfärd,
fröken".

Nu är det julen det gäller. För fle
ra månader sedan började affärernas
julförberedelser med köp av allt det
som hör helgen till, ljus, lutfisk,
frukt, nötter, leksaker, julgransföt
ter och allt det "andra" som kan be
tecknas som "lämpliga julklappar".
Nu, då detta skrives, i mitten av no
vember, börjar dessa varor komma
till våra lager och i dag då denna tid
ning läses äro varorna ute i butiker
na och säljes till glada, goda köpare.

Även i år har Fa:briksledningen va
rit tillmötesgående och låtit oss hyra
Fölungen för julmässan. Fjolårets
försök blev synnerligen lyckat. Den
stora fördelen med julmässan är att
man har alla dessa "juQvaror" sam
lade på ett ställe och följaktligen
möjligheter till god sortering. Ur
kundsynpunkt är det värdefullt att
slippa trängas i butikerna. Nu finns
möjligheten att mera ostört få väl
ja. Julmässan kommer att hållas öp
pet endast på eftermiddagarna men
med förlfängd tid under tiden 10-22
december, Fjolåret visade nämligen
att förmiddagarnas försäljning nära
nog helt uteblev.

Under de gångna tio månaderna,
januari-oktober, var omsättningen
kr. 3.387.400 :- med kr. 400.000: - i
ökning. Det i januari uppsatta målet,
att i år klara 4 milj., ser alltså ut
att lyckas.
Andra veckan i november var kaf

fedemonstration anordnad på buti
kerna. Intresset var stort och kaffet
gick åt, c :a 900 koppar serverades.
I samma vecka var tre husmodersaft
nar anordnade med anföranden av
fröken Vigant, K.F:s provkök, infor
mationer lämnades av K.F :s kaffeav
delning och till sist visades filmen
"Stanna en stund", en film mot jäk-

i årets första snöglopp sammanträdde
kommitten för "Gustavsbergskampan
jen" med tandläkarna Bo Bergman och
Ingrid Åkesson frän Tandvärnet.
På daghemmets vägg fanns en glatt

färglagd tandvärnsgubbe av Stig Lind
bergs ursprungliga svartvita affisch och
vi beslöt att lämna ut ett antal affischer
till barnen att färglägga och låta det
bli en mälningstävling',

Man berättade om skolbarnens stora
intresse för schemat och tandborstning
och snaskfria dagar. Det där som ni
ser här bredvid med negern, som sopar
ur munnen på krokodilen. Till termi
nens slut tar vi in alla dessa schema
och belönar de duktigaste deltagarna
med en julklapp. Har det redan sipprat ut
vad det blir? En första julklapp till alla
föräldrar sänder vi också med hem till
jul. De äldre skolbarnen skall nu också
få en skritt, "Våra tänder", _som be
skriver tänderna och tandrötan och hur

tet. Tiillslutningen till dessa möten
kunde ha varit betydligt bättre.
Priset på tidningen Vi har till följd

avhöjdaframställningskostnadermåst
höjas för 1952. Våra medlemmar får
för kommande år betala kr. 5 :-, vil
ket är kr. 1: 50 lägre än vad förening
en får betala. Med hänsyn till att Vi
numera är en utmärkt veckotidning
och priset därtill otroligt lågt, inte
fu1'lt 10 öre pr nummer, så borde nog
flera hushåll bekanta sig med tid
ningen. I detta sammanhang önska
vi nämna att därest någon prenume
rant inte får tidningen regelbundet
så . bör anmälan därom göras till
Posten eller till vårt kontor telefon
30768, så att rättelse kan vinnas.
Då detta nummer av Gustavsber

garen är årets sista önska vi uttala
vårt tack för 1951 och tillönska för
eningens medlemmar och kunder en
verk:lligt God Jul! O. G. K.

man sköter sin munhygien.
Innan allt julfirandet tar sin början

vill vi påminna om att julgott och jul
kakor är festligheter som hör till och
det enda som man behöver ålägga sig
är, att inte äta i tid och otid. Häller
man sig till att äta under måltiderna
har man redan skött sig ganska väl.
Till vårterminen planerar kommitten

en ny filmförevisning, den här gängen
för de mindre barnen. Filmen är ritad
och handlar om tandtrollen.
Det osötade brödet, som säljs i Kon

sumaffärerna skall heta Gustavsbergs
limpan ooh under det namnet skall för
säljningen börja i Stockholm och så
småningom spridas. Kommitten skall
informera expediterna i affärerna om
att Oustavsbergelimpan är ett ur hälso
och tandhälsosynpunkt bättre bröd. Ge
nom deras varukännedom och förmåga
att visa allmänheten tillrätta önskar
vi göra bruket av osötat bröd mer all
mänt i Gustavsberg.
Till våren 1bildar vi en ny förening i

Gustavsberg utan stadgar och möten
och i den får alla gå in som vill ha
bättre tänder. Det blir den billigaste
föreningen av alla och medlemsavgiften
tjänar rnan in i en handvändning ge
nom att låta bli sötsakerna. Medlems
märket blir en tand av porslin, som Stig
Lindberg skapat.
För husmödrarna vill vi ha en de

monstration om mat och dess tillred
ning. 1Skicka föranmälningar och fråga
gärna om det ni undrar över! Då blir
vi bättre i stånd att lägga upp program
met så att alla får svar på sina pro
blem att göra kosten till familjens bästa
hälsokälla.
Tandvärnets arbetsutskott tackar till

slut för gott samarbete med kommitten
och skolans lärare. Vi ses igen i spal-
ten. Ingrid Akesson..

rrr
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·e:...+ri tand är bättre
billigare än en lagad

FJ,TG rad för tdndernas vård
av

tandläkare Bo Burman.

Ät gärna snask, bakelser och dylikt
vid festliga tillfällen, men låt bli att
jämt småsnaska eller äta tabletter.
Undvik också mellanmål med cho
klad, saft, bullar, kex och sådant i
vardagslag. •

Början på första rådet låter kanske
inte precis som en predikan för bätt
re tandhälsa, men om Ni bara följer
rådet i fortsättningen, är det inte så
farligt. Att sötsaker äro skadliga för
tänderna det är en gammal iakttagel
se, som bekräftats av modern forsk
ning. Genom inverkan av vissa mun
bakterier förjäser matrester, som in
nehålla kolhydrater, bland dessa soc
ker lätta:st, till mjölksyra. Denna sy
rabildning försiggår mycket snabbt.
På endast några minuter kan så stark
syra bildas att tandens hårdvävna
der upplösas. Denna syra utspädes
dock och neutraliseras av saliven på
ytterligare ett tiota:1 minuter; Men
äter man så igen något sött blir ett
förnyat syraangrepp på tanden.
Mängden man äter på en gång spelar
ej så stor roll - antalet gånger man
äter snask betyder det mesta. Ät
därför heller upp en gottpåse på en
gång än att då och då stoppa en bit
i munnen. Vet Ni förresten att sven
ska folket åt upp för c :a 500.000.000
kr. choklad, karameller, tuggummi,
marmelad, glass och tabletter etc. un
der år 1949?

Il. Sockra ej maten i onödan och ät
endast osötat matbröd.

Svenskarnas enorma konsumtion
av snask, vår snaskomani, torde be
ro på att vi från vaggan vänjes vid
så mycket socker. Svenskarna äro
också kända, för att inte säga ökän
da för sin nationella ovana att söta
mat och matbröd betydligt mycket
mer än i de flesta andra länder. Ita
lienare, spanjorer, fransmän använ
da blott 1/7-1/3 så mycket socker
per år och individ som vi - men äro
kända för sin goda mat. Ni skulle
därför inte förlora något utan tvärt
om vinna på att utesluta socker i så
ser, omeletter, stuvningar m.m., m.m.

Inget folk, som använder mycket soc
ker har goda tänder. Inget folk som
använder litet socker har dåliga tän
der. Bland de folk där karies, tand
röta, ännu saknas är socker ett okänt
begrepp.

Det är emellertid inte enbart soc
ker, som kan jäsa till mjölksyra i
munhålan. Även mjöl kan vara far
ligt för tänderna. Om brödrester få
ligga kvar någon tid i munnen för
vandlas dess stärkelse till socker av
saliven - och så ha vi mjölksyrajäs
ning igång. Klibbigt, kletigt bröd är
därför ej bra - men blir dubbelt
skadligt om det dessutom innehåller
socker. Begär därför alltid osötat
matbröd i butiken.

111. Ät hårdtuggad kost. Avsluta gärna
måltid med frukt eller en morot -
men ät inte mängder av frukt mel
lan målen.

Det första rådet är kanske svårare
att följa för vuxna personer, som
redan ha mer eller mindre förstörda
bett. Men se åtminstone till att små
barnen få något ordentligt att tugga
på med sina tänder. De ha samma be
hov av detta som hundvalpar - men
sådana ger man inte bara grötar, väl
lingar, puddingar och krämer. Genom
motion befordras tändernas och kä
karnas utveckling. Härigenom hjäl- •
per man till att undvika alla dessa
för små käkar med trångställda tand
rader, som äro så vanliga bland oss
kulturmänniskor med vår mjäkiga
kost.
En hårdtuggad kost ökar också

självreningen både rent mekaniskt
och genom att stimulera till riklig sa
liv. Saliven i sin tur både sköljer
bort matrester och verkar neutralise
rande på ev. syror. Det är därför nyt
tigt avsluta måltiden med frukt eller
en morot, vilket verkar tandrensan
de. Men fruktsyror spec. sådana som

finnas i apelsiner, citroner och andra
citrusfrukter kunna verka upplösan
de på tandemaljen, nämligen om de
sura frukterna ätas i större mängder
mellan målen, då det endast finnes
sparsamt med neutraliserande saliv.

IV. Borsta tänderna minst två gånger
om dagen, efter morgon- och
kvällsmål och minst två minuter var
gång.

Genom en noggrann mynhygien kan
man minska - men ingalunda helt
förhindra - riskerna av olämplig
kost. En kraftig tandborstning, gär
na åtföljd av tandpetning, hjälper til1
att hindra ansamling av matrester
och bakteriehopar på tänderna med
därav följande syrajäsning.

Då syran som tidigare nämnts bil
das snabbt efter förtäring av söta
födo, och njutningsämnen bör .borst
ningen ske omedelbart efter måltid
för att göra bästa nyttan. Men ännu
är det mycket vanligt i Sverige att
tandborsten bara användes någon en
staka gång - om man skall bort på
dans eller dylikt.
Ja så här löd alltså de fyra råd

jag ville ge för att Ni skall slippa
få hål i tänderna så ofta. Men säger
Ni kanske "barnen får ju fri tand
vård, så det spelar inte så stor roll,
om de har några hål då och då". Jo,
det gör det visst! Skoltandvården
kostar mycket pengar - som kom
mer på skattsedlarna. En felfri tand
är alltid bättre än en lagad och blir
i längden mycket billigare. Dessutom
håller försämringen av svenska fol
kets tänder på att helt äventyra folk
tandvården. Redan nu har man bli
vit tvungen att praktiskt taget slopa
all mjölktandvård. På många orter
hinner man ändå inte med att laga
alla skolbarns permanenta tänder.
Men det är förståeligt att tandläkar
na ej räcka till när man vet att tand
vårdsbehovet per skolbarn i Stock
holm ökat med 60 proc. bara på de
sista 7 åren. Skrämmande siffror med
skrämmande framtidsperspektiv! Det
är därför vi tandläkare slagit larm
och genom föreningen "Tandvärnet"
söker sprida upplysning om att det
finns möjligheter hejda tandförfal
let. Endast om tandvårdsbehovet
minskar finns det möjlighet skaffa
tandvård åt hela vårt folk. Må Gus
tavsberg visa vägen genom sitt exem
pel.
Hjälp till själv att göra Gustavs

bergskampanjen framgångsrik.
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Födda:
8 sept.: Gunvor Anita d. t. packaren

John Arne Larsson och h.h, Gunvor
Helena f. Sander, Hästskov. 8.

8 sept.: Svea Christina d. t. fiskaren
Erik Axel Karlsson och h.h, Ann-Marie
Elisrubeth f. Sjöblom, Svinudden.

12 sept.: Lars Mikael s. t. kont. Folke
Algot Lennart Pettersson och h.h. Greta
Teresia f. Knuts, Ekedal ö:a 1: 2.

23 sept.: Else Evelyn d. t. lagerarb.
Sven Ragnar Lindblad och h.h, Ibolja
f. Katz, Ingaröv. 7.

29 sept.: En son t. porslinsrform. Bru
no Cadario och h.h, Märta Helena f.
Wenruberg, Mariag. 2.

4 okt.: En dotter t. grovarb. Karl Ivar
Walter Hå.nell och h:h. Svea Cecilia f.
Nordström, Hästlh.-v. 8 B.

16 okt.: Cronje Jan Torsten s. t.
vaktm. Cronje Artur Ingemar Löfblad
och h.h. Britta Ingegerd f. Olsson, Mört
näs 1:99.

18 okt.: En dotter t. larrtarb. Harald
Hellin Robertsson oen h.h. Laina Maria
f. Tuominen, Farsta.

V i g d a:
15 sept.: tapetseraren Anders Olof

Olsson, Högalidsg, 50 a, Högalid, Sthlm
och Anna Maria Nylberg f. Dahlkvist,
Klublben.

28 okt.: chauffören Erland Albin Jo
hansson, Mörtnäs 1: 452 ooh Elsa Ma
ria Gustava Möller, ibm.

Döda:
2 se.pt. : änkefru Maria Elisabet Jo

hansson, f. Bergman, Höjdg. 11. 60 år.
25 sept.: förmannen Axel Eiam Un

den, Skeviksg. 2. 56 är.
7 okt.: änkefru Justina Elisabet An

dersson f. Ros, Bergsg. 1 a. 68 är.
10 okt.: fru Signe Eleonora Jonsson f.

Häggroth h:u t. slamhusanb, Viktor
Hjalmar Jonsson, Skeviksg, 7. 53 år.

5 nov.: f. d. hönssköt. Gustaf Adolf
Albanus Jaensson, Farsta. 85 'är.

· övre raden från vänster: Linnea Swerin, Sven Steen, Anna Sälfström, Ma;urits
Jönsson, Gerda Pettersson, Oscar Carlsson, Elin Pettersson (Wendel), Maria
Andersson (!Svensson), Georg Pehrsson, Alma Johansaon (Ki1berg), Anders
Bonnevier. Mellanraden: Carl Törngren, Emmy Pettersson (!~alen), Sig,frid
Johansson (Järvall), Nansy Unden (Abrahamsson) , Osvald Andersson, Signe
Dallevist (Bergström), Carl Hellkvist, Teres Nilsson (Nyström), Carl Olofsson,
Gunnar Eroberg. Sittande: Maria Pettersson, Gustaf Olsson, Selma Stoor (Carls
son), Gertrud Säf.ström (Jonasson), Werner Magnusson, Elin Persson, Gerhard
Isaksson, Ingeborg Johansson (Axelsson), Edvin Sundberg, Gustaf Lorang.

De klasskamrater, som började sko
lan 1898 och avgingo 1904 och i är så
ledes fyller 60 år, hade den 3 novem
ber samlats till en träff på Gustavsbergs
värdshus. 1898 ärs barnkull var synner
ligen stor, varför det året två nybör
jarklasser inrättades. Av ursprungligen
ett 60-tal elever hade 32 infunnit sig,
11 voro med säkerhet. döda ooh ett fler
tal oanträffbara på grund av emigra
tion eller bosättning på okända orter i
landet. Gustaf Lorang och Gunnar Ek
berg hade utfört ett verkligt detektivar
bete med att uppspåra kamraterna på
skilda orter, och det var därför med·
glädje de munde konstatera, att så
många infunnit sig. Många hade ej sett
varandra på ett 40-tal är, och det ut
spelades dävför många roliga episoder
när vi fingo se varandra igen. ]bland

. funderades det nog över vem vederbö
rande egentligen var, men sedan man
talat om sitt öknamn frän skoltiden -
ett sådant hade ju varje elev på den ti
den - så kände man igen varandra un
der soliga leenden och utrop. Det var
nästan så man önskade, att man haft
en inspelningsapparat att registrera de
roliga scenerna. Snart var kamratskapet
frän skoltiden återknutet och det var
som om vi nyss slutat skolan, så levde
vi in i den tiden ooh det pratades som
på skolgården anno 1898. Sedan satte
vi oss till bords och ät en lukullisk su
pe där inga läckerheter· saknades, inte

ens de frän forna dagars midsommar
kalas så berömda "moster Pettersson:s
köttbullar". Gustaf L. hälsade oss väl
komna och uttryckte sin glädje över den
stora anslutningen samt hoppades att
vi skulle få utbyte av träffen. Sedan be
rätta:des historier och skolminnen och på
trivseln kunde man ej mdsstaga isig. Ett
flertal tal höllos och supen äts under
bästa stämning. Efter supen tittade vi
på en miniatyrutställning som Gustaf
L. ordnat, med fotografier av forna lä
rare och lärarinnor samt från konfirma
tionen, vilka kommenterades med glada
igenkännanden och utrop.
Därefter träddes dansen med liv och

lust till tonerna av Kalle Thörngrens
enmansorkester varvid man konstatera
de, att Kalle spelade piano lika bra
som när vi i ungdomens vår dansade
till hans musik, att flickorna dansade
minst lika bra som på den tiden och
att kavaljererna inte heller glömt bort
sina forna talanger. I pauserna sjöngs
det kvartett och i kör och det visade sig
att årgången hyste en hel del sångare
från samhällets mans- och kyrkokör.

Men tiden rann fort och tyvärr alltför
snart kom uppbrottets timma. Innan
dess avtackades arrangörerna av flera
talare ror det arbete de nedlagt för att
träffen skulle komma till stånd och för
att den blivit så vällyckad. Båda fin:go
stort A att inskrivas i skolbetyget, Te
legram avsändes till två av våra lärarin-
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Pojkar finns i olika storlekar, vikter
och färger. Man träffar på dem över
allt - ovanpå, inunder, inuti, klättran
de på, hängande från, springande om
kring och hoppande fram. Mödrar
älskar dem, flickor hatar dem, äldre
systrar och bröder fördrar dem, vuxna
bryr sig inte om dem, och Gud skyd
dar dem. En pojke är Sanningen ,med
smuts i ansiktet, Visheten med tugg-

gummi i håret och FramNdens hopp
med en groda i fickan.
En pojke. har aptit som en häst, mat

smältning som en svärdslukare, energi
som en atombomb i fickformat, lungor
som en diktator oeh fantasi som en
Paul Bunyan, han är ny,:fiken som en
katt, bly,g som en viol, dristig som en
stålfjäder och entusiastisk som en fyr
verkeripjäs, oeh när han gör något
med sina händer, har han fem tummar
på var hand.

Han tycker om glass, sågar, julen,
roliga böcker, pojken på andra sidan
gatan, skogar, vatten (i dess naturliga
omgivning), stora djur, Pappa, tåg,
söndagsmornar och brandsprutor, Han
är inte mycket för söndagsskolan eller
skolor överhuvud taget, främmande,
böcker utan bilder, musiklektioner,
slipsar, frisörer, flickor, överrockar,
vuxna och läggdags,
Ingen annan ä:r så tidig på morgonen

och· så sen på middagen. Ingen annan
kan proppa i en ficka en rostig kniv,
ett halvätet äpple, en meter snöre, en
mindre tomsäck, ett par tuggummin, en
slant, än slangbåge, en klump av ett
okänt ämne och en ring med bokstavs
lås till ett hemligt fack.
En pojke är en förunderlig varelse.
- Du kan utestänga honom från Din
verkstad, men Du kan inte utestänga
honom från Ditt hjärta. Du kan köra
bort honom rrän Ditt arbetsrum, men
Du kan inte köra bort honom från Dina
tankar. Det är lika gott att ge upp -
han är Din erövrare, Din fångvaktare,
Din chef och Din överman - ett fräk
nigt knyte oljud. Men när Du kommer
hem på kvällen med endast spillrorna
av Dina förhoppningar och drömmar,
då kan han laga dem med två magiska
ord: "Hej, Pappa!"
(Originalet av Alan Beck i New Eng

land Mutual Life Insuromce Company's
personaltidning.)

Korpmästerskap
i budkavleorientering

Gustavsbergs Fabrikers korpidrotts
komrnitte fick i år uppdraget att till
sammans med vår orienteringssektion
arrangera kor,pmästerskapet i budkavle-

nor, vilka ännu voro i livet, nämligen
fru Ester Norr.by-Stjerna och fröken
Anna Blombergson, och ttll några skol
kamrater i U.S.A. och Norge sändes
hälsningar per brev med samtliga del
tagares autografer. Till slut höll Nancy
Unden-Abrahamsson ett anslående tal,
som gick direkt till våra hjärtan, vari
hon berörde alla glada och ljusa min
nen från vår skoltid och samvaron då
och slutade med att önska oss alla god
hälsa och Guds rika välsignelse under

orientering. Tävlingsledaren Torsten
Rolf mönstrade upp 55 funktionärer den
28 oktober och 250 orienterare från
Stockholmskorporationerna fick stifta
bekantskap med trevliga och lagom svå
ra banor i trakten av Lemshaga. Lot
torna hade påpassligt ställt sig till för
fogande och bjödo vid starten på Kon
sums Jong, vilket livligt uppskattades.
Ett trevligt program med teckning av
Calle Blomqvist utdelades och snart vo
ro de olika lagens män utplacerade vid
växelstationerna. ,En ståtlig prissam
lin,g hade skänkts av fabriken och be
låtenheten med banor, kontroller och öv
riga arrangemang var allmän. I klass
A seniorer segrade F 18 med SAS på
andra plats, Här fullföljde 10 lag. Klass
B seniorer hade 29 lag i mål, med LM
på första plats och Handelsbanken på
andra. I old!boysklassen fullföljde 12
lag sina sträckor med Telegraf,verket i
Nynäshamn i täten och 1Spårvä.gen 6
minuter försenade. Konsums damer

den tid som återstod för oss att leva.
Sedan blev det tid för deltagarna från
Stockholm att äntra bussen dit, men in
nan dess hade man avhurrat varandra
och kommit överens om att upprepa den
vällyckade träJfifen. Slutomdömet från en
av deltagarna tolkade allas mening:
"Det var länge se'n jag hade så ro
ltgt."

Det var även glädjande att komma
ut till den plats som sett en födas, att
träffa dem man lekt sina första lekar

vann huldrornas lopp, där Telegraftö
serna letade sig fram efter 6 timmars
budkavle. De lfick också ett pris av
tacksamma funktionärer. Vi visa några
bilder från första växeln och då
LM:is lag tar emot mästerskapstecknet
och hedersprisen.

med och där man haf't sitt hem i ung
domsåren. Att vara född på landet och
få tillbringa sin barndomstid i skog och
vid sjö och inte i en storstad, är en till
gång i livet, som inte kan värderas nog

. högt, Och osökt kommer då skaldens
ord i ens minne.

"Vem ärver ej av sin hembygd drag.
Och den som lyss som liten slarv
till skogens sus har annat arv
än den som föddes vid en gata.''

G. P.
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Gott kaffe

Julhandla hos
Gustavsbergs Miölkförsäliningsförening

Telefon 30 081

John Svenson
0

Akeri
Tel. 30276

KOKS och VED

God Jul -
Gott Nytt År!

Gustavsbergs
Folkparksförening

tackar medlemmar och publik
för det gångna året

och tillönskar

God Jul och
Gott nytt år
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Hr Redaktör!
Det, är fara värt att mitt plöts

liga lugn inför högtiden, kan rbottna i
det faktum, att jag avreagerat mig, Iik-
m så många andra mammor i Hästha

gen och vid Mariaplan, på killarna i
åldrarna tio till tolv vårar. Dessa som
med dödsföraktande mod angriper små
barn, gräsmattor, barncyklar, leksaker,
lampor m.m., m.m. och överöser mam
mor och andra vuxna personer som vå
gar opponera sig med svordomar och
okvädingsord. Det händer om man still
samt törs fråga dem, om det inte kan
bli dyrbart för fäderna med all denna
skadegörelse, att man får svaret, att
det gör- ingenting, vi är drulleförsäkra
de. Hoppsan, barncyklar i dag, billån
om fem, sex är, grundinställningen är
densamma: Det gör ingenting, andra
betalar kalaset. Och vi har ~n,gen rätt
att sitta med händerna i kors oeh för
fära oss. Det är i alla fall vi till sist
som bär ansvaret för den generation
som växer uw och materialet är inte
dåligt, utan det är vår slapphet och vår
bristande tid som bär skulden, Det lär
finnas en scoutrörelse, Unga örnar och
liknande organisationer i värt samhälle
men det räcker tydligen inte. Har inte
idrottsföreningen någon underavdelning
som kan ta hand om ungar i de aktuella
åldrarna ? I idrottsmännens led bör väl
finnas många utmärkta ungdomsledare
som kan lära ut en del om god sports
mannaanda. Jag tror helhjärtat på idrot
tens fostrande uppgift, om det finne le
dare med känsla för ansvar och stil,
och ungarna behöver andra idoler än
gangsters och hjältar bakom maskinge
vär och kulsprutor.

E. S.

Vita Hästen
KONDITORI CAFF:

Tel. 30429
Gott Julbak

God Jul! Gott Nytt År!
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Gustaf Fröberg skriver och ber oss fram
föra ett jul tack till arrangörerna för som
marens GP-träff, en kväll som aldrig skall
glömmas. Din lilla glimt kommer i ett se
nare sammanhang,

Erik Fagerström har skrivit ner ett minne
från kolbåtstossnmg en varm dag i juli 1903.
Även den glimten måste ligga till sig ett
tag.

H. 0. skall ha tack för glimten från en Jul
i Californien. Den kom för sent till Julnum
ret. Skriv gärna igen om Resan till Amerika,
men kortare och om det som är nytt och ty
piskt!

Arnold E :s skildring frän studieresan till
det kooperativa Schweiz kommer med på ny
året. Det var vackra bilder!
GOD JUL! Red.

Min gode Red.!
En kväll, när ja.g stod och orienterade

mig på anslagstavlan nedanför Kyr
kan, minns jag en händelse för 20 år
sedan på samma plats. Ett flämtande
ljus 'Som bars av en liten gumma när
made sig från Doktorsgatan. Hon gick
fram till kyrkmuren, lyfte lyktan över
huvudet, för att se vad klockan var
slagen. Jag minns att jag drog på mun
nen - men nu, en novemberkväll i nå
dens år 1951, slmlle jag varit glad om
jag haf't gummans lykta till hands. Ty
utan en sådan kan man inte läsa an
nonserna på anslagstavlan eller av
gångstiderna för bussen intill kynkan.
Och detta i Centrum av värt "upplysta"
samhälle.

Och så en sak till, medan jag är i
farten. Före automatiseringen av vår te
lefonstation var den öppen mellan 7-21
på vardagar och 8-21 på söndagarna.
Nu är den endast öppen mellan 9-13
och 16-20 på vardagarna och 10-16 på
söndagarna. Det är en tillbakagång!
Den, som ej har telefon, kan alltså inte
telefonera under de billigare tidsperio
derna. Tiden 18-20 är ej nog. Bästa
Telegrafverket, kan vi inte få litet bätt-
re service? Ej kverulant.

Fridsamt kåseri
överskrirten är en varubeteckning till

upplysning för alla dem, som läser mi
na kåserier enbart för att få veta, "vad
hon kan skälla över den här gången".
Man skall vara fridsam vid jultiden,
det håller jag styift på, även om det
vore mot de naturliga förutsättningar
na. Just nu är jag lycklig. Jag har
länge önskat att få se ett påtagligt re
sultat av nägon av alla de reklamkam
panjer som söker dirigera vårt hand
lande, Döden lurar, Vänllga veckan,
Pappa super, för att plocka i högen av
mer eller mindre lyckade slagnummer.
Nu har jalJ" fått uppleva ett bevis för
antijäktkampanjens verkningar. För en
vecka sedan skickade "våran" Dahl
berg ut ett cirkulär, varav ett exemplar
hamnade hos mig, där han bad om ett
bidrag till Gustavsbergaren hela åtta
dagar före tryckningen, åtta dagar, det
är så man skulle vilja krama karl'n,
annars brukar han komma da'n innan.
Det hände som sagt för en vecka se
dan.
Men, men, något i detta cirkulär oroa

de mig. Detsamma var avfattat på
formell högsvenska med tilltalsorden
Ni och Eder och utan den allra minsta,
lilla, vänliga, kooperativa hälsning på
slutet. Ändå minns jwg så väl, hösten
anno 1942 på Do'ktorsgatan, i en liten
herritrevlug lägenhet, hurusom vi, Dahl
berg och jag, högtidligen lade bort tit
larna vid en stark kopp kaffe (av prin
cip lägger jag inte bort titlar till äp
pelmust). Och nu har han alltså tagit
ttllbaka dem. Det kan bara betyda en
sak. I ett övermäktigt anfall av indl
vidualitetspanik har han velat taga av
stånd från den i hela riket kända och
beundrade Duandan i Gustavsberg.. Min
kära Herr Dahlbeng är det riktigt väl
betänkt detta, besinna sig. Personli
gen anser jag, Herr Dahlberg, att detta
demokratiska duande har en stor psyko
logisk betydelse. Jag kan försälkra att
jag inte med samma övernaturliga
jämnmod skulle mottagit meddelandet
om att min löneförhöjning belöpte sig
till femtio öre per vecka, om det inte
slumpat sig så turligt att jag samtidigt
blbvit duad av min chef i närvaro av
andre prinsen av Egypten och spridda
delar av K. F:s förvaltningsråd. Vad
sedan min son säger när han inte får
skorna han behövde redan i april, det
vet jru6 inte för jag har inte vågat frå
ga honom.
Men fridsam Jul i alla fall!

Edla Sofia.
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Föreningarna
och Fritiden

Den mörka årstiden för med sig
en livaktig föreningsverksamhet, ett
intensivt studiearbete. Fölungen och
andra lokaler äro kväll efter kväll
besökta av intresserade Gustavsber
gare, som i ur och skur vandrar till
sina sammankomster och övningar.
Låt oss titta på vad som bjuds.

Scenstudion övar intensivt måndagar
och torsdagar på Folkan på en fransk
komedi, som man skall söka ha färdig
till Nyårsafton. Skådespelare Bengt
Blomgren är populär regissör. Den 15
och 16 november gästades amatörerna
av Studiescenen i Stockholm, som fram.
förde Blomgrens "Älskarinnan" med
Astrid Södevbaum i huvudrollen.

Gymnastiken har sina trogna prosely
ter i en manlig avdelning på torsdagar
na i Kvarnbergsskolan under Torsten
Rolfs ledning. Damerna har inte mindre
än ett 70-tal spänstiga ungdomar mel
lan 16-50 år i farten, dels en grupp
husmödrar på ondagseftermiddagarna
under fru Jonssons ledning, dels 2 grup
per under Ella Sander på tisdags- och
torsdagskvällar samt 29 ungdomar under
18 år ledda av Eva Jonsson. Den 11 de
cember har man ,gemensairn avslutning
och börjar med friskt humör på nytt
omkring den 15 januari.
Kvinnoklubben träffas regelbundet en

gång i månaden. Här har man haft in
bjudningsmöten med Mörtnäs och
Värmdö, höstmässa och Luciasamkväm.
Samarföetsifrägor skall nu tas upp med
Arbetarekommunen och Ungdomskluo
ben.

ABF, varunder en hel del av verksam
heten i samhället sorterar som studie
cirklar, har tillsammans med Fackför
eningen och Konsum inbjudit till före
läsningar om Kooperationens lönepolt.
ti!k med Tage Landen. Lars Eron har
fört åhörarna Bakom det fria nä
ringslivets kulisser och Hjalmar Deger
stedt har redogjort f?r Kooperationen
som folkrörelse. Den 25 oktober sam
lade Lars Madsen fullt hus och talade
trevligt om Folk utan vägar. - Tre
studiecirklar äro-också i gäng. För Unga
örnar planeras nya tag, sedan man änt
ligen fått några villiga och lämpliga le
dare.
Blåsorkestern övar samtidigt i sin pa

viljong måndagar och fredagar och har
rått några förstärkningar och inri<ktar
sig närmast på konsert för Julfemman.
Blåsorkestern har oeksä fått uppdraget
att vara Musikkår för

Hemvärnet, som arbetar målmedvetet
med berälsövningar, sprängtjänst o. d.
Vid kamratsamkväm den 23 november
utdelades tjänsteärsteeken. Förtjärust
plaketter tilldelades samtidigt hem
värnsmännen Lindström, Göransson och
Teglund.
Arbetsledarna avbetar if. n. med en

treårskurs i Brevskolan och planerar
nu sina sedvanliga diskussionskvällar
om aktuella problem inom arbetslivet,
medan
Tjänstemännens organisation i SIF

samt dess kamratklubb har haft sam
manträde med ombudsmän i lönefräJgor,
diskussionskväll i Samanbetebs Psykolo
gi och däremellan Gåsträiflf och Löv
krattning på Hällen.
Konstföreningen, som under hösten

haft några lyckade studieutflykter, an
ordnade den 15 november ett trivsamt
bordssamtal, då konstnären Lasse Norr
man kåserade om "En konstnär bland
senegal. och sudannegrer.

Orkesterföreningen repeterar varje
tisdagskväll i Ekedalsskolan under mu
sikdirektör G. Svenssons ledning tör
konsert i Mlasionshuset den 25 novem
ber och :för Julfemmans konsert i kyr
kan. Målet är här att kunna fylla upp
stämmorna, så att man till ett kom
mande år kan få åtnjuta statsbidrag
för sin musikaliska verksamhet.
Manskören har inlett samarbete med

Lumas manskör, Tre Kronors manskör
och ~F:,s blandade kör. De kommer
att ha gemensamt samkväm på Rotun
dan i mitten av december oon har stora
planer på en gemensam utlandsresa i
KPA :s tecken. Flera sångare kan tas
emot vid övningarna i Ekedalsskolan
på måndagskvällarna.

Gustavsbergsgillet har en växande
grupp av ungdomar, som övar folkdan
ser varje onsdags-kväll i Kvarnbergssko
lan. Den 5 december hade man Lek
afton på Rotundan och det skall man
nu söka ordna en gång i månaden. Ut
sikter rmns nu, tack vare tillmötesgå
ende från skolan, att få en lokal för
vävstolarna. Vävlärarinna finns bland
medlemmarna.

Schacksällskapet har vid sidan av si
na spelkvällar på Tretton på fredagar
na, taJgit en dust mot .A!SG i Stockholm.
Den 13 november gästades man av den
kände schackprofessorn Björk, som gav
en demonstration och spelade simultan
mot 17 gustavsbergare.
Bandyspelarna äro Idrottsföreningens

flitigaste medlemmar just nu. Under
Lotta Lindbloms ledning tränas intensivt
trsdag, torsdag och söndag. En oeh an
nan onsdagskväll tar man sig in till
Stadion för att träna åkningen och
därtill har man varit norröver i
träningsmatch. Till Korpen, som

Gustavsberg vann överlägset förra
året har lag också anmälts i
år. Skidåkarna. går och längtar efter
snö för att trimma sig' till Jubileums
RM i Mora i februari. Orienterarna har
avslutat en framgångsrik säsong och
håller formen i gymnastik och trä
ningspromenader. Inom fabrikens korp
idrott väntar man på prisutdelnings
träfif för fotbollen, varpan, skyttet och
faJbriksmäster.skapet på skidor samt
korpbandyn. Och snart är det dags att
spola Ekvallen för både promenadåk
ning och bandy. För fotbollssäsongen
redogör Axman i detta nummer. Boll
skorna lades definitivt på 'hyllan den 10
november, då man hade avslutningsrest
med uppvaktning :för trotjänarna på
Rotundan.
Soc.sdem, Ungdomsklubben, som haft

sina träiffar varannan söndag, söker nu
en lokal för vardrugsträiifar. Ungdomar
na studera just nu Klubbist-kursen oeh
skall gå in för söndagsvandrtngar. Lilla
julafton firas i klubben den 16 decem
ber.
Missionsförsamlingen fortsätter med

sina omtyckta norrländska symöten på
tisdagskvällarna och för verksamheten
bland pojkar och flickor deltar ovanligt
många ungdomar rapporteras det. Ett
nytt försök har gjorts med "ungdomens
söndagskväll", där programmet består
av sång, musik och intervjuer och med
god kontakt mellan deltagare och åhö
rare.
Detta var ett axplock från de för

eningar vi vid en rundvandring kom
i kontakt med. Men det finns ju
minst lika många sammanslutningar
till, som avbetar med frltidsverksam
het i samhället. Konsum har dess
utom sin gruppverksamhet och före
läsningar, Arbetarekommunen har
diskussionskväJllar, Fackföreningen
har sina studiegrupper och samman
träden och i Yrkesskolan pågår
kvällslektioner i olika ämnen från
sömnad till maskinskrivning. Vi kan
ske får anledning att ge ytterligare
några glimtar från övriga fritids
grupper i nästa nummer. Man kan
alltså inte klaga på omfattningen av
fritidsarbetet inom föreningarna och
den skall väil vara bra likgiltig eller
individualistisk, som i denna prov
karta inte finner något, som kan väc
ka hans intresse. Vad som ytterliga
re skulle behöva uppmuntras är hob
byverksamheten och trevliga sam
kväms- och mötesformer för ton
åringarna. Och som ett framtidsmål:
idrottshall och större samlingslokal
för denna intensiva och nyttiga fri
tidsverksamhet, som föreningarna
arbeta med. Dbg.
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I seriestarten den 1 augusti förlorade
Gustavsberg onödigt till Stockholms
kamraterna med 1 mål mot 0, men re
dan onsdagen därefter klämde man dit
Kungsholms l.F. på Farstaborg med
5-0.
Söndagen den 19 aug. mötte man Mä

lanhöjden på deras idrottsplats och
"Bergurna" kunde lämna planen som
segrare efter en hård match men slut
resultatet 2-1.
Lördagen den 25 aug. hade Gustavs

berg hemmamatch mot Högalid och den
tråkiga matchen slutade oavgjord 0-0.
Den 2 sept. hade Oustavsoerg riktigt

laddat och vann den målrika matchen
mot Värtan på Hjort/hagens I.P. med he
la 7-0. Nu hade tydligen kedjan kom
mit igång på allvar, den har ju alltid
varit det stora problemet, och lörd. den
8 sept. se,grade man på Farstaborg med
4-1 över Stockholms I.F.
Söndagen den 16 sept. slog man ock

så Olympia på Kristinebergs I.P. med
3-2, men man hade betydligt mera av
spelet än vad resultatet utvisar.
Sedan kom uppåtgående Arsta till

Farstaborg, och det blev nog en av de
bästa matcherna vi sett under denna sä
song, och Gustavsberg kunde åter an
teckna sig som segrare med 3-0.

Om man vid denna tidpunkt studerade
tabellen kunde man utläsa att Gustavs
berg låg tvåa med 13 poäng och endast
hade 5 insläppta mål och 24 gjorda mål
medan Kungsholms I.F., som låg tvåa
från slutet hade samma målsiffror fast
i omvänd ordning.
Fot:bollsgrabbarna ha alltid haft en

viss respekt för Essinge och särskilt för
deras sandplan, och detta urartade i ett
formligt komplex, som gjorde att i mö
tet med Essinge gustavsbergspojkarna
blevo riktigt nedtryckta i skorna.
Essinge vann en inspirerande seger

med 5-0 och gamle centerhålven "Ki
na" neutraliserade gustavsbergscentern
:fullständigt, så han fick inte i gäng
något spel på yttrarna, som kunde bry
ta ned Essinges ungdomliga och snabba
backar.

Första omgången var nu genomförd
och den 7 okt. blev det Essinges tur att
komma till Gustavsberg, men någon rik
tig revansch blev det inte för Gustavs
berg, som fick lämna planen med oav
gjort, 1-1.
Det var tydligt att gustavsbergarna

kommit in i en down-period och det
bekräftades den 14 okt., då Gustavsberg
fick stryk av Arsta med 1-0 sedan
Nisse Lööv missat en straffspark.
Emellertid ljusnade det något för

grabbarna den 21 okt., då backen Hag
berg placerades på centerplatsen, In
för f'ullsat.ta 1'ä1ktare på Farstaborg
vann "Bergarna" över Olympia med 5
-2. Kalle Jonsson ledde hejarklacken
med framgång.
Den 28 okt. gick den sista matchen

för säsongen på Hjorthagen, där Gus
tavsberg slog Stockholms I.F. med 2-0.
Gustavsberg' ligger nu tvåa i tabellen,
som toppas av StockhoLmskamraterna
med 22 poäng.

Stockholmsserien klass I, södra:
IF Kamraterna 13 10 2 1 46-19 22 p.
Gustavsberg 13 8 2 3 32-14 18 ,,
Essingen 13 6 •3 4 28-----Q5 15 ,,
Högalid 13 5 5 3 24-22 ·15 ,,
Värtan 13 6 2 5 22-25 14 ,,
Arsta 13 6 1 6 18-23 13
Mälarh'öjden 13 5 1 7 26-25 11
Kung,sholms IF 13 4 2 7 15-31 10
Stockholms IF 13 3 1 9 18-31 7
Olympia 13 2 1 10 16-28 5

Av tabellen framgår att Gustavsbergs
chans till serieseger är liten. Målskill
naden är 9 och om den inte ökar, räc
ker det att Gustavsberg vinner över
Kamraterna med 5-0 i "finalen", som
blir på Farstaborg i säsongens sista se
riematch. Skulle Gustavsberg vinna
blir det även 2 poäng, men så kommer
kruxet: Kamraterna måste också för
lora 2 poäng under sina andra matcher
och Gustavsberg måste vinna sina.

Specialaffär för

MODERNA-- HERRKLÄDER

HERREKIPERING.

Alberts
Herrkläder

Folkungagatan 96. Tel. 40 9417
Hornsgatan 26 Tel. 40 33 78

Stockholm.

Walter Hånell mottager fabrikens he
derspris för 250 matcher för Gustavs

berg.

Med de förstärkning:ar som stå på
lut kan man nog med en viss förtröstan
se mot framtiden. Det skulle passa bra
om Gustavsberg kom upp i östsvenska
serien samtidigt som Gustavsoergs kom
mun fyller 50 år och Gustavsbergs Fa
briker fyller 125 år. Och detta kan hän
da, ty "fotbollen är rund", som Gunnar
Gren sa' om landskampen mellan Italien
och Sverige.
Lagledarna Andersson och Hjältman

samt tränaren ha alla berättigad
del av framgången. Publiken har va
rit bättre denna säsong än tidigare. De
ha glatt sig ät framgångarna och bu
rit motgångarna bättre än under den
förra säsongen.
Farstaborg, idrottsplatsen i vardande,

bör nog uppmärksammas mera av myn
digheterna för den allmänna idrottens
skull. Kan inte Anders "Bonne" vika
upp skjortärmarna och visa det upp
växande släktet hur man gräver en
hoppgrop, För det har han gjort förr,
bl. a. på gamla Bleksäng och senare
längre ut på det utfyllda Rutens träsk.
Ja, där Anders stod i sin vita schil

lerskjorta och förde protokoll på Belle
vuetävlingarna, där häckade i somras
ett hägerpar och uppfostrade samvets
grant ett par små "hägringar".
Men den hägring den nu 60-åriga

idrobtsledaren såg för 25 är sedan, då
han faktiskt "bodde" i Bleksäng, håller
på att bli verklighet i Farsta'borg. Mät
te alla, så fort förhållandena det med
giver, se till att den gamla "hägringen"
blir verklighet. Axman.

Vi som arbetade med reparation
av bostaden vill härmed tacka
doktorsfamiljen för en trevlig och
angenäm fest.

Samtliga arbetare.
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Skolans Jojo-gala Brev från villapannan
Sjunde klassen ämnar göra en fjäll

resa på nyåret. Alltså tillkallade ma
gister Theodorsson skolans "impressa
rio'' Einar Olsson och han trollade fram
stjärnprogram i M±ssionshuset. Loka
len var :t.iullsatt, luften tjock och pro
grammet långt. Två trumslagarpojkar
från Flottan inledde med ett taktfast
oväsen. Mildare toner kom från radio
polisen och stenhusgrabben Hasse Fred
blad, som intervjuades om sitt jobb av
en skolgrabb oeh gjorde några bra so
lonummer på trumpet och därtill drag
spelslåtar tillsammans med en stenhus
jänta. överlärare Gezelius klarade pro
vet att göra en pannbiff med litet hjälp
av kockan från Värdshuset och det dof
tade härligt. Fröken Cabbe visade fris
ka tag som skomakare Akerlunds elev,
medan vi knappast skulle vilja utlämna
vår baby i Lindholms händer. De passa
bättre att linda in andra dyrgripar. Men
programpunkterna var väl funna. "Tor
sken från Eken", simmarg'rabben Göran
Larsson, var en trevhg bekantskap, väl
värd de fina kaiffekopparna. Syster
Ruth fick en varm applåd efter att ha
talat om för en tös hur man blir sjuk
sköterska ooh genom sin Ijlla skildring
av en hjälptur över isen en nyårsdag.
Fem flickor och fem pojkar klarade sig
rätt bra i frågesport och så kom äntli
gen det man väntade på - finalen i

Herr Red.!

För värt vidkommande har den gångna
hösten mer eller mindre gått i !konstens
tecken. Först invaderades vårt lugna bo
av en skara filmfolk, som vevade oss
mer eller mindre med och utan när
bild, många kanske går och hoppas pä
ett Hollywoodkontraäot efter att ha bli
vit upptäckt. Vidare har den största
konstutställningen, som varit vid verk
staden, avverkats. ,Stig Weidersjö ut
ställde för broders räkning ett större
antal tavlor, hur många som såldes är
ej bekant.
Vår egen konstnär, målarmästare E.

Jojotäv1ingen. Här blev den lilla graboen
från trean och den piggögda doktors
grabben kvällens fävoriter. Den sist
nämnde var den verkliga hajen! Tret
tonåriga Berndt spelade flöjt mjukt och
vackert och så skedde utlottningen av
skinkan, ,gåsen, äggen och julgranen,
som de välvilliga handlandena skänkt.
Ocih så trängde vi oss ut igen, dröm
mande om en festsal i Gustavsberg.
"Påpan" hade än en gång visat sin för
måga att göra populärprogram och peng
ar. Men räcker det inte med en Skolfest
med stjärnprogram om året för skolre
sorna? Det finns ju också andra ända-
mål. ghd.

Hjertsberg har bråda kvällar för att
hinna med alla beställningarna före jul.
Hjertsberg är även en god dekoratör
samt karikatyrtecknare ooh brukar då
och då roa oss med en träffande bild
som offret inte alltid uppskattar.

Som jag tidilgare meddelat vann fot
bollslaget här sin grurprp i korpen och
gick vidare till final, men lyckades
emellertid ej taga mästerskapet utan
stannade på tredje plats, vackert så, då
vi betänker att sextiosju lag deltogo och
vi har ett relativt fåtal spelare att ta
utav. De har vederbörltgen hyllats ocih
erhållit ett stycke mindre minnessak
från företaget.
Apropå idrott så kanske vi så små

ningom kan ställa upp ett lag i speed
way. Det är ett vå:dligt knattrande
utanför verkstaden om kvällarna när
alla MC och flitsprutor (= lättviktare)
sätter igång.. Min sagesman Evert An
dersson även kallad Atom-Evert tror sä
kert det skulle gå med så goda krafter
som Hugo, Martin och Lars på HD samt
han själv på "kvarna".
Till sist hört vid Farlbror Oskar i

luckan. Innehavaren av arbetsnr. 96
kommer oeh skall beställa mjölk varvid
följande korta dialog utspinner sig:

96: "En halva". Oskar: "96". 96: ":rfej
mjölk."

Vä.steråspannans lfolk tillönskar Eder
vid Gustavsberg en angenäm Jul och
Ett Gott Nytt Ar! Tulle.

Ärade kunder
tillönskas

GODJUL
och

GOTT NYTT AR

Gunnar Fall
Herr- och Damfrisering

Mariaplan 8

Gustavsbergare!

IDEAL-RADION
finner ni bäst hos

Aug. Eriksson
Mariagatan 4, tel. 30797
Gamla i utbyte!

Radiorep. billigt
GOD HELG!

Tänk på
att Julen blir ännu trevli
gare med en bra R A D I 0
från

Schagerströms
Radioaffär

Stockholm
Hornsg. 184. Tel. 40 13 70
30-års leverantör till Gustavs

bergs 'Porsltnsfabrik.

Farsta trädgård I I Målare I I 0

Kurt Akerlund
Tel. 20726 Martin Lövgren

SKOMAKERI
Julens blommor

I I
utför måleriarbeten av alla slag

Algatan 1. Tel. 30220
i riklig sortering. God Jul

0 I I Rekommenderas
God Jul I I och Gott Nytt Ar

0

och Gott Nytt Ar I I Stockholm, tel. 42 10 28 I I GOTT NYTT AR 1952 !
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VAGRÄTT.
1. Vill man ha till Jul - fast

den är dyr.
8. Fodral i många former.

12. Liten sak som föranlett
stort rabalder.

13. Kommunikationsmedel.
14. Livets knapp.
15. Dylika handlingar passar all

raminst ihop med Jul.
17. När Abraham bodde där ha-

de han nog inget.
18. Flitigt använd under Julen.
21. Brådska.
22. Bekräftelse i julottan.
24. Negativ attityd.
25. Kan man säga till en eller

flera. ·
26. Linje.
28. Måste ni vara för att lösa

detta.
30. Ort - i Södra Sverige.
31. Säljer Servus.
32. God släkting till 30.
33. Gör det - om du infe vill

springa.
34. Nyttigt för dina land.
35. Ge är mera sympatiskt.
37. 1134 kvfot.
38. Vatten i olika former.
41. Göra de som lyssna.
43. Plats för små djur.
45. Beväringar därifrån gav ing-

et löfte.
50. Kan man spotta i.
51. Broms.
52. Antastas ofta av 51.
53. Gav namn åt gata i Gustavs-

berg.
54. Verkar stimulerande.
55. Snabb våg.
57. Hoppas vi alla på.
61. Kan man inte göra om man

blundar.
62. Minne från istiden.
63. Förargad på is, som varken

bär eller brister.

LODRÄTT.
1. Tillägnades förr Tor.
2. Känner man sig efter jul-

klappsköpen.
3. Har många barn vid jul.
4. Egentligen inte uppercuts.
5. Det kan man kalla dalt.
6. Kan betyda tillkomst av nå

got.
7. Har sin pincenå bakom nac

ken.
8. Fint ord för sparken.
9. Kanske korsordet kan ge

dig.
10. Skaldens vän och bror.
11. Led mellan fönstertak.
13. Korsets kulör.
16. Har namnsdag under julpe

rioden.
19. Bra att ha för att få 1 våg

rätt.
20. Teglund.
23. Kraftigt uttryck och försäk-

ran.
27. Kraftigt drivmedel.
28. Levereras av 19 lodrätt.
29. Underlättar för både folk

och fä. .
35. Brukar man också dansa på.
36. Ett slags välljud.
39. En gammal sådan brukar tri-

vas med korsord.
40. Också ett slags samtalsform.
42. Kan smaka bra vid Jul.
44. Till tugg till 42.
45. Internationellt utrop.
46. Den sökte flickorna förr i ti

den.
47. Blir det nog bara pannkaka

av.
48. Gott för stora fåglar.
49. Ganska slött.
52. Passage på stora båtar.
56. Sommarort i grannskapet.
58. Dålig Iuft.
59. Ger ofta svar med byte av

vokal.
60. Både vilsamt och ansträng

ande.

Vad föreställer dessa alldagliga föremål?
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllll FOTOTÄVLING Lösningar till våra julpristävlingar skola

insändas före 15 jan.
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Vi önska eder alla
en fröjdefull Jul

Gustaoobergsgillet.

God jul -
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare
av

Sv. Fabriksarb.-förb:s
Avd. 205.

Vi tacka

alla våra ~under i Gustavsberg för året
som gått - och önska Er en trevlig

Jul och Gott Nytt År

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

AB Stalands Möbler
Folkungagatan 48 - Tel. 44 31 68, 42 31 91

Gustavsbergaren 1952 - en bra julklapp!

En God Jul och
ett Lyckosamt År 1952

önskas alla i samhället

boende av

Gustavsbergs
Soc.-dem. Arbetarkommun.

Varie Gustavsbergare
tillönskas

GOD JUL
och

GOTT NYTT AR

Sv. JJantarb. förb:s Avd. 182.

God Jul
och Gott nytt år

tillönskas av

Gustavsbergs
Mjölkförsäljningsförening

u. p. a.

En fridfull Helg
tillönskas medlemmar och

vänner av

Gustavsbergs Lottakår

Westlunds livsmedel
Gustavsberg
Tel. 302 09

Högsta kvalitet på
Kött, fläsk och charkuterivaror.

(Ej fryshuskött)

God Jul. Gott nytt år.

Gustavsbergs-lngarökretsen
av Svenska Röda Korset
önskar sina medlemmar och

vänner

EN GOD JUL
och

GOTT NYTT AR.

God Jul och
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare,

Arbetsledare- och tjänste
m,annaorganisationerna.

Allt för Foto och Radio
Radioreparationer snabbt
och billigt. Vänd Eder med
förtroende till
HILDING OHLSON

Tel. 30401
Representant för
RADIO AGENTUREN

Kocksgatan 24.
Stockholm

En fröjdefull Jul
och ett gott nytt år

tillönskas alla!

Gustavsbergs
Socialdemokratiska

Kvinnoklubb

46256



finner Ni på julmässan. som ordnats i lokal
Fölungen under tiden 10-22 december 1951

barnskidor
björk 3 lz fot

4

5

6

6 1

7:50

:25

10:25

15:60

17:25

romp., m. bindningar och
s..a..2.r fr. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 :20

stavar och bindningar i god

rtering

bandyklubbor fr.

för granen
julgransfot stor

liten

ljus, flaggor, glitter

kulor och övriga prydnader

i stor sortering

2:25

1:45

julgransbelysning 31:-

leksaker

ishocky- ,,

rattkälkar 75 cm.

100 ,,

sparkstötting 5 fot.

6 fot. 16:50, 7 % fot

3:50

6:50

14:25

22:50

barncykel
3-hjul 21:50

15:--

19:25

shoppingväskor i olika prislägen

Hugin
el. symaskin

dammsugare

för hemmet
radiobord

Alladin
tryckkokare

550:-

190:- 210:-

22:-

tidningsbord, korg .

sybord, dalamåln.

barnstol, fällbar

brödskrin
29 :25 målade, olika storlekar

32:-

18:50

24:-

26:-

44:-

rostfria fat, skålar, formar,

bestick i rikhaltig sortering

dockor, stor sortering

docksängar, -vagnar

dockmöbler

teddybjörnar

bygglådor, -bitar

korkgevär, -pistol

dalahästar, vävstolar

speldosor, dragspel

trumpet, klarinett

fiaspel, m.m.

trä- och mekaniska bilar,

bussar, cyklar, traktorer,

tag o.s.v

färglådor, -kritor, -böcker,

pussel, barnböcker god sortering

KONSUM GUSTAVSBERG
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ARG. 10. FEBRUARI 1952
1---------------
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Ar hon oansvarig?
Med 1950 års ingång fick svenska

mödrar juridisk rätt att förvalta sina
barns pengar eller andra ägodelar. Re
formen har väl gått de flesta förbi rätt
obemärkt, men i vissa situationer är det
betydelsefullt att båda makarna har
samma rätt beträffande barnen även
ekonomiskt. Principiellt hade reformen
en vidare betydelse. Det var en ny nagg
i kanten på hustrurnas allmänna oan
svarighet. Och den finns det gunås myc
ket kvar av ännu.

,En känd vetenskapskvinna brukar
gyckla om den gamla seden i ·blåblodi
ga familjer, att man krossar vapensköl
den på den siste manlige ättlingens grav
fastän det står högst välmående systrar
och döttrar vid gravkanten. Det är en
rest av den förr ännu mera utpräglade
kvinnliga oansvarigheten. ,En kvinna

· kan ju inte föra en släkt vidare även
om det råkar vara hon som bär det
lilla livet i nio månader, föder, kläder,
tvättar, fostrar och försakar för den
nya generationens skull.

När en flicka gifter sig får hon skyl
dighet att bära mannens efternamn. Om
hon är mycket energisk kan hon möjli
gen få rätt att bära sitt och hans i för
ening. iDen fina svenska traditionen att
Kristina Persdotter förblev Kristina
Persdotter även som gift har suddats ut
och kommit bort. Riksdagens karlar
har vid !lera tillfällen demonstrerat en
imponerande ståndaktighet mot de
kvinnliga kollegernas friska och välpla
nerade attacker på den punkten, Kanske
hjälper så småningom uttröttningstak
tiken.

iDet har legat mest praktiska resone
mang bakom de sista. attackerna. Fruar
som Karin Kock-Lindberg, Ulla Wohlin
Alm-Lindström m. fl. vet av egen er
farenhet hur krångligt det är att byta
efternamn vid vuxen ålder. Det gäller
för vardagens alla små detaljer, men
också sådana saker som en redan till
ryggalagd karriär. Visa mig den kända
politiker av manligt kön, som skulle ac
ceptera utan gny att plötsligt börja ar

·beta in ett nytt namn!
Opraktisk är vår allmänna oansvarig

het även på andra sätt. ,För arbete på
skilda håll och för legitimation är det
ibland önskvärt att makarna har var
sitt prästbetyg. Men prästen på försam
lingens expedition blir mycket förvånad
och smått anklagande inför ett sådant

krav efter bröllopet. Är man lite obsti
nat och inte finner någon anledning be
rätta för en främmande människa vilka
skäl man kan ha för sin önskan, får
man finna sig i att bli 'behandlad som
litet förvillad, kanske också faderltgt
tillrättavisad.

Ibland leder oansvarigheten till inte
bara opraktiska utan direkt pinsamma
situationer. Går man till ett sjukhus' po
liklinik med ett barn blir man utfrågad
om faderns namn och yrke inför vänt
rummets mångfald viftande öron. Vad
modern är intresserar inte. Hur ska
det inte kännas för de mödrar och barn,
som inte har någon fader att visa upp,
ännu mindre ett faderligt yrke? Skulle
det inte i dessa familjesplittringens ti
der vara mera mänskligt och praktiskt
att fråga efter målsman?

Inte så litet beror väl på oss mödrar
och husmödrar själva. - "Jag ska frå
ga han" - sa' hustrurna för bara 25
år sedan när det gällde ganska små av
göranden. Många säger det än i dag.
Det är en fråga om husfaderlig prestige
i vissa fall, men ibland är det bara den
slentrianmässiga oansvarigheten som
spökar. Det är han som står på dörren
och i telefonkatalogen, det är han, som
står på hyreskontraktet och försäk
ringsbreven, det är han som har med
lemsböckerna i Konsum och HSB. Var
för inte göra en kamratlig uppdelning
av sådana angelägenheter efter prak
tiska linjer och slippa fullmakter, be
svär och bryderi?

Det finns ett utmärkt exempel. på hur
den ofrånkomliga byråkratin skall ar
beta när det gäller kontakten med en
stor allmänhet. Det exemplet är utbetal
ningen av barnbidraget. Det betalas
ut till mer än 1 1/2 miljon barn, låt
oss säga till 1 miljon hem. Försändel
sen _går till mödrarna, eller, som det he
ter, till den som har vårdnaden om
barnet. Det är väl praktiskt, naturligt
och självklart! Den svenska modern har
växt en tum andligen av det förtroendet.
Och hon behövde det. Men ännu har
många husmödrar inte råd att köpa en
bok eller deltaga i en studiecirkel ifall
det kostar 3: 50. Hennes man röker upp
den summan på 1 dag, kanske 2. Han
känner sig i sin fulla rätt eftersom det
är han som tjänar pengarna. Och det
tycker hon - den oansvariga - också.
Kläderna som underhålls, ·bohaget som
sköts, barnen som fostras, allt det där
är bara litet meningslöst pyssel som inte
ger henne rätt att ställa några krav för

·egen del.

Ninnie.
(Ur Förbundskamraten)



GUSTAVSBERGAREN 3

Psykologiska synpunkter
på samarbetet

Vi äro vana att se arbetsplatsens
problem utifrån övervägande tek
niska, organisatoriska och ekono
miska utgångspunkter. Det visar sig
emellertid, att önskvärda åtgärder el
ler utvecklingsbehov ofta hindras av
omständigheter, som ligger på det
mänskliga planet, och i stor utsträck
ning är att hänföra till samarbets
svårigheter. Låt oss t. ex. se på strä
vandena att rationalisera arbetsför
hållandena, att åstadkomma förbätt
ringar och förändringar. Man gör där
ofta den erfarenheten, att påtagliga
förbättringsinitiativ avvisas, trots
att det borde vara uppenbart, att de
ras genomförande skulle innebära ett
lättare arbete och bättre resultat. Or
sakerna härtill är inte av teknisk, or
ganisatorisk eller ekonomisk art, utan
det rör sig snarare om svårgripbara
mänskliga faktorer.

Ett exempel: En rationaliserings
ingenjör, anställd på ett större före
tag, hade efter en tids arbete på en
av filialerna utarbetat ett program
till förbättrad organisation, som han
presenterade för platschefen. Under
sökningen hade gjorts i gott samar
bete med avdelningscheferna. Plats
chefen kunde inte smälta, . att så
många förbättringsmöjligheter hit
tills hade blivit obeaktade. Han kal
lade därför upp en av avdelningsche
ferna och ställde honom till svars
för förhållandena. "Vad är det här
för skandal? Det här borde ju ha
gjorts för länge sen." Avdelningsche
fen trodde nu att ingenjören bakta
lat honom, och hans ställning slog
därför om till absolut negativism. Så
händer det ofta, att väsentliga för
bättringar som tekniskt sett är att
genomföra, strandar på oförmågan
att samarbeta.

Denna oförmåga sätter sina spår
i hela vår livsföring och en mängd

besvärligheter och brister på arbets
platserna visar sig gå tillbaka på
den. Det händer på alla nivåer, att
man måste avstå från sakliga lös
ningar, därför att man inte kan reso
nera om de gemensamma problemen.
Anställda klagar ej sällan på att de
inte får de informationer och den
kontakt med ledningen, som är önsk
värd. Förbättringar på arbetsplatsen
kan mötas med misstro av de anställ
da. Mellanskiktets arbetsledare an
ser ofta, att de inte få tillräckligt med
ansvar och stöd från företagsnämn
den. Avund och prestigesjuka brom
sar många viktiga initiativ. Sådana
samarbetssvårigheter förekommer gi
vetvis inte bara hos ledare, de är all
mänmänskliga. Man behöver inte ha
en avdelning eller ett företag under
sig för att Vara auktoritär. Hur ofta
förekommer det inte att kamratgrup
per tala om dem som inte är närva
rande och roar sig med att dissekera
dem på ett nedlåtande sätt?

Skall vi komma till rätta med det
ta problem, måste vi nog göra som
läkarna: Noga studera symptomen
för att på den vägen komma fram till
orsakssammanhangen. Genom att till
ägna oss en mera objektiv syn på
problemen, får vi kanske möjlighet
att lösa en del av dem.

Vilka iakttagelser kan vi då göra
av situationen, när samarbetet klic
kar, respektive när det fungerar bra?
Finns det några . symptom i arbets
prestationer, uppförande, hållning
eller andra sidor av vår aktivitet, som
vittnar om otillfredsställande samar
bete? Dessa bör sålunda vara betyd
ligt mera sällsynta, när samarbetet
fungerar bra. Vi kan bl. a. iakttaga
följande symptom i samband med
bristande samarbete.

Bristande effektivitet.
Sämre arbetskvalitet.
Dubbelarbete på grund av bristan

de samarbete.
Brist på disciplin och konsekvens.
Förutfattade meningar, kategoris

ka uttalanden och omdömen.
Intriger, skvaller, förtal, fjäsk,

gräl.
Konservatism, auktoritär hållning,

pedanteri.
Bristande lojalitet, avundsjuka,

prestigeinställning.
överkänslighet för kritik, felsökeri,

intolerans.
Likgiltighet, slöhet, opportunism.

Den 3 december hade SIF:s avdelning
Gustavsberg diskussionsafton, varvid

industripsykolog Lennart Bergström
höll en intressant och medryckande fö
reläsning om Psykologiska synpunkter
på samarbetet. Genom välvilligt tillmö
tesgående av herr Bergström äro vi i
tillfälle att återge hans föredrag i Gus
stavsbergaren och lämna denna gång
under Forumspalten det första avsnittet.

Red.

Sämre intresse, maskning, arbets
olust.

Större sjukdomsfrekvens och från
varofrekvens i allmänhet.

Listan på störningssymptom kunde
säkerligen göras betydligt längre.
Men redan på grund av de redan här
uppräknade symptomen måste vi frå
ga oss, om det överhuvudtaget _finns
några mänskliga funktioner i arbetet,
som icke påverkas av bristande sam
arbetsförmåga. Bristande samarbete
tycks vara ett uttryck ·för så djupgå
ende störningar, att vi måste räkna
med återverkningar i hela personlig
hetssituationen. Hos den envise med
sin förutfattade mening är t. ex. för
mågan att använda intelligens på ett
objektivt sätt nedsatt. · Självkänslan
är ofta obalanserad eller överdriven.
Förhållandet till kamraterna och ar
betsintresset karakteriseras ofta av
olustbetonade känslor eller överdriv
na reaktioner. Även den fysiska sidan
av funktionerna påverkas mer eller
mindre.

Ur dessa konstateranden kan vi
draga en intressant slutsats, som bli
vit alltmera framhävd i den moderna
psykologien, nämligen att vi 'funge
rar som en helhet. Vi kan sålunda
inte ur organismens helhetsfunktion
isolera någon bestämd funktion, t. ex.
arbetsförmågan, i den meningen att
den skulle vara oberoende av de öv
riga personlighetsfunktionerna. Har
man ett lyckligt familjeliv, innebär
detta ett plus för arbetsförmågan,
medan ett olyckligt familjeliv också
följer med i arbetet. Känner man till
varon tryckande på det rent privata
planet, t. ex. genom bekymmer för
ekonomi eller hälsa, så har det en
ogynnsam inverkan även i arbetet.

Vi kan få detta bekräftat genom att
vi i stället för att granska uttrycken
för bristande samarbete undersöker
uttrycken för störningar i någon an
nan väsentlig funktion, t. ex. själv
känslan. Hos en människa med star
ka mindervärdeskomplex återfinnes
en hel del av de symptom, som vi fann
utmärkande för den störda samar-
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Så slå .
VI tillsamman

Honnörsbordet vid 50-årsfesten i skolan.

Samtidigt som Gustavsbergs kom
mun fyllde sina modiga 50 år skedde
sammanslagningen med Ingarö. Med
tack och avsked till det gamla och
lycka till det nya firades händelsen
på nyårsaftonen. Kommunala förtro
endemän från de båda kommunerna,
kyrkans män, grannar från Boo,
Djurö och Värmdö och många fler
voro tillsammans med länets hövding
bänkade i skolans korridor vid ett
festligt kaffebord, då Harry Petters
son hälsade välkommen. Musik, gir
lander och korta tal gjorde stunden
högtidlig, lottornas goda kaffe och
en cigarrett gjorde den riktigt triv
sam. Kantor Nylow erinrade om min
net av de gamla kämparna, lyckön
skade Gustavsberg till dess storarta
de utveckling, betygande vänskap och
frändskap från det gamla Värmdö.
Detsamma gjorde även de andra kom
munerna, varpå landshövding Levin
son framförde Länsstyrelsens väl
gångsönskan. I och med sammanslag
ningen, yttrade han vidare, kommer
många förtroendemän, som ägnat tid
och krafter åt kommunen, att från
träda sina uppdrag. Vi äro skyldiga
dem ett varmt erkännande och ett
uppriktigt tack för vad var och en
på sin ort uträttat i det allmännas
tjänst.

Efter en titt på skolan och för
friskningar i vinterträdgården sam-

betsförmågan. Man återfinner käns
ligheten, den bristande balansen, den
överdrivna självhävdelsen i form av
fåfänga, äregirighet eller streberhåll
ning, Vissa tendenser är kanske mera
accentuerade hos en del invidier, t.
ex. behovet att projicera sin upple
velse av underlägsenhet på andra
människor. Denna projektionstendens
kan ofta förklara den mycket känsli
ga situation på samarbetsplanen, där
någon plötsligt riktar häftiga beskyll
ningar mot en annan. .När chefen un
dersöker saken, finner han ofta, att
beskyllningarna saknar grund i verk
ligheten. Den beskyllande kan på
grund av sitt starka behov att bli
kvitt oluststämningarna trots detta
vara övertygad om att han har rätt
i sina påståenden.

I mera allmän och positiv mening
förekommer i allt vårt handlande en
projektion, som innebär att vi i vårt
sätt att arbeta, uppfatta, uppträda,
tala, gå, skriva och reagera och röra
oss, alltid lägger in någonting av vår
egen personlighetssituation. En rad
viktiga diagnotiska undersöknlngsme
toder bygger på detta förhållande.

(Forts.)

Mot 0varen
Än ligga vidderna vita och frusna,
men våren är nära, dagarna ljusna,
solen stiger allt högre på fästet,
livet vaknar i fågelnästet,
sången går bevingad och stark,
en jub"lande kör över skog och mark.

I Långsundabergen, där skidspåren korsa,
snart drivan skall smälta och bäckarna forsa.
Spejande ögon i risiga gryt
skall kisa mot dagern, små bylten och kryp
vädra och känna med sällsam berusning
i tidiga morgnar vårvindens tjusning.

Ja, snart skall de lossna, de bojor och band,
som isarna bundit runt om vårt land,
tjälen skall släppa och vintern ge vika
för våren den väna, den varma och rika.
Så låtom oss sjunga en lovsång i dur
till vår vackra, vaknande skärgårdsnatur.

KNUT BELLANDER
(ur Torpet, Efterlämnade dikter)
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Samuel Svenson
får Landsko-mmttnernas medalj
m; Landshövding Levinson.

lades sa fäderna och bröderna i Gus
tavsbergs kyrka. Orkesterföreningen
spelade Hyllningsmarschen ur "Si
gurd Jorsalfar", varefter Gunnar An
dersson gav en återblick på kommu
nens historia före och efter det kung
liga brevet av november 1901, fram
till arbetarrörelsens genombrott och
den industriella expansionen. Han
gav intressanta belysande siffror på
befolkningsutvecklingen, 2185 1902,
4200 1952 och staten, 16.636
1902 och 2.225.000 nu. Herr Anders
son prisade det goda samarbetet med
Gustavsbergs fabriker och hoppades
på att nästa projekt, kommunalhuset,
snart skulle bli verklighet.

Högtidstalet hölls av Landshövding
Levinson, som erinrade om att Gus
tavsbergs kommuns 50-årsdag hade
kommit att sammanfalla med en epok
i landskommunernas historia. Han
skildrade den kommunala självstyrel
sens utveckling från bystämman till
våra dagars ofta komplicerade kom
munalarbete, med stort ansvar och
fritt svängrum, men såsom självsty
relse en av våra värdefullaste natio
nella tillgångar. Den nya indelningen
utgör ett djupt ingripande, som en
bart i Stockholms län tar bort 62
kommuner. I det kommande kommu
nalarbetet måste man allt mer räkna
med att anlita särskilda tjänstemän.
Det får inte föra med sig att förtro
endemännens ställning försvagas. Det
gäller att klokt fördela förtroende
uppdragen och bygga en kommunal
förvaltning på gamla grunder och un
der meddelaktighet och samförstånd.
- Efter sång av operasångare Tors
ten Bernow utdelade så landshöv
dingen Landskommunernas förtjänst-

Intervju med lngarö
Som alla vet har Gustavsberg och

Ingarö slagit sig samman till storkom
munen Gustavsberg. Detta gav mig an
ledning att som Gustavsbergarens fly
gande reporter med Arne Andersson vid
ratten och fotografen Ohlson i baksä
tet göra en blixtintervju till några kän
da Ingaröbor för att höra vad de hade
att säga om sammanslagningen.

Först ställde vi vår kosa fram till
lantbrukare Axel Wennberg i Kolbacken,
knackade på och stego in i hans trevliga
lilla stuga, där mor Wennberg bjöd oss
sitta ner vid bordet bredvid far själv
och sonen, som hjälper till hemma på
gården. I ladugården hade man 4 kor,
1 kviga och 1 häst och det gav oss an
ledning att öppna samtalet om mul- och
klövsjukans härjningar och lantgårdsdö
den på Ingarö. Och så småningom var
det dags att ställa frågan: "Hur känns
det att bli gustavsbergare på gamla
dar?"

"Tja", skrattar Wennberg", det är nog
inte första gången. Ser ni jag började
jobba för Gustavsberg redan 1902 på
gamla Sexan. I sinom tid kom jag över
till den gamla kolångaren och den följde
jag ttlls den såldes. Efter en tid också
på den nya kolångaren, kom jag hit
ut för att överta stället efter far min.
Jag känner många gustavsbergare från
den tiden, Lorang, Severin m. fl. och så
har jag ju tillhört hemvärnet och tagit
duster med Gustavsbergs hemvärn - å
det ska väl också gå bra i fortsätt
ningen. Hur det ska gå med ekonomin
för kommunen efter sammanslagningen
är ju ett problem, men jag vågar inte
uttala mig närmare om dylika spörs
mål. Vi kände oss ganska tillfreds
med Wennbergs lugna och trygga språk
och gladdes över att få räkna en så
god representant av den idoga gamla
bondestammen som gustavsbergare. Så
sade vi farväl och bilen förde oss nu till
Skälsmara by, där vi hälsade på f. d.
fjärdingsmannen Gustav Andersson.

När fru Elsa visade oss in i finrum
met, så föll våra blickar genast på gam
la fina Gustavsbergspjäser av majolika
och parian och några vackra väggfat.

medalj till Samuel Svenson för över
25-årig gärning i kommunens tjänst.
Ett stort antal veteraner fick dess
utom mottaga Boken om Värmdö. Se
dan kyrkoherde Hallin nedkallat väl
signelsen över den nya kommunen,
avslutades högtidligheten med psalm
12 och Postludium.

-g

Axel Wennberg.

Detta hade Andersson skaffat sig en
gäng genom medverkan av Hedbloms
och Fritz Andersson, som voro gamla
vänner till den nu 71-årige fjärdings
mannen. Han är född på Beatelund, bod
de en tid på Evlinge och började 1897
köra mjölken fram till Gustavsberg. Och
frän den tiden minns hän ännu många
gamla gustavsbergare. Andersson be
rättade om hur besvärligt det kunde
vara med tjänsteresor för en fjärdings
man i dessa trakter, där det saknades
vägar. Skrivaren, som ofta skogsluf
fat på Ingarö, känner till stigarna och
förstår strapatserna. Under 25 år uppe
höll Andersson sin tjänst som rättens
handhavare härute och det skulle vara
roltgt att få återge en del minnen från
den tiden. Men vi äro ute i speciellt
ärende och kastar fram vår fråga. An-

Gustav Andersson.
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dersson tyckte nog att han kände sig
litet främmande för det stora Gustavs
berg. Det ligger. ändå litet avsides för
att kontakten skall bli den 'bästa. Förr
åkte man med sina hästar och båtar till
Kolström och här träffades folk frän öns
alla delar för att intresserat lyssna pä
förhandlingarna. Ja, det var · en tanke
ställare för alla gustavsbergare. Gä på
mötena och intressera er liksom fjär
dingsman för vad som sker i ditt sam
hälle! Fru Elsa tröstade sig med att
ändå fä skriva Ingarö· församling, och
ville helst ha de båda kommunerna skil
da ät. Andersson ville inte så gärna
låta fotografera sig, men när vi talade
om att det går ett hundratal tidningar
till Amerika, så fick det ske. Ty han
tyckte att det kanske skulle glädja Agda
Pettersson Larsen därborta i det stora
landet att på detta sätt få en hälsning
frän Fjärdingsman Andersson och Fru
Elsa. Sä skildes vi ät och frun ropade
till oss att vi var välkomna igen och.ba
ra det var ju ett gott tecken.

Nu •bär det i väg ät hemtrakten och
till Atervall; där f. d. handlanden Albert
Zetterberg har sin fristad efter affären
i en trivsam och modern villa. Han bör
jade som trädgärdsmästare 1915 pä
Ingarö och drev sedan sin affär från
1922 till 1946. Det är en man som haft
mänga kommunala förtroendeuppdrag,
för många att här räkna upp. Men vi
kan ju nämna att han var nämndens
ordförande frän 1926 till 1943 och att
han varit överförmyndare i 20 år."Ja, nog
var jag emot sammanslagningen i bör
jan", säger Zetterberg. "Men tänker man
noga efter så är aUt bäst som sker.
Ingarö kommun har ju fått sin folk
mängd starkt minskad och allt ska
någon gång ta slut. iMen ändå så går
det framåt med en del på Ingarö, så inte
blir den någon 'black om foten på Gus-

Albert Zetterberg,

Anna Eklund.

tavsberg. Vi ska väl få en fin badplats
vid Björnö Sandarna." Vi skiljs åt med
ett löfte om bidrag till Gustavsbergaren
om hans synpunkter.

När man cyklat kring ·på Ingarö har
man ofta lagt märke till en affisch om
möten i syföreningen Enkronan. Vi sök
te nu upp en av kvinnorna bakom detta
originella namn och hamnade hos fru
Anna Eklund från Brunn. Hon berätta
de för oss att föreningen är över 10 år
och att den har till huvuduppgift att
skaffa medel till ett Folkets Hus på
Ingarö. Tomten är klar, det är den vi
dansar på vid Atervall ibland om som
markvällarna. Fru Eklund, som varit
fullmäktig i 10 år, ville hålla fast vid
det gamla och röstade emot en samman
slagning. Men nu när den är ett fak
tum accepterar hon den och hoppas på
ett fruktbärande samarbete för den ge
mensamma kommunen Gustavsberg,
Vi tyckte inte vi skulle avsluta den

na lilla trevliga tripp på Ingarö med
mindre än att gästa den för gustavsber
garna välkända Nisse i Kolström eller
Ragnar .Nilssons diversehandel som det
heter. Affären var visserligen stängd,
men vi knackar på och blir väl mottag
na. Fru Elsa sätter på kaffehurran och
snart äro vi i livligt samtal. Vi får höra
om värdshuset, som en gång låg intill
den plats där affären nu är, och som
brann ned vid sekelskif•tet. iNilsson be
rättar om smeden Dalström, som tjäna
de hos flygbaronen på Brunn. Han var
en mästare i att smida skor och att sko
en häst. Vår värd tror att Ingarö kom
mer att få större och fastare befolkning
vad det lider. Det kommer med bättre
bussförbindelser och omläggningen av
vägen . På vår fråga vad N. tycker om
kommunsammanslagningen, svarar han
hoppfullt: "Vi lämnade vår kommun i
gott skick till storkommunen och jag

Fritidshuggning av ved
Vår försörjning av bränsle är fortfa
rande aktuell. Du kan själv hugga
Ditt behov av ved för vintern. Vill
Du kan Du också göra Dig en arbets
inkomst genom att hugga för skogs
ägaren.

Upplysningar om fritidshuggning
lämnas av ombudet för Gustavsbergs
kommun.

H. Luuiholm, - Tel.: 30080, 30698.

Systugan har öppnat
i Kva:rnbergsskolan

Tillklippning . av nytt och gammalt
mot lå.g avgift.

Sömnaden utföres i hemmet

Måndagar och Torsdagar kl. 17-21
Onsdagar kl. 13-17.

tror inte att de kommer rott glömma oss.
Ett gott tecken är att vi redan fått två
nya värmepannor i skolan."

Det har blivit sent när vi tar farväl.
Då vi åker över bron till Farstalandet
ser vi rott den gamla brostugan är riven,
men att en ny är uppbyggd intill Val
lentins skomakeri. Vi rullar utmed Sö
dersveds gärde. Mitt över kanalen ser
vi den :granna silhuetten av de stora
hängbjörkarna, som hägnar den lilla
kyrkan. Under deras susande kronor vi
lar en av Ingarös stora söner, som vi
samtalat om under kvällen, flygarbaro
nen Carl Cederström.

Rolf.

Ragnar Nilsson.
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Från lngaröns
horisont

Albert Zetterberg har nedskrivit des
sa synpunkter från lngaröns horisont.
Han har därvid prisat några, av sina kol
teoer. Anspråkslöst har han glömt näm
na att han själv varit synnerligen kom
munalt verksam. Under en följd av år
var han kommunalnämn.dens ordförande
och tillhörde fiillmäktige sedan denna in
stitution infördes. Han har varit v. ord
förande i kyrkostämman och fullgjort
en rad av kommunala uppdrag. Hans
oegennyttiga arbete anse vi väl värt ett
erkännande.

Red.

En enda natt . . . Ja, så hette en
film i vilken det hände åtskilligt, men
ej tillnärmelsevis så mycket som hän
de nyårsnatten 51-52. Efter många
och långa förberedelser störtade 1,978
svenska landskommuner sönder och
samman och ur de - som vi hoppas
- välbehållna ruinerna uppstod 514
storkommuner. En betydande om
välvning i det svenska folkhemmets
indelning har sålunda genomförts.
Endast 302 kommuner har lämnats
ifred och får fortsätta sitt liv som
förut.

Så gick det alltså till när vi på
Ingarö blev gustavsbergare trots att
vi sa' ifrån.

Vi blev tillfrågade och sa' nej, fast
vi visste, att det var lönlöst.

Så, som den kungliga propositionen
var utformad och antagen av riksda
gen fanns ingen möjlighet att finna
några "förmildrande" omständighe
ter, som kunde beveka höga veder
börande och det var vi medvetna om,
men vi sa' nej ändå. Åtminstone någ
ra av oss.

Litet vankelmod kunde nog spåras
på något håll. . . Men vi visste ock
så att ingenting är. oföränderligt i
denna ofullkomliga värld och att även
formerna för den kommunala själv
styrelsen är underkastade förvand
lingens lag.

Men varför stretade vi då emot?
Ja, helt enkelt av samma orsak som

varje annan minoritet med självakt
ning och självbevarelsedrift skulle
gjort. Den, som anser sig kunna stå

. på egna ben, vill ju inte bli omhän
dertagen. Skulle rollerna varit om
bytta och Gustavsberg den folkfat
tigaste och svagaste hade nog samma
situation uppstått där.

Vi är heller inte blinda för de för-

delar kommunsammanslagningen
medför för småkommunerna. Många
av dem har ej kunnat ordna social-.
vården så, som lagen föreskriver utan
måst gå tillsammans i kommunalför
bund då det gällt att bygga ålder
domshem m. m.

Dessa förbund, liksom även polis
distriktsförbunden, torde nu i allmän
het bli överflödiga och därigenom kan
statbehandlingen ske på ett smidiga
re och rättvisare sätt.

Att reformen medför en avsevärd
lättnad för länsstyrelsen och övriga
myndigheter ligger i öppen dag, då
enbart i Stockholms län antalet lands
kommuner gått ned från 100 till 38,
en minskning alltså med 62 stycken.

Hur som helst så är sammanslag
ningen nu ett faktum och det ankom
mer nu på kommunalmännen att gö
ra det bästa av situationen. Händel
sen synes ha firats överallt i landet
i de kommuner, som berörts av refor
men och så många kommunala ut
märkelsetecken som utdelats i sam
band med denna händelse har nog
aldrig tidigare förekommit.

Landskommunernas förbund hade
också passat på att instifta en me
dalj, avsedd att utdelas första gång
en i samband med kommunsamman
slagningen. Icke alla kommuner sy
nas dock ha uppmärksammat denna
både bekväma och lämpliga möjlighet
att ge sina gamla förtroendemän ett
välförtjänt tack för mångårigt gag
nande arbete.

De äldsta förtroendemännen som
var med till slutet i Ingarö äro:

Axel Wennberg, ledamot av pen
sionsnämnden sedan dess början 1914
och under den tiden knappast försum
mat ett enda sammanträde och dess
utom varit ledamot av kyrko- och
skolråd under många år.

Ivar Eriksson, sedan ett 30-tal år
ledamot av kyrko- och skolråd, fattig
vårsdsstyrelse, barnavårdsnämnd,
folkskolestyrelse och över 10 år ord
förande i pensionsnämnden. Ledamot
av taxeringsnämnden under många
år m. m.

Karl Hindell, nämndeman sedan
1925, (medaljerad av häradsrätten
1950) ledamot och vice ordf. i kom
munalstämman, ledamot i kyrko- och
skolråd, folkskolestyrelsen, fattig
vårdsstyrelsen och barnavårdsnämn
den, kommunalfullmäktige samt
mångårig ledamot av taxeringsnämn
den.

Torsten Wanngård: (t. o. m. 1950)
Sedan 1925 ordförande i fattigvårds
styrelsen, nykterhetsnämnden, barna-

Jubileumsinsamlingen
Vid kommunens 50-årsfest i Skolan in

flöt det första bidraget till den insamling
som utlystes i Julnumret. Målet är 5.000
kr, och det skall bidraga att skapa fram
en Skolans egen blåsorkester och en
framtida förstärkning till Gustavsbergs
sammanslutningar för instrumentalmusik.

1 dag kan vi tacksamt redovisa:
Anna Waesterberg, Gustavsberg
Gustavsbergs Fabriker .
M. V. Statlander, Stockholm .
J. Orström, Grisslinge .

100:-
100:-
25:-
5:-

Kr. 230:-
Vi återkomma I

Kommitterade.

Tack!
Till alla som bidragit till den stora

penninggåva, som jag fått mottaga till
Jul, vill jag härmed å mina och min fa
miljs vägnar framföra vårt hjärtevar
ma tack.

Emil Löfdahl.

För all vänlig hågkomst på min 60-
årsdag, för blommor och gåvor, ber jag
att fä framföra ett hjärtligt tack.

Albin Möller.

Tidskriften Porslin har utkommit med
ett nytt exklusivt nummer, vilket över
träffar alla tidigare evad det gäller färg
bilder och omfång. Förutom· redaktör
Westmans aktuella art.lkla.r medverkar
dr Bo Gyllenswärd, dr iNils Palmgren,
professor Walter Steger, statsgeolog
Nils Sundius och Marita Lindgren-Frt
dell, Tidskriften kostar 12 kr i markna
den och finns i vår butik på Birger
Jarlsgatan, hos NK, PUB m. fl.

vårdsnämnden, skolrådet och folksko
lestyrelsen m. m., kommunalfullmäk
tig under åren 1938-1950.

Dessutom har vi en trotjänare, som
visserligen icke var med ända till slu
tet i aktiv tjänst, men vars krafter
dock tagits i anspråk i åtskilliga
värv:

Gustav Andersson, fjärdingsman
åren 1916--1940, dessutom ordföran
de i pensionsnämnden under samma
tid samt barnavårdsman m. m.

Uppgifterna äro hämtade ur minnet
och därför kanske inte fullt korrekta
och jag anhåller om överseende med
eventuella felaktigheter och härmed
gör jag en tacksamhetens honnör för
mina gamla kompisar.

Albert Zetterberg. ..,
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Att ..gora n_ågot bättre
Synpunkter och er/arenheter /rån

fabrikens /örslagsverksamhet

När man talar om förslagsverk
samhet med en gammal arbetare, be
kräftar han att manförr nästan dag
ligen gjorde rön och förbättringar
med sina verktyg och maskiner, som
ingen människa i världen tackade en
för och vilket man kanske icke heller
hade någon tanke på. Huvudsaken
var att de underlättade jobbet och
gav en tillfälle att tjäna en större
dagspenning. Det förekom emellertid
på den patriarkaliska tiden, att en
arbetare vid några tillfällen fick en
dusör för en förbättring eller snara
re för en fullbordad order om för
bättring av ett verktyg eller en ma
skin. En av mina sagesmän minns t.
ex. att en man i porslinsverkstaden
vid namn Thörngren på sin tid fick
en belöning för en maskin för stans
ning av hänklar och att detta var gan
ska remarkabelt.

Andra året efter KF:s övertagan
de av Gustavsberg utlyste företags
ledningen en pristävling om "förslag
till arbetsbesparande åtgärder". Fem
pris, från 150 till 15 kronor uppsat
tes. Det kom in fem förslag, där
Karl Hedberg fick första pris för sitt
rationaliseringsförslag i snickeriverk
staden och priserna i övrigt fördela
des mellan Sven Wiberg, Curt Säf
ström, Gustaf Nilsson och Torsten
Box. Förslagen innebar i huvudsak
sådana åtgärder, som delvis · redan

iaeuuo»:

voro planerade, men med hänsyn till
att förslagsställarnas prestationer
gingo utöver det normala arbetets
ram, så får man anse dem som myc
ket bra.

Det ringa antalet deltagare i denna
första förslagskampanj uppmuntrade
kanske icke ledningen till nya initia
tiv, men under de närmaste fem åren
studerade man problemet och gjorde
så småningom utkast till en inbjudan
för nya tag och kom så 1946 fram
till startandet av en mera fast orga

.nisation för förslagsverksamheten.
Det var ett och ett halvt år före
Saltsjöbadsavtalet, som våra första
idelådor sattes upp och som särskild
s. k. granskningskommittå tillsattes.
I begynnelsen var verksamheten för
siktig och trevande och någon allmän
popularitet kunde man knappast tala
om. Dels berodde detta säkerligen på
en otillräcklig propaganda och upp
lysning, delvis också på en bristande
samverkan, dels på ovanan eller va
nan att sätta sitt ljus under en skäp
pa. Man kunde inte sätta sig in i
att ens små vardagsideer kunde bli
till någon nytta annat än för en själv.
Och så var man både blyg och miss
trogen. Till att börja med hade man
granskningsnämndsrepresentanter på
varje större avdelning, men då flytt
ningar ideligen förekom mellan av
delningarna blev denna organisation
lika tungrodd som ordet är långt.
Under 1946 kom det i alla fall in 8
förslag, varav 6 premierades. Mäs
terförslagsställare var Sven Löfdahl,
men där var också ~Ivar Eriksson på
Isolator med förslag till automatisk
isolatorpress, Arnold Körgemets med
sin utförliga beskrivning på omvänd
ningsanordning för WC-stolar - ty
värr ej praktiskt att realisera - och
så förslag från Nils Einar Karlson på
gjutklammer och andra från Gottfrid
Karlsson, Gunhild Apelqvist, John
Grönlund och Emil Löfdahl. Året där
på, 1947, kom Tyko Axelsson med
sitt goda förslag till en folkbide och
Sven Lindahl med ett bra förslag till
sprutboxarna, som sedan utformats
till ett förnämligt globskåp. Mäster
förslagsställaren hette nu Reinhold
Westerberg och han hade huvudpar
ten av de 8 premierade förslagen.
Detta år kom det allmänna samar-

Birger Anderssons och Filip Gusta1,ssons
utmärkta avstickare.

betsavtalet i Saltsjöbaden till stånd
och där aktualiserades förslagsverk
samheten på arbetsmarknaden i § 4,
där det heter sålunda: "Nämnden
skall äga bedöma sådana förslag till
förändrade driftsmetoder eller andra
anordningar eller åtgärder till gagn
för företaget, om vilkas behandling
av nämnden arbetare gör framställ
ning. Nämnden bör därvid överväga
frågan, huruvida förslaget är sådant,
att därest arbetsgivaren tillgodogör
sig detsamma, ersättning bör utgå
till arbetaren; om uppfattningarna i
detta hänseende inom nämnden skall
anteckning göras i protokollet. Nämn
den skall hålla förslagsställaren un
derrättad om förslagets behandling
och i anledning av detsamma vidtag
na åtgärder."

Liksom denna högtidliga paragraf
förefaller förslagsverksamheten ha
blivit högaktningsfull och avpassan
de under 1948. Det är väl också så
att, regler i all ära, så tar de, om
man söker tillämpa dem alltför bok
stavligt, bort något av det omedelba
ra. Det verkar som om man höll inne
med saker och ting för att ha det i
bakfickan och avvakta ett lämpligt
tillfälle för ett framläggande enligt
alla konstens regler och med stor för
hoppning om belöning. Och man läm
nade in förslag, men få blevo belö
nade. Och det blev ganska tyst kring
förslagsverksamheten. Året 1949 kan
man registrera 9 förslag och förslags
ställarna hette Signe Bäckström, Ivan
Berglind, Einar Hedberg, Gunnar
Storm, Sven Johansson, Karl Ström
och så förstås Westerberg.

Det skulle föra för långt att här
närmare ingå på dessa förbättrings
förslag och det skulle förresten ford
ra mera teknisk sakkunskap än vad
jag kan leverera. Men jag tillåter.
mig att ge några ljusglimtar ur ett
par förslag, som ej blev premierade.
I ett förslag föreslår en kvinna "att
fabriken anställer manliga målare.
Jag anser att dom arbetar bättre och
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tar saken på allvar och inte äro så
oroliga". Hon kanske skulle haft en
minnessak, målad av undertecknad. I
ett senare förslag läser vi följande
allvarligt menade påpekande: "Vid
flera tillfällen har det förekommit att
grammofonmusiken uteblivit. Detta
lär bero på att den, som sköter musi
ken är borta från arbetet. Vi föreslå
att en vikarie utses". -

Vid det här laget, efter över fem
års organiserad förslagsverksamhet,
kan vi med fog säga att vi gjort en
del erfarenheter, som hjälpt oss över
en del barriärer. överallt, där man
sysslat med förbättringsförslag, har
man gjort nyttiga rön och funnit att
det lönar sig att lägga upp sin för
slagsverksamhet väl och fritt, instal
lera den populärt och ständigt söka
stimulera den.

I och med omläggningen 1949-50
fick vår förslagsverksamhet ny vind
i seglen. En särskild kommitte hade
då studerat hur mari gick tillväga vid
Metallverken och AS,EA, man sökte
kontakt också med andra företag och
begrundade den lilla litteratur, som
fanns på området. På grundval av
detta och egna erfarenheter sattes det
upp nya idelådor, med fack för pap
per och kuvert och plats för medde
landen. Förslagspapperen gjordes an
norlunda, brevlådorna tömdes regel
bundet och månatliga sammanträden
infördes. Det beslöts att inrätta di
plom och nämnden utökades med sek
reterare för att hålla kontakten med
remissinstanserna och förslagsställar
na. Förslagen registreras utförligare
och publiciteten och propagandan
blev bättre. Dessutom gav Företags
nämnden kommitten uppmaningen
att vara frikostigare vid premiering.
Viljan att sälja ideer har sedan dess
blivit positivare och 1950 inkom inte
mindre än 41 förbättringsförslag, var
av 17 premierades. Jag tar några prov
ur högen:

Förbättring för sparande av gjut
block, Ny modell till barntallrik, Fix
tur för målning av porslinspjäser,
Stänkskydd vid tejatskarusell, Sökar
tavla för montörer, Ny bomsring för
tallriksformning, Plåtring för jämna
re glasering av vaser, Sockerskål utan
lock, Synpunkter på musik under ar
betet, Förslag till bakelithölje på ter
mosflaskor, Jullotteri, Automatisk av
skärare, Färgkoppställ.

Denna provkarta visar att områ
det för förbättri:ngsförslag är stort.
Många förslag äro utmärkta, andra
djärva men opraktiska och ett och
annat ligger väl något utanför fältet.
Men alla har lämnats med en känsla
av intresse och i tro att de kunde va-

Förslagskommitten i sammanträde.

ra till nytta för företaget. Flera för
slagsställare har kommit igen med
nya förslag, även fast man icke pre
mierats vid det första försöket.

Förra året, 1951, kom det in 34
förslag. Nu har förslagskommitten
blivit frikostigare och börjar tilläm
pa uppmuntringspremier, även om
förslaget icke kan tillämpas, men som
en erkänsla för intresse och uppmärk
samhet. Dessutom har vi kommit
överens om att med bokpremier kom
ma ihåg den som återkommer med
förslag och alltså redan har fått di
plomet. Vi kan nu redovisa 32 premie
rade förslag och två bordlagda. Av
dessa äro 9 belönade med uppmunt
ringspremier. Bland förslagen finner
vi bl. a. Provare för vattenlådor,
Angslinga för torkning av spån, Ladd
ningsanordning för truckar, Stämpel
förfarande vid glasering, Stoppanord
ning för kulkvarn, Blästringsmall, Be
sparing av träemballage. Apropå det
sistnämnda, som var ett relativt en
kelt förslag, så är det särskilt aktuellt
nu, då virket är så förskräckligt dyrt.
Detta förslag sparade in 168 cm trä
på varje emballage. Nu går det vis
serligen bara 600 sådana emballage
om året, men det betyder en bespa
ring på minst 500 kr. - och det är
också pengar. Tänk om man kunde
göra en liknande besparing för klo
setterna, varav det går ut 90.000 st.
per år! Men här har teknikerna re
dan bringat ned emballaget till hälf
ten - och ännu så länge måste vi
använda oss av trä.

Låt mig härutöver dra fram ett

par förslag, som liksom ligger vid si
danom, men som har sitt intresse och
bör föranleda insatser från annat håll
än förslagskommitten. En skiftesar
betare lämnade t. ex. in en del intres
santa tidningsurklipp om skiftesarbe
tets och framför allt treskiftets be
svärligheter, då det gäller bostad, vi
la, sömn och mat. Han slutar ett
långt brev med: "När det bygges nya
hus, tänk bättre på isolering och av
skilda rum för dem som gå i skift."
Det är en allvarlig sak, som alltid är
aktuell och som ligger både fackför
ening och företagsnämnd nära, men
något förbättringsförslag är det
egentligen inte. - Ett annat förslag
gällde inte heller fabriken, men väl
Tretton, vårt ungkarlshotell. Det är
inlämnat av en dansk, som tydligen
också är ganska hemma på Åkerlyc
kan. Han skriver: "Rundt kring Tret
ton är fine gräsmatter, men på alla
står et skilt at "Gräsmatten får icke
beträdes." Rundt kring Akerlycke
finns liga fina gräsmatter, men flic
korna får gerne gå och ligge sig på
gräsmatterne och tage solbad. Er
gräsmatterne kring Tretton endast
för vagtmestren och hans familie ?
Både ved Tretton och Akerlycke bur
de finns borde och stole (liggestole),
så at dets beoere kunne side ute i
frisk luft." .... Det där kanske kan
vare något för den nye husfadern
Bertil Svensson att tänka på ....

En styrka och ett förtroende i vår
förslagsverksamhet är den omständig
heten, att man redan 1946 stadgade,
att den centrala granskningskommit-
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Olof Anderssons förslag till kantskydd
vid sprutglq,sering.

ten fick besluta om förslagets anta
gande och hur det skulle honoreras.
I de flesta företag är det så att di
rektören eller högsta ledningen ensam
avgör det slutliga bedömandet och
belöningen. En annan fördel var att
vi från början valt en särskild för
slagskommittå, vid sidan av företags
nämnden, som handlägger inlämnade
förbättringsförslag, medan man på
andra håll ofta belastar företags
nämnden med dessa ärenden och som
följd därav också får en omständig
apparat för förbättringsförslagens
behandling. Detta uppmärksamma
des särskilt vid besök här av de ar
betaruppfinnare, som AT förde runt
landet i oktober förra året för att stu
dera förslagsverksamheten.

Givetvis kan denna verksamhet i
samarbetets anda göras effektivare
och vinna ännu större popularitet. Vi
kan göra det genom att knyta kon
takten med våra förslagsställare fas
tare, genom att söka ge det hela bätt
re publicitet och uppmuntran. Pro
pagandan måste dock vara enkel och
naturlig. Att i högstämda ordalag
tala om att förslagsverksamheten
ökar vår levnadsstandard och vårt
lands ekonomiska utveckling är väl
starka ord, som snarare skrämmer
arbetaren vid maskin eller skrivbord
att lägga fram sina enkla fundering
ar. Eller att spekulera med ekono
miska funderingar över vad ännu icke
gjorda förbättringar betyder i förlust
av kapital, Vi bör nog befria oss från
dylika illusioner. De verkliga förbätt-

. ringarna sker ju genom insatser ·av
härför erfaren och skolad personal,
som målmedvetet och energiskt stän
digt sysslar med spörsmål hur man
skall kunna rationalisera, förbilliga
och effektivisera driften och det är
här som de betydelsefulla uppfinning
arna och förbättringarna kommer till
stånd. Deras arbete är ju också ett
villkor för att man överhuvudtaget
skall komma framåt tekniskt. Där
har man redan gjort emballagebespa
ringar, som per år sparar många tu
sentals kronor och där har man gjort

förnämliga uppfinningar, som blir
världspatent och sträcker sina förbil
ligande verkningar långt utanför vå
ra fabriker. En epokgörande ide ge
nom förslagsverksamhet måste vi nog
räkna med som lika sällsynt som en
hög lotterivinst. Men chansen finns.
Vi ska alltså inte överskatta förslags
verksamheten. Nyktert sett så är den
kanske främst en trivselfaktor. Vi
bör därför i vår propaganda för sa
ken inrätta oss efter de speciella för
hållanden, som vi på vår ort arbeta
efter och ge sådana argument att för
slagsställarna med både förnuft och
känsla känner sig eniga med företa
get. Eller helt enkelt som en arbets
ledare yttrade på tal om förbättrings
förslag: "Kunde man få de anställda
mera positivt inställda till vårt ge
mensamma företag, så skulle också
utskottsprocenten gå ned avsevärt."

På tal om arbetsledare så vill jag
passa på att dra en lans för "de glöm
da männen". I samarbetsavtalet he
ter det i en protokollsanteckning. att
"därest förslag framföres av tjänste
män och arbetsledare äro arbetsgi
varna beredda att efter samråd med
deras representanter i företagsnämn
den överväga frågan om ersättning
till förslagsställaren, såvida förslaget
icke faller inom ramen för vederbö
randes tjänst eller särskilda upp
drag". Jag har en känsla av att man
i allmänhet hyser den uppfattningen,
att tjänstemän och arbetsledare äro
utestängda från förslagsverksamhe
ten, att det är deras uppgift att kom
ma med nya uppslag, och att pre
miering icke kan tänkas. Det är
klart att· ett förbättringsförslag av
en arbetare ofta måste anses vara en
relativt bättre prestation än om sam
ma förslag lämnats av en tekniker
på avdelningen, som har dylikt upp
drag. Och ju högre tjänsteställning
en ledare har, desto större anspråk
kanske man vill ställa på hans för
slag. Men för ideer, som ligga utan
för deras befogenhets- och arbetsom
råde måste vi ha dem med i denna
trevliga gemenskap, som förslags
verksamheten innebär. I en pristäv
ling i Vår Tidning har man nu inbju
dit alla anställda på fabrik, lager och
kontor att lämna förslag till för
bättringsåtgärder. Detta senare är
kanske en engångsföreteelse, men
det pekar mot en frikostigare inställ
ning. Jag tror att förslagsverksamhe
ten skulle stimuleras av arbetsledar
nas och tjänstemännens medverkan.
Den skulle också på den fronten bli
en nyttig ventil för att släppa in
frisk luft.

Inom själva förslagskommitten har

samarbetet alltid varit synnerligen
gott. 8å vittnar herrar Möller, Len
nart Svensson, Björck, Nässen och
öhlund, som tidigare sysslat med det
ta uppdrag och så tycker också her
rar Teglund, Wiberg, Steen, Sven
8vensson, Birger Lindberg och Dahl
berg, som nu sitter som ledamöter. I
vissa fall har diskussionerna varit
ingående, men ingen har därvid sökt
gynna sin egen avdelning. Ibland
har man enats om en kompromiss
eller bordlagt ett ärende för att vila
på saken och samla mera erfarenhet.
Det har ibland varit svårt att avväga
premiebeloppen, men sedan vi nu har
en lista på alla premierade förslag
kan vi lättare göra jämförelser. Vi
har mycket diskuterat diplom eller
minnesplakett, dess text och utform
ning och vi är nog inte ännu riktigt
tillfreds med den. Vi har haft olika
meningar om uppmuntringsförslag
skall diplomeras, men enats om att
alla som få en premie också bör ha
det synliga beviset, som minnesfatet
utgör. Då och då bjuder vi en gäst
till våra sammanträden, nu senast ha
de vi fabrikscheferna hos oss och
fick tillfälle att utbyta tankar om
vad som kan göras bättre i vår orga
nisation, om premiernas storlek och
hur man lämpligast skall delge andra
avdelningar ett förslag, som de kan
ha nytta av.

Vi kan väl anse att vi i förslags
verksamheten äro inne på rätt väg,
men att vi har långt att gå ännu in
nan den blir en institution, som inte
är automatisk utan levande. Där
varje anställd i medvetandet om
denna gemenskapstillgång känner sig
som en företagare i smått på sin ar
betsplats. Och där kärnpunkten i för
slagsverksamheten inte är själva för
slagen i och för sig, utan den positi
va inställningen och verkliga trivseln
med sitt jobb. Där initiativen kom
mer fram därför att man tycker att
den verkliga glädjen i livet är att
försöka göra någonting bättre eller
något bra ännu bättre.

Gösta Dahlberg.

Belönade förslagsställare erhålla vid
årshögtiden detta minnesfat med namn.
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ONQAD STRÖMBEQG

OXEN M
GÅ- BAKL.
NEDFÖR
TRAPPA

- Skog, natur, sång, musik och
så båtar - det får vi inte glömma
har varit min fritidshobby.

Vi sitter hos Konrad Strömberg,
som till hösten fyller sina 82 år, och
ber honom berätta om vad man gjor
de på fritiden i hans ungdom.
- Ja, det där med båtar, suckar

Strömberg, hade jag fått som jag vil
le, så skulle jag seglat på de sju
haven. Men skogen är bra den också.
Tänk er på våren att gå ut i skogen
och med flöjt härma göken och lura
honom intill sig. Eller att sitta vid en
skogstjärn och drilla och filosofera.
- Men vad gjorde ni på vintern

d'?a.
- Åkte skridskor, Wollerts patent,

men inte höll vi på och snurrade på
samma fläck efter något nystan, som
nu för tiden, utan vi gav oss i väg på
långturer. Jag minns vintern 1893.
Den var kall och snöfattig och åtta
söndagar i rad åkte vi över till Salt
sjöbaden. Den längsta skridskoturen
var nog till Dalarö samma .år, Vi
åkte härifrån vid 10-tiden, Farsta
viken, Farstabrohål, Baggen, Fält
ström. Det blåste hård medvind. På
Ju_ngfrufjärden träffade vi en skrid
skoseglande stockholmare, som också
ämnade sig till Dalarö, men som ha
de all möda i världen att klara seglet

i den hårda blåsten. Vi hjälpte honom
och fick på så sätt fart värre och vo
ro framme vid 12-tiden. Desto sämre
gick förstås hemfärden. Vi fick kry
pa, ibland långa omvägar för upp
blåsta råkar. Nu var Fältström öp
pet, så det blev besvärligt.
- Hur var det med skolan på den

tiden. Var gick Strömberg själv?
- Jo, i Mjölkcentralen. Det vill sä

ga där den ligger nu i Nedre Stenhu
set var det skola under mamsell Lind
bloms ledning. Jag minns än i dag
en replik, som min skolkamrat Björn
Granat levererade, när han fick en
fråga av mamsell en gång: "Vänt
mamsell, mens jag hank upp böxer
na ! " - På rasterna roade vi oss med
att reta gästgivarens stallgumse. Vi
ställde oss mot stenhusväggen och
hoppade undan i sista ögonblicket, så
stackarn körde huvudet i väggen. Han
tog igen skadan, fast inte på oss. En
gång råkade gästgivarns fru, fet och
frodig, med en bricka fullastad med

mat och på väg till Stenhuset, få en
törn. Det var en fullträff och grab
barnas skratt ekade i Algatan.

Vi samtalar litet om Värdshuset
och livet däromkring, men erfar att
Strömberg inte varit så road att vara
i farten med dryck och mat på kro
gen. Han berättar att han blev av
vänjd från sprit som liten grabb, då
han fick se en flaska av den då bil
liga varan på en hylla därhemma.
Han slog i ett stort glas och svepte
i sig och började snart raggla. Han
somnade av och vaknade inte förrän
på middagen nästa dag. Sedan dess
har inte starkare drycker än vin eller
litet punsch tilltalat honom.
- Var bodde ni då och hur hade

ni det där hemma? frågar vi.
- Jo, vi bodde i en vindskupa på

gamla Vattkvarn, far, mor och jag.
Den låg ungefär där vi hade den för
ra transformatorn och gasverket. Det
var ett tvåvåningshus. På nedre bot-

. ten stod vattkvarna, där man malde
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Anders Liljefors
ny keramiker
av klass

När en krass, kommersiellt intresse
rad materialist för första gängen säg
Anders Liljefors' stengods, var det inte
utan, att man blev en smula konfunde
rad.

Här hade man begapat sig i professor
Wilhelm Käges berömda Farsta rost,
Stig Lindbergs artistiskt raffinerade
stengods och Berndt Friber,gs eleganta,
tonrika skålar och vaser och nu stod
man inför något alldeles nytt i stengods
väg att bilda sig en uppfattning om.
Det var minsann inte lätt, man förblev
till en början stum.

Ty här var det inte fräga om att ha
näsa för affärer och vad som "går" och
inte "går" utan något helt annat.

Man måste medge, att efter det första
besöket på ateljen var man långt Ifrån
övertygad om att godset skulle "slå an",
men efter några besök och smygtittande
började. man ,bli tilltalad och acceptera
de det och fann en säregen tjusning i de
klassiskt rena formerna med den säreg
na ornamentiken, som faktiskt påmin
de om hällristningar. I NK:s montrar
vid vernissagen exponerades godset i sin
rätta miljö och gjorde sig full rättvisa.
Belysningen etc. gjorde att glasyrens
utomordentligt vackra toner kom fram
på ett helt annat sätt.

Att Anders Liljefors kommer som ke
ramiker, det är säkert - men det fär
andra skriva om - ty vi som dagligen
komma i kontakt med Gustavsbergs
konstnärer kan givetvis bli påverkade
och övergä till ensidig beundran. Vi saxa
därför några axplock ur dagstidningar
na den 24 januari.

· M. T. skriver: "En ny keramiker av
klass kan nu Gustavsberg ställa bredvid
sina andra ypperliga konstnärer. Anders
Liljefors har gjort sina lärospån och ar
betat i det tysta vid Gustavsberg under
fem år. Nu är han mogen för en egen
utställning, och den sker på NK som får
ett nytt piibliknummer sedan jubileums
blomstren börjat vissna. Den 28-årige
konstnären gick först målarvägen på
akademin i Köpenhamn men vid en re
sa i Frankrike väcktes intresset för det
keramiska och sedan har det varit fem
år på Gustavsberg.
I två år har Anders Liljefors arbetat

med de saker uteslutande i lergods som
han nu visar fram och det är en rikhal
tig kollektion. När vi förundras litet
över · den tunna smäckerheten särskilt
i ett par stora fat förklarar han, att
det beror på att han haft en bra drejare
och god tur. Men det är nog ändå att
vara litet för blygsam. Allt har en per
sonlig prägel Jrån miniatyrfaten till

färger och glasyrer. På mellanbotten
var oxvandringen. Och där hade ock
så glasmästare Ström och en snicka
re sin verkstad.
- Oxvandring? Drogs inte vatten

hjulet av vatten från Kvarnsjön?
- Jo visst, men när vattnet sinade,

fick man ta till oxkraft för att driva
fabriken. Man baxade upp en oxe för
trapporna till andra våningen och där
fick den sedan vara, så länge det var
ont om vatten. När jag vid 10-års
åldern kom hem från skolan brukade
jag ofta byta av gubben Thorsell och
sätta mig på dragstången för att kö
ra oxen runt i hans trista vandring.
När sedan den tiden kom att · man
icke mera behövde oxen; så blev det
besvärligt. Man fick så att säga ta

oxen vid hornen och backa honom ner
för trapporna ....

Var det inte rätt störande att
bo i vattkvarn med dess bullrande
hjul, vandrande oxe och malande
kvarnar?
- Jo, men. det blev en vana, så till

slut märkte man det inte. När vi
skiljs från den gamle hedersmannen,
kommer vi att tänka på Evert Taubes
Oxdragarsång och nynnar:

Dra, dra, min snälla oxe, det bästa
du förmår,

Bra, bra, min snälla oxe, där hemma
klövern står.

Teckningar: Calle Blomkvist.
Text: Hilding Ohlson

de stora golvurnorna. Fiirqtonew är
dämpad och ornamentiken för i många
fall tankarna till gamla hällristningar.
Redan under de första utställningstim
marna på onsdagen kom det upp flera
små lappar med "såld", och priserna var
över lag humana."

DAGENS NYHETER skriver bl. a.:
"Ett nytt keramiskt namn, Anders Lil
[ejors, presenteras på en separatutställ
ning av stengods i NK:s ljusgård. Det
är en sonson till Brune, själv målare
från danska konstakademin, som plöts
ligt ville bli keramiker och gick till Gus
tomsbero, där han arbetat i fem år, först
som elev till Stig Lindberg, sedan i fri
het tills han kände si!J. färdig att ställa
ut. Det var ingen för tidig debut. Anders
Liljefors har funnit en egen linje i viss
anknytning till den japanska keramiken
som för sjuttio år sedan kom på modet i
Frankrike, där påverkades uppkomsten
av l'art nouveau och alltjämt ins_Pirerar
den fria engelska keramiska konsten,
främst märkbar hos Bernard Leach och
liknande etudio-potterers arbeten.
Inte så att Anders Liljefors imiterar,

det är enbart behagligt att se hur god
sets tyngd, glasyrens glans och den
skissartade, skenbart primitiva dekoren
i grått, grönt, brunt och blått, ofta med
djurmotiv, erinrar om det bästa av ja
pansk keramik.
Man börjar undra vad Stig Lindbergs

skolrum har för andra överraskningar i
beredskap."

SVENSKA. DAGBLADET: "Det arbe
tas friskt ute på Gustavsberg, och under
beskydd av fabrikens konstnärlige leda
re Stig Lindberg får den ene konstnären
efter den andre tillfälle att utvecklas
och så småningom visa vad han eller
hon duge'r' till. Vilket de knappast skulle
kunnat göra lika snabbt, om de ej haft
en storfabriks resurser bakom sig.
På onsdagen 1Jar det unge Anders Lil

jefors' tur att i NK:s konstindustrihall
bli introducerad med en kollektion sten
gods, åstadkommtn under två års inten
sivt experimenterande.
Kollektionen väcker både undran och

beundran. Undran tog sig uttryck i frå
gor hur konstnären burit sig åt för att
få fram stenaodeiat med halinneters dia
meter, tunna som fint porslin med me
tallisk hållfasthet.
Experimenten har varit mån!J.a och tå

lamodsprövande, det erkänner konstnä
ren själv.
Han är sonson till den stora Bruno

Liljefors. - Tyvärr, säger han blygsam,
han känner det som en belastning. Han
vill själv skapa sig sitt namn, vara sig
själv. Det är nog ingen risk efter detta
framträdande."

A. E-d.
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Förmälning har tillkännagivits
mellan välbetrodde nch konstför
farne porslinsmakaren Gustav S
Berg och äreborne hemmadottern
Inga Rö. Vigseln förrättades Ny
årsafton av länets hövding och be
vittnades av i skola och kyrka för
samlade fäder. Bröllopsföljet före
träddes av musikanter och tårtan
levererades från Vita Hästen. Bru
den medförde i bot, förlåt boet, di
verse hemvävt, skärbönor, flera
fjärdingar, och får av brudgummen
nya skatter. De gemensamma
ägorna ökades till 10121 hektar.
Man sjöng härlig är jorden.
Det viskades om att kontra
henterna till att börja med varit
ovilliga till sammanslagningen,
men att man härtill var nödd och
tvungen.

Ut med domam
skreko besvikna gustavsbergare, då
Gröndal, Djurgården och- domar
na gjorde ett streck över förhopp
ningarna att få vara med i All
svensk bandy nästa år. Ett bort
dömt mål och andra fadäser från
rätt så svaga pipblåsare satte vårt
lokalpatriotiska blod i svallning
och en och annan i svansen gjorde
därvid hotfulla rörelser och utstöt
te fula ord. Detta skildrades i Af
tonbladet ( ?) sålunda: "Domare
slogs medvetslös. En skandal av
dess bättre sällan skådat slag. Do
maren attackerad av en del suppor
ters och en av dessa överföll den
försvarslöse med slag och sparkar.
Blev illa tilltygad och miste med
vetandet ....." Att detta var lögn
och förbannad dikt är en annan
sak. Man skall veta att egentligen
är det bara datum, som brukar va
ra riktigt i en del organ. Under
söndagsmatchen föreföll däremot
domaren och ett par s. k. stjärn
spelare lite medvetslösa. -
Viktigare är dock vi hyfsar till
oss både på plan och kring den.
Vad är det annars för mening med
idrott, om det inte skall vara rid
derlighet och självdisciplin i spelet.
Vad är det annars för mening med
att hurra för varandra, om man in-

te menar något med det, Och de fula
orden på idrottsplan. Finnarna har
ett tänkespråk som skulle kunna
nyttjas även här: I kyrka och
bastu svär man inte!

Medan jag sväljer
- en chokladpralin, läser jag en
annan besk kommentar i mitt fack
organ om en företagsnämnd, som
ställdes offside inför ett för de an
ställda livsviktigt avgörande. Där
sprack några såpbubblor. Sådana
håller nu inte att bygga demokra
tisk samverkan på, men det goda
har den tråkiga händelsen med sig
att diskussionen om företags
nämndsverksamhetens stärkande
åter kommer i gång. Än 'så länge
är den bara en tråd, en röd tråd,
som sakta spinner samman en in
timare samverkan på själva arbets
platsen. Men att liktyda dess exi
stens med industriell demokrati är
väl ändå att ge den litet för stora
proportioner. Än så länge byggs in
dustriell demokrati säkrare genom
ansvarstagande representanter i
regering och riksdag, genom lagar
och avtal och genom de gamla be
prövade fackorganisationerna. Där
mycket gott har uträttats efter in
satser från personligheter, ledare
och kämpar. Förutsättningarna
finns onekligen att komma fram
ett bra stycke också genom före
tagsnämnderna, om man där verk
ligen vill medinflytande och med
ansvar. Men blås inte upp dem i nå
gon skimrande illusion. Då blir det
framtida målet höljt i dimbildning.

Kejsarens nya kläder
tycks ha återkommit i ny skepnad,
kallad inflation. Den presenteras i
tidningar, broschyrer och tal. Den
är stundom dekorerad med brode
rier av depression och prissteg
ring och här och där prydd med
några rynkor ägnade regeringen
eller vem det nu kan vara. Och vi
nicka, som om vi förstå vad de klo
ka männen tråcklat ihop. Ty an
nars är vi dumma - precis som
kejsarens undersåtar! Jag vågar
dock taga barnets roll ett litet
ögonblick och med de mildaste salt
stänk undra om det inte är litet
dunkla eller genomskinliga möns
ter man visar upp? Och om de
duga till att skapa lugn och sam
förstånd i en kritisk tid? Ibland
verka de ekonomiska fraserna litet
ensidiga och förklara inte mycket.
De förmå inte heller bidra att

hindra, snarare medverka till en
trist psykos. Vad kan vi göra? Jo,
vi måste studera frågan utifrån
våra enkla förutsättningar, sätta
oss in i den och inte bara jamsa
med när de ekonomiska plaggen
dragas på. I övrigt - ja i övrigt
måste vi väl tillsvidare sätta vårt
hopp till våra förtroendemän.

Antijäktpropaganda
pågår i Stockholm enligt affischer
på stolpar och annonspelare och
som jag erfor vid försök att äntra
en spårvagn. Frun blev knuffad
och snavade, varpå de bakomva
rande jäktade förbi. På realisatio
ner sågsjäktlusten florera och man
slogs om klädtrasorna och provade
för små klänningar så att dom bra
kade i sär stup i ett. Och överallt
ilade man, pressade sig fram och
hetsade, utan att titta upp på de
manande affischerna. Men det hör
storstaden till. Den inbjuder till
rastlös oro. Varför man med väl
behag flyr åter till idyllen härute.
Vi får väl hoppas att jäktet inte
smittar av sig, så att vi inte hinner
med att njuta av det välgörande
lugnet. Ty inte är det väl nödvän
digt att allt skall göras idag. Inte
behöver vi jäkta på middagsrasten,
som är kort nog ändå. Vi har möj
ligheter att trivas, trots telefoner
och sammanträden, trots uppma
ningen att vara effektivare. Ty vi
kan få inspirerande avkoppling,
uppleva naturen i skidspåren inpå
knutarna, åka skridskor på Ekval
len, läsa en bok och ha oss i Radio
karusellen. Vi kan trivas, vara ak
tivt givande och passivt mottagan
de om vi så vill. Vi behöver faktiskt
inte jäkta, åtminstone inte på fri
tiden.

Stramare livsföring
tycks ibland vara okänt begrepp
bland många ungdomar. Flickan på
18 år har fin päls, pojken stor ra
diogrammofon. När de skall gifta
sig kräver de omgående 2 rum och
kök med värme, modernt. Lönspa
rande är ej populärt. Man måste
vara med i svängen och överskottet
går till bio, dans, cigarretter och
nylonstrumpor. Föräldrarna som i
sin ungdom upplevt trångboddhet
och arbetslöshet är inga auktorite
ter. Dom heter Taylor, Grant eller
något annat i den stilen. Det är på
tiden att ungdomen möter samhäl
let och samhället ungdomen!

LEKAR~N.
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Bleksäng, vad säger det namnet nyin
flyttade och senfödda Gustavsbergare,
inte mycket antar jag. Kanske har man
hört talas om att forna tiders idrotts
pojkar här brukade samlas till övningar.
Att här var en liten plan med stora ekar
som man sparkade boll emellan. Kanske
vet man att många av GI1F:s rekord i
allmän idrott är satta här. Men man
vet nog litet om att de Oustavsbergspoj
kar som nu kommit upp i den åldern att
idrotten fått lämna plats för viktigare
och kanske manligare intressen, här en
gång haft sina högtidsstunder. Och dock
är det så, att Bleksäng, det ordet lju
der med särskild klang i många äldre
Gustavsbergares öron. Vilken fest var
det inte när någon större idrottstävling
här skulle ,gå av stapeln. Vad skulle det
vara som fått oss grabbar till att för
summa ett sådant tillfälle, knappast nå
got annat.

Idrott och lek hör uppväxtåren och
ungdomen till, entusiasmen och kamp
glädjen finner sin naturliga utlösning på
idrottsplatsen. Men jag skulle tro att få
föreningar inom idrotten arbetat under
så svåra förhållanden som i Gustavs
berg. Och ändå uppnått så goda resul
tat som här skedde.

Hur var det då i Bleksäng. Jo det var
dels en backe i form av ett baktråg på
vilket det växte två stora ekar, här
sparkades boll och de stabilaste spelar
na var ovannämnda ekar, dem kunde
ingen rubba. Och ingen fick rubba dem,
det var viktigare att dessa ekar stod
kvar just här, trots att det växte fullt

med lika fina träd runt om, än att poj
karna hade en ordentlig plats. Så var
det då, trots ett så kallat idrottsintres
se. Här kastades också diskus och spjut,
men om någon råkade kasta för långt
så hamnade redskapet i en hagtorns
buske. Den övriga delen av idrottsplat
sen var en avstjälpningsplats för sopor.
Här fanns hoppgrop och ansatsbana,
denna var särskilt fin ty fyllningen be
stod av avfall från porslinsbränningen
som lär vara ett idealiskt underlag på
en ansatsbana. Men om man var ensam
på platsen och tyckte att man ville ha
sällskap så var det bara att hålla sig
stilla någon minut så började råttorna
att springa runt omkring, ty sådana
fanns det tusentals av härnere, de hade
en idealisk tummelplats i det ruttnade
avfallet.

Som vi ser var det inte under några
idealiska förhållanden som grabbarna
på den tiden fingo syssla med sin re
kordslagning. Men ändå vart det rekord,
och fina sådana. Intresset var det inget
fel på, här var säkert ett femtiotal
grabbar varje kväll som tränade allmän
idrott, och minst lika många som spar
kade fotboll. Och löpningarna skedde
runt kyrkan och Bagarns såvida det in
te gällde ösbysjön runt. När de större
tävlingarna skulle hållas, vilket för det
mesta skedde på söndagarna, var det all
tid svårt med hundrametersloppet. Det
ägde rum på stora landsvägen nedanför
Folkan, då fick en man stå och hejda
bilarna som på söndagsförmiddagen
sökte sig ut mot Värmdön, medan poj
karna sprang. Bilförarna var arga och

publiken var arg, men det ordnade sig
alltid.

Jag skulle här också vilja bringa en
hyllning till dem som nedlade intresse
och arbete på detta under förhandenva
rande förhållanden. Det var intresserade
och uppoffrande ledare som tillbringa
de en stor del av sin fritid på detta.
Om man tänker på hur idrotten i stort
har utvecklats, vilken affär den blivit,
vilka pengar. man rör sig med, och så
minns våra blygsamma förhållanden, då
förstår man vad idealitet och intresse
kan göra. Jag nämner inga namn, alla
gjorde sin insats efter förmåga, ledare
såväl som aktiva. Alla var de hängivna
laget och kamratkretsen. Det var soli
daritet och samling kring det gemen
samma målet.

Bleksäng är en plats som har varit
både förnedrad och upphöjd. Här har va
rit fester och tävlingar, förrådsplats och
soptipp. Här har hurraropen skallat ef
ter en hård seger och här har dimmorna
svept upp från träsket och medfört illa
luktande dunster. Men här var liv och
ungdomlig aktivitet, här fick vi unga
den första känningen med organisation
och solidaritet. Här lärde vi inte bara
idrott utan vad viktigare var, samver
kan i en förening. Detta är skrivet för
att Bleksäng, vår ungdoms tummelplats
inte skall glömmas, utan att något av
vad vi där fann skall minnas till kom
mande dagar då viktigare ting och hår
dare kamp trätt till på livets rännar
bana.

E. W.

2.

Då jag ser de fina platser för idrott
som ungdomen av i dag får ta i bruk i
Gustavsberg, kan ja,g inte undgå att
göra en jämförelse med vad som be
stods i min ungdom. Det må vara att
när vi startade idrottsföreningen 1906
så hade vi väl knappast någon förståel
se för den nytta som en rätt bedriven
idrottsklubb kan .göra för ungdomen,
men. vi gick på vad vi förmådde, därför
att det var roligt. Vi sparkade boll och
idkade allmän idrott och vår mötesplats
var Bleksäng. Det var inte så lätt att
få ihop ordnat spel och tävlan, men än
då trimmade vi ihop både bra fotbolls
lag och allmänna idrottsmän, som på
den tiden gjorde goda insatser i kamp
med andra idrottsgäng. :bet var inte
tänkbart att ta motståndarna till Blek
säng, men där fick vi vår duvning, så
vi kunde fara till andra, som hade bätt
re planer och banor. Jag minns hur vi
tränade på Bleksäng, där det fanns
många träd, som man skulle runda i
spelivern. Vi hade samspel med berget i
bortre ändan, ungefär som man nu an-
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"""=der planket vid ishockey. Vår kläd-
var inte heller så raffinerad. En

hade t. ex. halmhatt och det hände
flera gånger att denna prydnad ·blev
demolerad. En gäng .tog en grabb en
dalande boll på huvudet, men där satt
halmhatten, som krossades och brättena
åkte ner som en krage kring halsen.
Hur många gånger råkade man inte
sparka i moder jord eller på en sten med
åtföljande stukning - allt till publikens
stora förtjusning. Inte hade vi räd att
skaffa särskilda bollskor. Jag slet ut
ett par fina nya chevreauskor en som
mar. Man fick offra både arbetsför
tjänst och tid. När !Edvard Möller skulle
deltaga i mästerskapen i Göteborg så
fick han efter mycken diskussi~m ett
resebidrag på 20 kr, men själv söka
klara uppehället och gå miste om sin ar
betsförtjänst. Men så blev han också
mästare i stående höjdhopp och längd
hopp.

För att stärka vår kassa ordnade vi
emellertid basar och dans i Bleksäng.
Vi snickrade ihop stånd, lövade med
björk och hägnade in en dansbana, där
lerdammet och glädjen stod högt i tak.
Vi sålde kaffe och bakelser och vad
gjorde det att myrorna invaderade ba
kelsekartongerna. Vi plockade bort dom
och dom som var kvar kände ingen sma
ken av. Vår barndoms lekplats och ung
doms idrottsplats på Bleksäng var vår
käraste tillflyktsort. Sammanhållningen
var prima, det fanns arbetsglädje och
det var aldrig tal om att någon skulle
ha betalt för sitt jobb. Till och med
spelmännen spelade till dans utan ett
öres ersättning och styrelsegrabbarna
fick jobba till sent på natten och dess
utom gå vakt på natten för att skydda
våra basarvaror. Ja, det var en glimt
från det gamla Bleksäng och vill ni se
hur våra pristagare tog sig ut i. GIF:s
tävlingar 1908 så har jag här också en
bild. De stående heter G. Andersson, A.
Magnusson, G. Lorang, E. Möller, P. A.
Hansson, G. Säfström och K. Boox, och
de sittande kämparna äro K. Nilsson, A.
Olofsson, J. Persson, G. Pehrson och E.
Blomkvist.

Med hälsning till alla gamla idrotts
vänner !

Min hobby
IX.

Sören RoZf.

Han kom till mig en dag och visade
mig ett notblad. Jag blev intresserad
och började fråga ut honom, om han ha
de skrivit det själv?
- Ja, jag har det här till hobby, jag

komponerar på lediga stunder, svarade
han.
- Det var intressant att höra. Hur

kom ciet till, att Du började med det?
- Jo, det ska Du få höra, sa' Sören

iRolf, ty det var han, den mellersta av
Herrnan Rolfs förhoppningsfulla söner.
- När jag var mindre, så var jag of

ta på julgransplundring hos Lasse och

Lennart Pettersson och där spelade näs
tan hela familjen. Då tänkte jag, att
man skulle nog ha ett dragspel och lära
sej spela på, men dom var så förbaskat
dyra, över tusen kronor kostade dom, om
det var ett känt märke.

Jag sparade emellertid ihop till hand
penningen och köpte mej ett spel och
sen tog Lennart och jag en korrespon
denskurs tillsammans och började spela
efter noter, som vi samtidigt lärde oss.
Basen angavs med s. k. analys.

Det gick bra och efter en tid 1börja
de jag intressera mej för att skriva
noter och göra egna "låtar", som jag
satte harmoni till. -

Jag tittade på notbladet och frågade
om det var det sista, som "kompositö
ren" åstadkommit.
- Ja, den här valsen heter "Vid öde

torpet" och är tillägnad Gustavsbergs
ödetorpsförening. Du vet ju, att alla de
gamla torpen snart är borta, bara en
hög sotiga tegelstenar och några krus
bärsbuskar återstår eller ett plommon
träd, som man endast ser i den spirande
vårgrönskan, då det blo~mar . . . Ja,
Du vet vid Rutens eller torpet vid Snic
karns träsk, det är inte så mycket kvar
av dom, och nu har jag gjort en vals i
två repriser och trio, och så tänkte jag
att det kanske skulle intressera Gus
tavsbergarens läsare att själva spela
den, om det går att trycka av den.
- Ja, det var inte så dumt, jag ska

tala vid Dahlberg, svarade jag och
tog notbladet . . . . så nu är det bara,
kära läsare, att sätta sig ned och spe
la.

Axman.

Gerhard Bä/ström.

Sören Rolf har komponerat en vals,
kallad ODETORPSVALSEN, som av kän
nare fått gott beröm. Vi ha låtit trycka
den i ordinärt nothäftsformat. Häftet kan
köpas för 1 KRONA genom redaktionen
och Forums medlemmar. Behållningen till
faller JUBILEUMSINSAMLINGEN för skol
orkestern. Vi hoppas att varje musikin
tresserad kommer att skaffa sig ODE
TORPSVALSEN.

Red.
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J{älsa Mora-Nisse!
sa l<:onduktören

Vi kooperatörer som före denna resa
ivrigt studerat turisthandböcker och re
seskildringar om Schweiz, väntade givet
vis landet som ett soligt söndagsland
med höga alptoppar och utsiktspunkter,
högsommarluft, insjöar samt vackra stä
der.

Detta fick vi också uppleva - och nu
förstår man faktiskt hela världens åtrå
efter 1Schweiz naturskönheter - ty lan
det var underbart.

Samarbetes ide har gamla anor i
Schweiz, och man fick överallt bevis på
dess omsättande till verklighet, i syn
nerhet inom handeln,

Kooperationens rotfasthet ute i de
breda folklagren kan kanske gottskri
vas på en hel rad folkuppfostrare och
ledare, som luckrat upp jordmånen och
gjort folket mottaglig för praktisk koo
perativ verksamhet'.

1Studieresan till . det kooperativa
Schweiz ,bjöd på många upplevelser och
det är mycket svårt att sovra i minne
nas album.

Samlingspunkten var Basel vilket är
kooperationens huvudstad i iSchweiz.
Och .här mötte oss sverigevännen dr.
Hans Handschin, vilken är chef för
VSK:s arkiv. Han talade svenska per
fekt, och visste det mesta om den sven
ska kooperationen, och om det koopera
tiva Gustavsberg visste han mer än de
flesta svenskar som var med i truppen.
Han blev därför till ovärderlig nytta för
oss, genom sina jämförelser med sven
ska och schweiziska förhållanden.

Vårt första officiella besök i det koo
perativa Basel var ViSK:s mycket mo
derna tryckeri, och det var för övrigt
något i stil med Gustavsberg av besöks
frekvensen att döma. Här trycktes samt
liga kooperativa tidningar och tidskrif
ter, och lite komplicerat i våra ögon
var givetvis att man fick trycka uppla
gorna på tre språk. Den kooperativa

i

S:t Moritz.

pressen och bokförlagsverksamheten be
drev en betydelsefull upplysningsverk
samhet, och deras ekonomiska spalter
var rikspressen mycket lyhörd för.

Allgemeine Oonsumverein bei
der Basel.

Konsumtionsföreningen Basel var lan
dets största, och föreningens verksam
het spelade en mycket stor roll i Basel
befolkningens liv. Man hade två. stora
varuhus Cardinal och Falken i stadens
centrum. !Restauranger och apotek, vil
ket var stans största ägdes av ACV.
Föreningens bränsleavdelning var den
dominerande ,och enligt uppgift var för
eningen en av stadens största fasttg
hetsägare.

A:.CV hade också ett världsrekord, ty
icke mindre än 80 proc. av stans alla
hushåll är medlemmar (gäller det lands
orten torde Gustavsberg ligga väl till
tycker man) Man gav ·8 1/2 proc. åter
bäring och 5 proc. till icke medlemmar.

AOV

S:t Moritz

Vi frågade varför man hade så hög
återbäring, ty om man sänkte återbä
ringen skulle ju den allmänna prisnivån
kunna sänkas, och man skulle ju kun
na sälja sina förnödenheter btllig'are.
Och i synnerhet när sådana stora väl
organiserade föreningar som Basel ock
så verkar prisreglerande skulle ju detta
vara till stor nytta för alla.

Man motiverade detta med att återbä
ringen betraktades som en enskild be
sparing vilket hade slagit djupa rötter,
sedan generationer tillbaka, varför man
helt enkelt inte tordes rubba. •beslutiit.
Man var väl medveten om nackdelarna
- men å andra sidan visade man hur
många miljoner som stod på förening
arnas sparkasseavdelningar, tack vare
återbäringen.

Vidare fruktade man att ge de priva
ta rabattföreningarna, "Genossenschaft"
samt "Konsum" (organiserade ekono
miska föreningar) vind i seglen om man
skulle sänka återbäringen, ty dessa för
eningar lämnade upp till 8 proc. återbä
ring.

Den största rabattföreningen hette
konstigt nog i våra öron Konsum Ge
sellschaft Basel, vilket var ett privat
filialföretag, som uppträdde under an
språk att företräda konsumentintresset.
Och i södra delen av Schweiz mötte vi
ett annat filialföretag Migros, vilkas mo
derna och hygieniska' ·butiker vi som' ~f
tast trodde vara kooperativa föreningar.
Finansieringen var även riktad till kund-

kretsen i form av obligationer i små
valörer.

Varusorteringen i en kooperativ
schweizisk butik var ungefär som här,
och självbetjäningsbutikerna var syn
nerligen moderna. Det som imponerade
mest var kanske vinflaskorna på hyllor
na, och många föreståndare tänkte gi
vetvis på sin förenings omsättning, om
man på detta sätt kunde saluföra
"druvsaften".

Vinkällarna blev omtyckta raststäl
len, ty under det man beundrade de vac
kert utsirade 10.000 liters ekfaten, hän
de det att besökarna blev bjudna att
smaka på innehållen, vilket livligt sen
terades.

Konsum Basels mönsterjordbruk.

Någon mil utanför Basel hade ACV
ett mönsterjordbruk med premierade
tjurar och högmjölkande kor, oc~ den
moderna ladugården kan gott mäta sig
med Farsta. Till egendomen hörde även
en gammal borg sedan riddartiden,
Rothburg. Den låg högit uppe på en kul
le och varifrån man hade en · underbar
utsikt såväl till Frankrike som Tysk
land. Föreningen hade överlämnat bor
gen till en ungdomsorganisation, och
här hade man ett uppskattat utflykts
mål över veckosluten.

Pilgrimskyrkan Mariastein.

I närheten av jordegendomen låg även
en av Schweiz mest berömda och besök
ta pilgrimskyrkor nämligen Mariastein
med anor från 900-talet. Vid vårt be
sök gästades kyrkan av en fransk skol
klass, och vi fick vara med om en mäs
sa i det underjordiska kapellet. Det
praktfulla altaret, de flammande ljusen,
och de knäböjande skolbarnen, den vack
ra sången, blev för oss nordbor ett vac
kert minne. På väggarna hängde vack
ra tavlor som tacksamhetsbevis för un
derbara räddningar, botande av sjukdo
mar m.m.

Uppe i själva kyrkan var den slösande
prakten teaterlik. Ludvig XIV:s sago-

Gandria och Monte Salvatore.
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Den 17 december hade nämnden
ista sammanträde. för 1951, var

vid Västeråsavdelningen för första
gången var representerad. Från fa
brikskommitteerna rapporterades ut
ställning av porslin, två personal
sammankomster och en Luciafest på
HPF, sammanträde med sedvanliga
pörsmål kring arbetet på BKF och

en diskussionskväll på TPF inför om
flyttningen av pressporslinsavdel
ningen. Skyddskommitten har haft en
kurs i första hjälpen, och skyddsom
budsmöte den 28 november. överens
kommelserna om tobaksrökning inom
fabriken ventilerades och frågan om
anordningar för tvätt av arbetsklä
der var på nytt under diskussion. Re
daktör Gösta Sandström redogjorde
för uppläggningen av den personal
broschyr, som han i samarbetet med
personalkonsulenten sedan länge ar
betat med. En karta över Gustavs
bergstrakten med kulturminnesmär-

Anders (jrne och Hjalmar Olson
diskutera inflation.

ken och byggnader infyllda väckte
särskilt intresse. Den är avsedd att
ingå i broschyren, som beräknas kom
ma att omfatta 64 sidor och bli fär
dig under 1952.

Ordf. Hjalmar Olson redogjorde
för marknadsläget, vissa svårigheter
i försäljningen av de billigare pro
dukterna och berörde den stora im
porten, särskilt av japanskt porslin.
Full sysselsättning kan beräknas för
sanitetsporslinet under 1952 och bad
karsfabrikationen torde bli större än
1951. För elporslin och plast räkna
vi med att kunna upprätthålla nuva-

likt vackra altare var en sevärdhet i all
sin prakt.

På biktstolarna aviserades med vilket
språk man kunde få bikta sig på tyska,
franska eller italienska.

De frias by.

Utanför Basel låg även stiftelsen
Freidorf. Med kapital som förresten har
sin egen lilla historia, byggdes här på
1920-30-talet ett villasamhälle på 150
enfamiljshus. Byn har vissa likheter
med de engelska Oweniternas självsty
rande kommuniteter - men icke på nå
,got sätt kan man finna uttryck för över
spända privatkommunistiska fundering
ar - utan allt är uppbyggt på grundval
av äkta schweiziskt verklighetssinne.

Villorna hyres ut· på livstid till inne
vånarna som är kooperativt anställda,
deras arvingar har företrädesrätt att
övertaga villorna efter deras död. Man
vill därigenom förhindra spekulations
vinster genom försäljning. Skolan
"Genossenschaftlich:es Seminar" eller
Schweiz Vår Gård, har <len stora upp
giften att utbilda personalen till koope
ratörer och till affärsmän. Kurserna
omfattar ,3 månader till 2 år och avse
att ge samma kompetens som handels
skolorna.

Det schweiziska K.F. samt konsum
tionsföreningarna i Bern, Geneve, Zii
rich ,besöktes även, och värdarna läm
nade ingen möda ospard att visa oss
det väsentliga i deras förening.

Olikheten i föreningarnas arbetssätt
jämfördes med de svenska förhållande
na, och så vitt man kunde se var det
intet som störde vår uppfattning om
Rochdalereglerna. Schweizarna tolkade
reglerna på sitt praktiska sätt, eller vad
dom ansåg lämpligt.

Arnold Erederyd.
(Forts.)

Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Herr Anders Steen, chef för EI.-avd.
och herr Walter Weimark, chef för
Transportavd., har fr. o. m. 1/3 1952
erhållit ingenjörstjänsteställning.

rande produktionsomfattning, medan
avdelningen för kyldiskar bör kunna
utökas. Strebelverken räknas från
nyåret som en avdelning av Gustavs
berg och här går man nu in för fabri
kation av aducerade rördelar, vilka
kan medverka till förkortade monte
ringstider på byggnadsplatserna.

Det nya årets verksamhet inom fö
retagsnämnden inleddes med samman
träde den 15 februari, till vilket även
inbjudits f. generaldirektör Anders
örne, ombudsmannen i Svenska Ar
betsgivareföreningen Torsten Chris
tenson och ombudsman Ture Flyboo
i Fabriksarbetareförbundet, samt
1951 års premierade förslagsställare,
Elov Engström, Alvar Ekmark, Åke
Nässen, Vida Johansson, Valter Wahl
qvist, Gunnar Sellstedt, Alf Forsberg,
Göte Engvall, Nils Lööf, Nils Berg
kvist, Harry Dahlgren, Rurik Smeds
lund, Gustav Gustavsson, Hilding
Axelsson, Arne G. Andersson, Sigfrid
Floren, Billy Sandin, Bernhard Carl
berg, Gösta Larsson, Harald Dahl
gren, Åke Andersson, 'Gunnar Hägg,
Ezio Attini, Arne L. Andersson, Erik
Alvar Eriksson, Olof Andersson;
Evert Johansson och Arne Thulin.

Herr Dahlberg gav en redogörelse
över förslagsverksamheten och visa
de en del ljusbilder av förbättrings
förslag.

Herr örnes anförande om företags
ekonomi i kristider blev en intressant
utblick över de svårberäkneliga pro
blem, som i dessa tider tränger sig på
både finansmän och vanliga löntaga
re. Herr örne skildrade förloppet av
tidigare genomlidna kriser och de
missgrepp man gjort. Han klargjorde
inflationens förlopp och erinrade om
att det inte betyder någonting hur
många kronor man får - allt beror
på vad man får för kronorna.

Herr örne var hygglig nog att ock
så tillåta en liten frågestund och sök
te lägga till rätta mer eller mindre
dunkla begrepp om hur inflation skall
förebyggas. En enklare livsföring
skulle inte skada. Vi hade för bråt
tom att uppnå normal livsföring efter
kriget. Vi gick nog också för långt
vid devalveringen av kronan. Men
det är många andra saker som spelar
in ,och även om eller just för att
det är problem, så tål det vid att alla
söker tänka över dem.

Till sammanträdet hade för nämn
dens ledamöter iordningställts en
pärm med valda uppsatser i ekono
miska spörsmål, vilka i fortsättning
en kommer ligga till grund för fort
satt diskussion och information in
om nämnden.

Sekr.
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BLÅ PO~~
~KÅLEN

På ingen annan plats på jorden
uppnår antikt porslin så höga priser
som i Tokio. De japanska antikvi
tetshandlarna genomforskar öarna
för att få tag i kostbarheterna och i
synnerhet är det en raritet, den blå
porslinsskålen, som är eftertraktad.
Den brukades vid tedrickning och har
en underbar lyster och för detta kost
liga ting lär samlare betala upp till
1000 yen.

Under en följd av år hade också
Sato konsthandlaren sökt en sådan
skål och förgäves för den offrat myc
ket pengar på resor och utflykter på
landsbygden. Misslynt och besviken
beslöt han så en dag att sälja sitt
lager av antikviteter, göra upp sina
affärer och flytta från Tokio för att
söka en fristad i någon annan del av
provinsen. Han levde i lugn och ro en
tid, men då hans förmögenhet började
krympa samman, kom oron åter över
honom och med sina 9 sista yen på
fickan gav han sig iväg. I den första
byn, där han övernattade, log lyckan
helt oväntat mot honom. Då han ef
ter en orolig, sömnfattig natt drack
sitt te i byns anspråkslösa tehus, fick
han plötsligt se att en katt i ett hörn
av stugan drack mjölk ur en blå
porslinsskål. Kännare som han var
kunde han genast konstatera att den
här skålen var ett praktexemplar av
vad han länge letat efter. Dyrgripen
var säkert värd sina 700 yen! Sato
funderade en stund och beslöt att bru
ka list och inte röja värdet av detta
som han såg praktfulla felfria exem-

plar. Det gällde att först och främst
visa katten och inte skålen sitt var
ma intresse.

Med den oskyldigaste min i världen
började han så smått att kela med
katten, som egentligen var gammal
och slö och inte inbjöd till någon kär
vänlighet.
- En sådan förtjusande katt ni

har! sade han stillsamt till värden.
Jag har då aldrig sett ensådan kel
sjuk liten kissemiss.
- Ja, den är mycket trevlig av

sig, svarade värden.
- Ack, ·just en sådan katt har

jag länge önskat mig, fortsatte Sato.
Ni skulle inte möjligen vilja sälja den
till mig!
- Å, nej det kan jag tyvärr inte.

Vi har haft den sedan den var en li
ten unge och Ni förstår, man blir
så fäst vid sådana där små kräk.
Och jag tror inte heller att min hustru
skulle vilja mista den.
- Men jag bjuder er en yen för

den! sade Sato.
Värden skakade på huvudet och

vände sig bort.
Smått irriterad över att bli avvi

sad, lade Sato till ytterligare en yen,
men det hjälpte ändå inte.
- Men vad skall ni då ha den gam

la kattrackarn till. Säkerligen tittar
den inte ens åt en råtta. Ta i stället
de yen jag bjuder. Det är inte små
saker ni kan skaffa er för de peng
arna!

Värden vände sig åter mot Sato,
skakade på huvudet, men sade inget.
- Nå, men tre yen då! Jag har

faktiskt fastnat vid katten!
- Ni förstår, svarade värden,

själv har jag uppriktigt sagt inget
emot att sälja den för den summa ni
bjuder, men min kära hustru är all
deles tokig i den. Ni vet ju hur kvin
nor kan vara. Det är bäst att Ni själv
talar med henne om saken.

Efter en stund kom kvinnan in i
rummet. Hon ville emellertid inte
gärna bli av med sin kära katt.
- Hör nu på mig, min bästa fru,

utropade Sato. Jag bjuder Er hela
fem yen för djuret. Jag lovar Er att
den ska få det bra hos mig. Och fem
yen är mycket pengar och en ny katt
kan Ni få var som helst!

Fem yen är verkligen stora pengar
för den Som har det smått och inte
har så många ägodelar. Värden och
hans kvinna sågo frågande på var
andra, rådgjorde en stund sinsemel
lan - och slog så till .. Sato kände sig
som i en sjunde himmel. Glad i hå
gen lade han pengarna på bordet, tog
den gamla katten under armen och
gick mot dörren. Men plötsligt stan
nade han och frågade med menlös
röst och uppsyn: - Säg, mina kära
välgörare, har ni möjligen en skål,
i vilken jag kan ge katten mjölk. Se
där, jag kan ju ta den där gamla blå
porslinsskålen, den duger gott för än
damålet!
- Mor, hämta du en av de där nya

skålarna, som vi har ute i köket!
- Nej, nej, gör er inte så stort be

svär. Inte behövs det en ny skål. Låt
mig hellre få den här gamla, som kat
ten är van vid!
- Å fattas bara annat. Det är så

klart att ni ska ha en ny skål.
- .Äsch, struntprat! Jag skall ju

bara använda den under hemvägen.
Sedan skaffar jag mig en ny och
slänger den gamla.
- Nej, den gamla skålen får ni in

te. Ni skall ha en ny!
Utom sig ropade Sato: - Större to

kar har jag då aldrig träffat. Ni vill
hellre ge mig en ny skål än bli av
med en gammal, som inte har något
värde!
- För er, kanske, herr Sato, har

skålen inte något värde, sade värden
med utsökt hövlighet. Men ser Ni, den
bringar oss lycka. Och därför har den
så stort värde för oss. Våra gäster
har hittills redan köpt tolv katter,
som druckit sin mjölk ur denna lilla
blå porslinsskål.

(Fritt efter ett japanskt motiv)
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Återigen har ett år gått till ända.

Det gångna året var föreningens tret
ioandra verksamhetsår. Om man ser
på 1951 års siffror så se de rätt hygg-
iga ut. Omsättningen blev 4.135.762

kr. som är den högsfa i föreningens
historia och omsättningsökningen
510.228 kr. är också den högsta som
uppnåtts. När man talar om omsätt
ning och ökning bör man emellertid

omma ihåg de rätt kraftiga prishöj
ningar som inträffade under året.

Resultatmässigt blev året även till
fredsställande. Tack vare genomförd
rationalisering och begränsning av
kostnaderna blev det möjligt att bi
behålla 4 proc. återbäring utan att
behöva minska på avskrivningarna.
Nu ska vi åter börja med de s. k.

butiksträffarria. Det blir provsmak
ningar av olika slag och vidare ska
vi försöka med styckningsdemonstra
tioner med "prat om kött".

Vi tycks nu ha hamnat i realisa
tionernas karusell. Vad är orsaken?
Är det prisfall på världsmarknaden?
Knappast. De flesta varuslag ökar
ännu. Nu senast hade vi rätt kraf
tig ökning på bomullen och någon
sänkning på arbetslönerna kan man
inte heller peka på. Man kan nog
spåra orsaken till att handeln har
låst fast sitt rörelsekapital i alltför
stora lager, samtidigt som köpmot
ståndet från allmänhetens sida blev
alltmer märkbar." Resultatet har bli
vit att man faktiskt kan tala om pris
fall i detaljhandeln samtidigt som
prishöjningar noteras i fabrikantle
det. Det är underliga förhållanden.

Just nu är det tid att lämna in spar
kasseböckerna för ränteinföring. Det
är synnerligen viktigt att· alla böc
ker, oavsett det innestående beloppets ·
storlek, kommer in i tid så att vi kan
klara ränteinföringen. Efter visst da
tum måste vi återsända räntebeske
den till Sparkassan i Stockholm och
därefter måste böckerna sändas dit
vilket fördröjer införingen.

Allt fortfarande stå våra fastig
hetsfrågor i brännpunkten. Vi ha
Ekedalsvägens diverse- och manufak
turbutiker, Fruvik och Lagnö som
vänta på sin lösning. I avvaktan på
fullständig lösning ha vi nu köpt öpp
na kyldiskar till Fruvik och Lagnö
för att bättre kunna klara charkuteri
försäljningen under sommarsäsongen.

0. G. K.

Samarbetskommitten i Tandvärnets
Gustavsbergskampanj består av herr
Harald Lindholm, ordf., herrar Gösta
Dahlberg och Bertil Svensson, frt;
Maj Borg, fru Lily Tunell, fröken Li
lian Wåhlberg och fru Sara Sjögren
samt tandläkarna Bo Burman och
Ingrid Åkesson. Kommitten sam
manträdde den 22 januari och önska
de varandra och verksamheten ett
Gott Nytt Ar och överlade om fort
satta åtgärder.

De tandborstningscheman som
ifyllts av barnen under november och
halva december insamlades i slutet
av höstterminen. Belöningen för en
och en halv månads träning i tand
borstning och avhållsamhet från söt
saker blev en spargris och till de äld
re delades boken om Våra tänder ut.
Många föräldrar ha önskat att me
toden med ett schema att fylla i dag
för dag skulle fortsätta, och nu har
den andra omgången schema delats
ut, denna gång till alla i skolorna. Vi
har gjort den förändringen att snask
ätningsrutan inte behöver fyllas i på
sön- och helgdagar och så räcker
schemat ända till den 31 maj.

I början av vårterminen skickades
genom skolan till föräldrar och måls
män det lilla bladet Hjälp barnen att
bevara sina tänder. Där framstår
klart sammanhanget mellan folktand
vårdens svårigheter och betydelsen
av personlig skötsel hos envar. Ge
nom att sköta sina egna och sina
barns tänder så väl man kan, hjälper
man inte bara sig själv utan ökar
också möjligheten för folktandvår
den att kunna låta andra barn och
ungdomar få utnyttja sin rätt till
fri tandvård före 20 år.

Till våren bildas ungdomsklubben
Vita tanden, som får ett klubbmärke,
men medlemmarna slipper förenings
avgiften och stadgade möten. Men
klubben skall få sin uppgift ändå. I
tävlan med andra och inbördes skall
det säkert bli roligt.

Demonstrationen för husmödrar
om mat och dess tillredning - som
jag redan förebådade före jul - är
preliminärt satt till början av april.
Samtal om mat och demonstrationer
skall utföras i samarbete med KF:s
husinodersavdelning. Vi väntar på
anmälningar och frågor för att pla
neringsarbetet skall kunna bli utför
ligt och tillräckligt. Varje husmor är
välkommen! Vi knyter an till kalori
propagandan och fröken Wiegants fö
redrag om kost, kassa och hälsa på
husmodersdagarna i Gustavsberg i
oktober 1951. '

I onsdags var jag på Eastmansin
stitutet i Stockholm och hörde den
norska professorn Guttorm Toverud
berätta om en Amerikaresa till New
York, Boston, Chicago, Carlifornien
och andra högskolor, där man med
amerikansk effektivitet och nyfiken
het arbetar på att få fram vetenskap
liga stöd för vad som kan göras i
kampen mot tandrötan. Professor
Toverud är expert på tandrötans pro
blem och hans fru docent med. dr.
Kirsten Utheim Toverud förestod till
sin död i fjol helsestasjonen i Sagene,
Oslo, där man speciellt intresserar sig
för mödra- och barnavård. Kost och
hygien är grunden till god hälsa och
tandhälsa och vården består till stor
del av upplysning och kontroll av
att föreskrifterna om kost och hy
gien efterföljas. Och de har fina tän
der, de barn som tas om hand på
Sagene ! Summan av professor To
veruds föredrag var, att amerikanska
forskare är ense med oss i tre vik
tiga principer, nämligen:

att tandrötan minskar om man
minskar tillförseln av sötsaker, soc
ker, kakor, sött bröd och dylikt, allt
detta som vi kalla lätt jäsbara kol
hydrater;

att tandrötan minskar om man ren
gör munnen inom 3 minuter efter
det man ätit eller om man lagar så
att det aldrig finns några beläggning
ar på tänderna ;

att tandrötan minskar om man ut
rotar de farliga bakterierna i mun-.
hålan genom en till tiden begränsad,
mycket sträng diet.

Till slut måste jag berätta, att
professor Toverud frågade efter Gus
tavsbergskampanjen och livligt in
tresserade sig för den. Han uttryckte
sin glädje över att ett svenskt sam
hälle tagit upp frågan i gemensamt
intresse som ett led i den allmänna
hälsovården. Han bad också att så
småningom få höra om resultaten av
verksamheten.

Ingrid Akesson.
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BJÖRNEKULLA

Marmelad

jordgubb . . . . . . . . . . 1: 25

hallon . . . . . . . . . . . . 1: 25 bl. hushålls . . . . . . . . 1: 75 Grönsakspure

krusbär

aprikos

apelsin 1/1

1/2"

1:25

1:25

2: 90

1: 55

Äppelmos

1/1 kgs 2: -

1/2 ,, 1: 10

~-p
kräm

Fruktkonserver

jordgubbar 1/2 . . . . 2: -

ananas 20 oz .... 2: 50

,, 30 ,, .... 3: 10

aprikos 30 ,, .... 2:40

persikor 30 ,, .... 2: 95

" 20 ,, .... 1:60

äpplen 1/2 . . . . . . . . 1: 80

fruktsallad 30 oz 3:20

" 20,, 2: 35

Kvickman

soppor

köttsoppa ........ 1: 35

tomat ............ 1: 25

champignon ······· 2:-
nypon 1/2 ........ 1: 35

" 1/4 ........ 0:95

Saft

apelsin

citron

hallon

1: 90

1: 80

2: 10

jordgubb · .. . . . . . . . . . 2: 10

körsbär 2: 10

svartvinbär . . . . . . . . 2: 25

Sylt

lingon 1/1

,, 1/2

Findus
Morotspure
Färska morötter av utvald
vltamtnrtk sort, smör och
salt.

Ca 140 g 0.65

barnmat

jordgubb 2: -

hallon

blåbär

hjortron

Ärter

hushålls

moyens

fins

Spenat

1/2 ,,

1/4 brk

KONSUM
GUSTAVSBERG

2:45

1: 35

1:75

1: 75

2: 90

0: 95

1: 10

1: 40

morötter i tärn. . . . . 0: 70

ärter och morötter 0 : 90

bl. grönsaker . . . . . . 0: 95

1:60

0: 90

Aprikospure
Finpasserade aprikoser med
tillsats av socker och man
nagrynsmjöl.

Ca 140 g

med lever
Morötter, potatts, lever, lök,
palsternacka, tomat, smör,
mannagrynsmjöl och salt.

Ca 140 g

Ca 140 g

0.75

0.75

Fiskpure
med tomat
'I'orskflle, mjölk, tomat, man
nagrynsmjöl och salt.

Ca 140 g 0.75

Blandade grönsaker
Morötter, potatis, ärter,
tomat, lök, smör och salt.

Ca 140 g 0.65

Nyponpure
Finpasserade, färska nypon
med tillsats av socker och
mannagryp.smjöl.

Ca 140 g 0.75

Kycklingpure
med ris
Kyckling, köttbuljong, pota
tis, ris, gul lök, selleri, man
nagrynsmjöl och salt.

0.75

Katrlnplommonpurå
Finpasserade katrinplommon
med tillsats av socker och
citronsaft.

Potatis,

Ca 140 g

Grönsakspure
med kalvkött

kalvkött,
tomat, lök, smör,
grynsmjöl och salt.

Ca 140 g

0.75

ärter,
manna-

0.75

Välling
Vete-, havre-, råg- och korn
mjöl, socker, mjölk, malt
extrakt, salt, kalcium, fos
fater och järn.

Ca 250 g 1.50

Jordärtskockspurå
Finpasserade jordärtskockor
med tillsats av smör.

Ca 140 g 0.65

Äppelpure
Finpasserade äpplen av ut
valda sorter med tillsats av
socker.

Ca 140 g 0.65
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Oscar Söderberg avled den 14 fe-
a."1 1952 efter endast några dagars

sjukdom. Under det sista året hade
nog hans krafter avtagit men hans
energi och arbetslust höll honom
ppe,

öderberg var född i Gustavsberg
och anställdes redan som ung vid
porslinsfabriken till dess han år 1924
utsågs till fjärdingsman, vilken be
fattning han innehade i närmare 25
år. I det offentliga livet i Gustavs
berg var han synnerligen verksam och
tog aktiv del i föreningslivet, Gus
tavsbergs klubb, Skytteföreningen,
Fackföreningsrörelsen och Arbetar
kommunen. I de sistnämnda organisa
tionerna var han en av pionjärerna.
Inom kommunen har han tillhört
Skolrådet, Fattigvårdsstyrelsen, Tax
eringsnämnden och många olika kom
mitteer.

Gustavsbergs kommunalfullmäktige
tHlhörde han från 1921 till 1951, un
der flera år som dess ordförande. I
kyrkofullmäktige var han också ord
förande till sin avgång år 1950, då
han tilldelades medaljen För medbor
gerlig förtjänst. Under de sista åren,
sedan Söderberg pensionerats från sin
polismannatjänst, åtog han sig upp
draget som ciceron och organisatör
av visningar vid Gustavsbergs Fabri
ker. Han trivdes med denna uppgift
och gjorde en god insats för att spri
da kännedom om Gustavsberg. Han
kände till fabriken och samhället och
berättade gärna dess historia. Han
medarbetade också i vår tidning. I
detta nummer publicerar vi hans sista
bidrag som låg färdigtryckt då med
delandet kom om hans bortgång. Det
vittnar om en stark känsla för det
gamla Gustavsberg.

Vi lysa frid över minnet av en äkta
gustavsbergare.

G. Dbg.

Jordfästningen ägde rum den 25 fe
bruari i Hoppets kapell. Officiant var
kyrkoherde Olle Hallin. Operasångare
Torsten Bernow utförde tvenne sånger
till orgelackompanjemang. Stockholms
läns polisförening uppvaktade med flor
behängd fana. Den bortgångnes minne
hyllades med en rik blomstergärd från
vänner och grannar, Gustavsbergs olika
föreningar och kommunala korporatio
ner. Vid båren talade för släkten herr
Volrath Larsson, för Gustavsbergs för
samling kyrkoherde Hallin, för Gustavs
bergs kommun landstingsman Gunnar
Andersson, för Gustavsbergs faJbriker
personalkonsulent Gösta <Dahlberg, för
Stockholms läns polisförening överkon
stapel Erik Stjärnemo och för Fabriks
arbetareförbundets avd. 205 herr K. V.
Svensson.

Karta över Stor- och
Sommarstockholm
Vårt förhållandevis stora land med

sin glesa befolkning har icke kunnat
karteras så väl som de stora kulturlän
derna. Vissa tätbygder ha dock kunnat
rekognosceras noga och skildrats med
kartor i större skala. Självfallet har
Stockholm och dess omgivningar varit
föremål för mera omfattande karte
ringsarbeten än andra bygder. För om
kring tjugo år sedan började Stock
holms stadsplanekontor utge. en kartse
rie i skala 1:20.000, som närmast var
avsedd för interna ändamål, samtidigt
som allmänheten fick en trevlig utfärds
och planeringskarta. Vissa av bladen
{1-7, 9) få f. n. endast säljas till en
skild person mot skriftlig rekvisition
tillstyrkt av statlig eller kommunal myn
dighet {t. ex. polismyndighet).

Genom utgtvningen av Ljusterö- och
Ornöbladen samt ett mycket trevligt
översiktligt indelningsblad i skala
1 :200.000 föreligger nu hela kartserien
komplett. Stockholmsbygden har här
med fått en serie noggrant utförda och
detaljerade kartor i bekvämt format
från Kungsängen i nordväst till Ornö i
sydost, från Ytterjärna i sydväst till
Ljusterö i nordost. Tolv av bladen äro
tryckta i två färger {svart och blått för
vattnen), men på fyra av bladen har
odlad jord betecknats med gul färg, vil
ket gör att en viktig del av skärgården,
där en stor del av det s. k. Sommar
stockholm ligger, fått en långt vackrare
och livligare framställning. Detta har
visserligen den avigsidan, att det ej blir
vackert att sammanställa alla kartorna
till en stor översiktskarta. Kartorna
äro mycket rika på detaljer. Alla slags
administrativa gränser och vägar fin
nas utritade och man kan se skillnad på
trädgårdar och koloniträdgårdar, på bo
ningshus och uthus, på kärr och sank
ängar, på järnvägar och spårvägar o.
s. v. På de sist utgivna kartorna fram
träda skärgårdsöarnas tunga, kraftfulla
bergshöjder i skarp kontrast till de för
seglaren ofta undangömda små åkrarna.
Den som vill' orientera sig i Stockholms
omgivningar har den bästa möjliga
hjälp, vare sig han söker svampställen,
fornminnen eller abborrgrynnor i vill
samma sund.

Inbjudan
till Pristävling

Det är nödvändi!g,t för oss att sänka
kostnaderna. Löner och hyror kan icke
sänkas. Ett kostnadssänkande resultat
nås endast om var och en arbetar effek
tivare, förenklar arbetsuppgifterna och
använder bättre hjälpmedel. Var inte
rädd för att lämna förslag, hur enkla de
än kan synas vara, i den tävlan, vi nu
inbjuder till!

Albin Johansson.

STöD JUBILEUMS
INSAMLINGEN
för Skolorkester!

Det gäller helt enkelt att lämna förslag
till alla åtgärder, som kan förenkla vårt
arbete i fabrik, på lager, kontor och i
butik. Att fundera över, om någon detalj
i arbetet kan göras enklare eller rentav
avskaffas och om de redskap, verktyg
eller det material, vi använder, borde
och kunde vara annorlunda för ått un
derlätta arbetet!

Gå systematiskt igenom arbetsområdet
och föreslå kostnodsbesporonde åtgärder
t. ex. ifråga om varornas transporter, la
gerhållning, emballering (nya sätt att spa
ra papper och trä), uppläggning, place
ring, expediering etc. Vad kan vi t. ex.
göra åt kontrollen, bokföringen, blankett
skrivandet? Tävlingen omspänner alla
områden av den kooperativa verksamhe
ten och är öppen för all personal.

Tävlingsdeltagare kan lämna ett eller
flera förslag, antingen enskilt eller till
sammans med en eller flera kamrater.
Hela personalen på en arbetsplats - ett
lager, kontor eller en butik t. ex. - kan
lämna ett gemensamt förslag till en eller
flera åtgärder. Namn, adress och arbet
plats utsättes på förslagen. Samma för
slag kan i förväg eller samtidigt lämnas
till ledningen i det företag, man är an
ställd eller till företagsnämnden, där så
dan finnes. Det kan emellertid tänkas,
att en tävlingsdeltagare kommer på en
sådan ide, att patent bör uttagas, och då
bör förslaget icke· omnämnas i förväg.

Förslagen kommer att granskas av KF:s
rationaliseringskommitte. Förslag av sär
skilt värde kommer att vidarebefordras till
den internationella kooperativa rationali
serinqskommittån.

KF:s styrelse har stäilt prismedel till
förfogande. På grund av tävlingens ka
raktär görs icke någon uppdelning av pri
ser i förväg. Alla goda förslag kommer
emellertid att belönas!

Förslagen märks DET KAN GORAS
BÄTTRE och insändes senast den 1 MAJ
till Vår tidning, Stockholm 15.

SE PA ARBETET MED NYA OGON -
VÄLKOMNA MED FORBÄTTRINGS- OCH
FORENKLINGSFORSLAG!
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En skepparhistoria
"Det var verkligen intressant att läsa
juninumret och se att gamla kamrater
och, bra män kan träffas på hembygdens
marker och utbyta minnen och upple
t:elser och dessutom bryta bröd tillsam
mans. Ty vad är bättre här i världen
än. gamla gpda vänner och ett dukat
bord? Och sorn jag nu sänder en skep
parhistoria, en sann saäan, för tidning
en, vill jag passa på att få en hälsning
till er alla, både nya och gamla gustavs
berqare,"

Deras sista

L. Säfström, Oalifornia.

Så skriver alltså vår kapten i Lake
port och här kommer hans berättelse
med saltstänk från Atlanten.

För några år sedan tog min båt last
på Västkusten för att lossa i Vera Cruz
i Mexiko, en stad vid den stora Mexi
kanska bukten, nära mynningen av en
flod, som heter Papaloapan, eller Fjä
rilsfloden på svenska. Den rinner upp
vid Orizababerget, det högsta i Mexiko,
och flyter genom en stor dal, som heter
Fjärilsdalen. Orizabaiberget kan ibland
skönjas från havet, både på östra och
västra kusten. Den är ett av naturens
sköna underverk och fast det ligger i
tropikerna så är berget året runt iklätt
av snö på toppen. Klockan var elva på
dagen, då vi närmade oss lotsstationen.
Vi kunde se lotsbåten på en sjömils av
stånd, men vi kunde ej se kusten. Det
såg ut som om en snöstorm var i an
lopp mot oss ifrån land. Vinden var
mot oss och den blåste varm och dof
tade underbart, Men i alla fridens dar,
tänkte jag, det kan väl inte snöa i tro
pikerna, när temperaturen var 85 grader
F. !Nu erfor vi ett ljuvt brusande, un
derbart dånande ljud. · Lotsbåten för
svann i "snöstormen" och jag ankrade
båten. Och då nalkades oss en kompakt
molnmassa av små och stora fjärilar i
alla de färger, som ej kan beskrivas.
Det blev allt mörkare och tjockare om
kring oss när de kommo över båten.
I två timmar. blåste de ut till sjöss. Vi
på kommandobryggan kunde ej se mas
terna på båten. Vi njöto emellertid av
en utsökt fin blomsterdoft och våra öron
erfor en underbar musik från vind och
fjärilsvingar. Och till detta plasket från
tusentals fiskar, som hoppade efter den
na överflöd av doftande föda. När det
var över, så var det ett 8" tjockt lager
fjärilar på däck och över hela båten.

Gustavsbergs
Pojkarna

Sedan Gustavsbergs-Pojkarna träffa
des sist och sedan tidningen Gustavs
bergaren gjort ett reportage, har må~ga
brev från såväl in- som utlandet anlänt
till mig. De som voro med ha uttalat
sin tacksamhet och glädje över "träf
fen". Till den, som av en eller annan
orsak inte kom med, ber jag få trösta
med att "träffen" liksom Karusellen i
Radio kanske återkommer. För det är
nämligen så, att många i brev· yrkat
på detta och Gustavsbergs-Flickorna
vill också ha ett ord med. Ni kan fråga
Tyra, Agda, Selma och de andra flic
korna så ·får Ni höra. Man har före
slagit att sänka åldern till 40 år, ja,
man har även hemställt om att göra
"träffen" till en Gustavsbergarnas Dag.
Vad sägs? Hur som helst, Folkparken
är stor och där kan man ordna med bå
de mat och dryck och därifrån kan man
göra gruppresor runt samhället och om
fabriksledningen tillåter också bese fa
brikerna. När nr 2 av denna tidning
utkommer så är det möjligt att vi kan
lämna besked. Till dess kära vänner:
samla på gamla och roliga Gustavs
bergs-historier. Och om det blir något
av med en ny "träff" så bör vi nog ta
dagen på oss och inte som sist, då det
blev något forcerat. Detta gjorde ock
så att många goda historier, som leve
rerades, mera kom som inpass här och
var under färden inom fabrik och sam
hälle. !Själv hörde jag då vi besåg fa
briken en av "pojkarna" tralla på en

Det tog oss ytterligare ett par timmar
att sopa rent och innan vi kunde ta lot
sen ombord. Och så kom vi i hamn i
det underbara landet ,Mexiko, som inte
har någon kung - men desto flera ka
tolska präster.

Jag har berättat denna händelse någ
ra gånger för mina vänner och bekanta
och då brukar de allttd fråga, vad för
slags vin vi hade ombord. De trodde
det var en skepparhistoria. Men i augus
tinumret av Readers Digest, ert Det
Bästa, så skrev en Ruth Mulvey just om
dessa. egendomliga fjärilsinvasioner
kring floden och dalen, så nu har jag
belägg och vittnen.

L. 8.

Prenumerera på
GUSTAVSBERGAREN

När denna sida var färdig, med bidrag
från två gustavsbergspojkar, varav den
ene lämnade hembygden i unga år och
den andre ägnade hela sitt liv åt Gus
tavsberg, kom med endast några dagars
mellanrum budet om bådas bortgång.

De hade lämnat kampåren bakom sig
och ville ägna sitt livs höst åt hågkomsten
av barndomens lekar och ungdomens stri
der och de soliga minnena däromkring.
Deras sista bidrag till Gustavsbergaren
blev deras sista blad i livets brokiga al
bum. Gustavsbergaren och dess läsekrets
har förlorat två hängivna medarbetare,
vars tankar kretsade kring hembygden.
Minnet av gustavsbergspojkarna Nils L.

Säfström och Oscar Söderberg skall
djup tacksamhet bevaras.

Red.

bit "Löjtnanten, Forsberg och Mästarn
och jag". Det skulle naturligtvis vara
roligt att få höra fortsättningen. Man
stannade på skolgården och såg sig om
kring, man talade tyst. Men så kom nå
gon historia, som den · eller den varit
med om och Lagerström nämndes. Då
blev talet hårdare. Men Kalle Bergman
varnade. "Inga hårda ord grabbar", sa
Kalle. Det hjälpte i viss mån, men se
dan man kommit in i skolsalen så age
rade man magister Lagerström och
skramlade med en nyckelknippa och gick
fram till hörnan där skåpet en gång stod
och där rottingen förvarades. När man
samlades på Kvarnberget verkade det
som om kulmen var nådd. Där stod en
samling f. d. Gustavsbergsbor i åldern
50-80 år och såg ut över det storslag
na panoramat över fabrikerna och sam
hället. Ture Söderström berättade för
mig att det var där uppe som han, Tulit
och Johan Roos lärde sig dansa till mu
sik av en grammofon, som de hyrde mot
25 öre per timma av Karl Anton Jo
hansson från Mariagatan 9. "Men, sa
Ture", jag tror inte att någon av oss
blev så värst dansanta, vi var för blyga
och det är vi visst ännu", sa Ture och
log. Minns du eller kommer du ihåg
'kokor i 14 år, sa gaspelle', 'klockan 'är
min sa Dahlström', 'hundar, sa Biss
mark', 'tycker du om mört, sa knallen'
- alltsammans och mycket mer uttryck
för ordstäv och historier i Gustavsberg
från gångna tider, värda en närmare
förklaring eller ett återupplivande.

0. 8-berg.
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Kapten H. A. Pettersson, Walnut Creek i
Californien, USA skriver: Idag är min födel
sedag och som jag sitter och tänker på Gus
tavsberg och min födelseort därhemma på
Gröneborg kom jag att tänka på att jag inte
kan fä min kära Gustavsbergare om jag inte
betalar för den. Skickar pengar och sänder
många hälsningar till Gustavsbergaren och
alla som kommer ihåg mig. Vi gratulera post
festum och hoppas att tidningen kommer or
dentligt fram.

Anna Andersson, Anten, hälsar och prenu
mererar. Uttalar sitt stora intresse särskilt
för de gamla fotografierna. Hon berättar att
hennes far, som var från Västergötland och
hette J. P. Emanuelsson, arbetade vid fabri
ken på 90-talet. Modern hette Jansson-Malm
berg och var gustavsbergsflicka. Fru Anders
son frågar om någon har någon bild från
den tiden, där hennes far är med.

Sven W. Nilsson, Klinten, tackar för det
gångna året och önskar tidningen lycka och
välgång i fortsättningen. Tack!

Gustav Olsson i Nässjö, bror till Isidor och
Knut, hälsar till gamla gustavsbergare. Han
slutade här 1908.

Hildur Andersson, Rune Andersson, Ernst
Lindahl, alla tre från Stockholm, Rune Asp
från Eskilstuna, Evert Damnert i Uppsala,
Börje Ekberg i Karlstad, Gustaf Fröberg i
Sollentuna, O. E. Wahlgren i Bromma, Jng
Britt Simdin från Degerfors och J. O. öström
i Grisslinge hälsar till gustavsbergarna och
önskar ett gott nytt år. De gillar särskilt
kontakten genom tidningen. Tack skall ni ha
för ert intresse och för välgångsönskan!

Tillåt mig nu att skicka en hälsning till
baka. Har ni i förskingringen så att ni kan,
så ge ett litet bidrag till insamlingen för
skolorkestern! Vem ger den första dollarn
från USA?

Red.

Julfemmans
19:de årgång

gav ett resultat av 2.146:-. Bidrag flöt
in med 550 :- från fabriken, 200 :- från
Röda korset och 200:- från Lottakä
ren. Personalkontorets fina julaskar
inbringade 371 :-, Kvinnoklubben läm
nade ·50 :- och vid konserten i Kyrkan
såldes biljetter för 535:- och gavs kol
lelot på 198:-. Kommitten hade fullt
jobb dagarna före jul och möttes över
allt av tacksamma gamla, som alltid
uppskattar denna hågkomst från gus
tavsbergarna.

~ichon
skulle Gustavsbergs Scenstudio ge som
sitt 11:te prograrn.
Vi åskådare visste inte vad Blchon

var men naturligtvis hade det läckt ut,
att denna gång skulle vi få se något ro
ligt. Så satt vi så återigen i F'olkan och
det var inte fritt att det på de här 5
åren blivit litet teaterluft i salongen.
Detta obeskrivbara något, som en aldrig
så flott bio näppeligen kan skänka. 'I'iss
let och tasslet bakom scenen. Skrap
ningar av scenrekvisita, som flyttas i
sista minuten. Sista stundens brådska
och oro hos skådespelarna, som på nå
got förunderligt sätt meddelar sig till
åskådarna. Den samhörighetskänsla som
finnes hos dessa för de mänskliga varel
ser, som om en stund skall ge dem skå
debröd. Visst är salongen litet trist för
teater och nog ökas denna tristess av att
folk sitter med överkläderna på. Och
damernas hattar inne i en salong gör
då ingen herre glad. Men det var dock
teater. Jag satt och spanade efter det
obligatoriska hålet i ridån varigenom de
nyfikna sujetterna kan ögna publiken.
Detta är nästan lika roligt för publiken.
Ja flera ögonblänk i hålet ju större oro
på scenen. Nu ringer det första gången.
Det är litet över tiden. Det ska det vara
på en teater. Det ringer för andra gång
en och några försenade åskådare slin
ker in på "första parkett", vilket också
hör till en riktig teater. Så ringer det
för tredje gången och ridån går upp för
Bichon, rollen som inte spelades.

Under tiden hade vi läst regissören
Bengt Blomgrens trevliga förord i pro
grammet. Inte bara trevliga utan också
tänkvärda. Även många skådespelare
tror abt höjdpunkten består i att djup
sinnigt betrakta en dödskalle och med
känsla slunga ut sitt Vara eller icke va
ra. Nej, Blomgren har nog rätt. Spela
komedi eller fars på rätt sätt tarvar
nog största begåvningen.

Tydligen finnes denna i Gustavsberg
och dessutom var nästan allting upplagt
för en fullträff. En strålande rolig fars,
rappt skriven utan några longörer där
en mindre driven skådespelare kommer
till korta. De tidigare 10 programmen
hade tydligen tränat både skådespelarna
och samspelet, så att man faktiskt inte
hade någon känsla av att det var ama
törer på scenen. Eller också har regissö
ren en enastående förmåga att trimma
en trupp på kort tid.

Det hör nästan till god sed att någon
av de spelande särskilt berömmes och

det är frestande att då plocka fram
fabrikör Edmond Ohlson, sekr. Antoine
Andersson och Tante Pauline Lindahl,
eftersom de hade de största och tack
sammaste rollerna och spelade deJ? strå
lande bra. Men då får man inte glöm
ma att det är lika svårt som otacksamt
att spela en så "våpig" fru som Hen
riette. Den obligatorlska blomsterkvas
ten får nog delas upp bland alla age
rande som tack för en verkligt trevlig
kväll. Och då får de ändå dela med
sig till scenmakare Bergström, som med
de små möjligheterna skapat ett par ut
märkta scenbilder.

Sedan tre röda rosor till Bengt Blom
gren, som tydligen inte bara ser trevlig
ut (av programmet att döma) utan även
kan sin sak och blåst in sin anda i trup
pen.

När vi nu har en så utmärkt teater
trupp i samhället så låt oss önska: En
trevlig, intim och ombonad lokal. Den
kommer förstås då medborgarhuset byg
ges. Levande musik i stället för det
ganska bedrövliga mekaniska gnället vi
fick höra. Vi ha ju en god orkester i
samhället. Och sedan många trevliga
teaterkvällar i stil med den upplevda.

-n.
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CD

Födda:
1951:

8 nav. Hans Kjell Olof s. t. Sven Algot
Leonard Svensson och h.h, Tyra Paulina
Albertina f. Sjögren, Hästhagsväg. 10 b.

11 nav. Lars-Erik s. t. Bror Edvin
Sandqvist och h.h. Sonja Inga Viktoria
f. Karlsson, Grindstugärde B 13.

23 nav. Bengt Robert och Karin Bir
gitta barn till Bengt Karl Axel Säll och
h.h. Anna Karin Valborg' f. Haglind,
Bergsg. 3 b.

1 dec. Leif Arne s. t. Rolf öqvist och
h.h. Frida Harriet Marianne f. Berg
lund, Hästhagsv. 1.

5 dec. Irene d. t. Valter Remmel och
h.h, Helvi Mirjam f. Hannula, Hästhags-
v. 4.

15 dec. Inger Maria · d. t. Karl Folke
Fritiof Lindblom och h.h, Ingrid Maria
f. Jansson, Gamla 8vartens v. 9.

28 dec. Eva 'Birgitta d. t. Curt Einar
Olsson och h.h. Britt Lillemor f. Johans
son; Skeviksg. 8.

21 dec. En dotter t. Sven Erik Gugtaf
Teglund och h.h. Ulla Greta Bir,gitta
f. Gretzen, Hästhagsv. 3.

Skridskoåkning Våra Julpristävlingar

1952:

6 jan. Lars Gösta s. t. Gustaf Hildor
Joakim Johansson och h.h. Rut Gunhild
f. Wallin, Mörtnäs 1: 7.

·9 jan. John Harrys. t. John Emanuel
Karlsson och h.h. Rut Adele f. Sjöström,
Skeviksg. 1.

17 jan. Bror Gunnar Anders s. t. Bror
Nils Häll och h.h. Ulla Margareta f. An
dersson, Mörtnäs, 1: 157.

25 jan. Kjell Göran s. t ..Erik Emanuel
Persson och h.h. Björg f. Hansen, Bergs
g. 1 a.

28 jan. Mats s. it. Nils Åke Herman
Lundqvist och h.h. Margit f. Paulsrud,
Sadelv. 1.

31 jan. En dotter t. Pietro Guiseppe
Sartori och h.h. Amalia f. Pallaro, Ma
riaplan 7.

7 febr. En son t. Giovanni Terzi. och
h.h. Giacomina f. Sartni, Hästhagsv.
8 a.

Se här några vinkar, som vid skrid
skoåkning kunna bllfva nyttiga.

Akten er under åkningen för "falsk
andhemtning". Den, som inandas luften
med munnen i stället för med näsan,
kan vid bitande köld ådraga sig icke
'blott hosta, utan till och med ett far
ligt lunglidande. Akten er vidare att
midt under det ifrigaste ålkandet taga
er hvila. I ären då upphettade och kun.
nen genom det plötsliga stillaståendet
allvarsamt förkyla er. Om I kännen,
att I genom åkningen bHf,vit mycket
varma, så sakten edert lopp, till I efter
hand åter blifrvit svala.

Skridskor fövfärd~grus i de mest olika
former. Det hittills brukligaste slaget
av vanligt trä har vid häländan ett upp
stående starkt jernsti!f,t, som intränger i
klacken. Omkring denna går en tätt
tillslutande läderrand med en rem att
spänna kring foten vid fotknölen. Främ-

V i g d a:
24 nov. Aldo Gavazzeni, Hästhagsv. 6

a och Selma Viola Johansson, Aspvik
1: 5.

24 nav. Axel Vilhelm öhlund, G:la
Kont. och Sonja Maria Bergman Eke
dal ö:a 1: 2.
8 dec. Erik Emanuel Persson, Mariag.

13 och Björg Hansen, Åkerlyckan.
23 dec. Hans Ingemar Göransson,

Grumla väg. 8 och Gerd Kristina Wahl
gren, Tjärnstigen 4.

26 dec. Rune Alfrid Nordin, Sthlm och
Ellen ,Marianne Persson, Hästhagsv. 5.

31 dec. Bengt Olov Wetterberg, Far
sta och Anna Greta Andersson, Grind
stugärde A 5.

Döda:
22 nav. Klara Sofia Gustavsson f. Löv

gren h. t. Karl Johan Gustavsson, Vil
lag. 2. 87 år.

19 dec, Anders Vilhelm Bergstedt, Å
förs. 54 år.

21 dec. Johan Petter Johansson, Far
sta. 66 år.

Ja så skulle en rätt lösning se ut. Det
var kanske svårt men många har ändå
klarat den. En del fastnade på 11 lod
rätt - italian -, vilket enligt ordbo
ken är beteckning på det horinsontala,
oftast med fönster försedda mellanledet
mellan ett säteritaks två fall. Enkelt
och lättfattligt. Det är inte så gott ska
ni veta att knåpa ihop korsord av eget
fabrikat. Vinnare blev Gustav Gustavs
son, Stenkullen, som får en tia av kas
sören.
Fototävlingen hade också sin stöte

sten, "åskledaren" på en baskermössa,
men det klarades också av rätt stort
antal läsare. Föremålen voro alltså:
Knapp (felsydd, anmärkte en av de täv
lande), blixtlås, skoband, uppdragsby
geln på ett ur, cigaretter (Robin Hood
påstods det) och topptafsen på en bas
ker. Tian går till Ernst Lindahl, To
baksspinnaregatan 4, Stockholm och
Femman till Margareta Dahlström,
Klubben, Gustavsberg.

Tack ska ni ha och välkomna igen!
Red.

re delen af foten insnöres i två på sidor
na sittande Iädenklaff'a.r, som äfven kun
na fodras med skinn.

När man med välbeväpnade fötter be
trädt isspegeln, försöker man först att
åka framåt. Med något framåtlutad
kropp, lindrigt böjda knän ocih stadiga
fotleder söker man vinna fast fot på
banan. Men dervid får man icke föra
fötterna utåt, utan i jemlöpande rikt
ning bredvid hvarandra på ett afstånd
af icke mer än tio centimeter.

Blomstrande kinder .klara ögon, frisk
matlust och gladt lynne gi:fva riklig er
sättning för hvarje ansträngning.

(Ur Ungdomens bok 1879)
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Litet prat om

M.ånga ortsbor erinra sig nog de svå
ra tiderna frän 1918. Krigsåren efter
1914 hade ödelagt människornas väl
stånd. Deras hälsa och motståndskraft
mot sjukdomar var bruten och varje
lands invånare stodo blottade inför här
jande epidemier, som spred sig med till
tagande samfärdsmedel från de olyckli
ga, krigshärjade länderna i Europa.

Även i Gustavsberg var det allmänna
näringstillständet betydligt nedsatt. Bl.
a. berättas det från första halvåret 1918
hur den s. k. ödemsjukan hade slagit rot
inom befolkningen. Denna sjuka var en
följd av undernäring, varav särskilt in
dustriarbetarna vid Gustavsbergs fabri
ker voro lidande. Vid årets början sak
nades potatis i de flesta hemmen och
fick ersättas av kålrötter. Den vanliga
födan blev sill och kålrötter tre gånger
dagligen jämte det bröd, som ransone
ringen medgav. Det var en sorglig syn,
berättar doktor Ldndhe, att se dessa ble
ka, avmagrade arbetare med ansvällda
ansikten och extremiteter och deras i
hög grad nedsatta kroppskrafter, i syn
nerhet som det var nästan omöjligt att
skaffa dem den erforderliga hjälpen av
ökad näringstillförsel.

Mitt uppe i detta elände kom så span-

Nytt mål .
I sikte

har varit IOGT:s paroll under 1951, det
är då 100-årsgränsen passerats. Gus
tavsbergslogen har under sitt tionde är
nätt en bit på väg mot målet särskilt
ifråga om medlemsvärvningen. ökningen
är 14 medlemmar trots att flera med
lemmar flyttat till andra orter. Gläd
jande nog är det ungdomen som söker
sin nya livsstil bland glada godtemplare.
Detta framgår av verksamhetsberättel
sen som delgavs årsmötet i januari.

Möten har hållits varannan måndag
i Grindstugan och av de 25 mötena
nämns särskilt påskfesten och då Lisa
Franzen talade om sin amerikaresa.
Bland utflykter under året nämns be
söket på .Skansen den 3 juni, då Sveriges
godtemplare firade sekelminnet av God
templarordens bildande, samt en resa
till ·Eskilstuna i augusti. Lotter i God
templarlotteriet har försålts, affischpro
paganda har bedrivits och 3 medlemmar
har erhållit diplom för 25-årigt med
lemskap.

B-l.

ska sjukan med sitt första fall den 21/7
1918 införd från Gö!a garde till Gus
tavsberg. Allt som allt blev det inom di
striktet 945 fall varav 14 dödsfall. En
stor influensaepidemi hade även rasat i
Gustavsberg 1889-90. Mellantiden var
således omkr. 30 är. Det sägs att epi
demier av sådant slag återkommer med
30 ä. 40 års intervall. Vi skulle således
vara i farozonen. Tiderna ha dock såav
sevärt förändrats att faran ej kan vara
så stor. Vi känna nu till influensavirus
och ha rätt pålitliga medel att vaccine
ra. Vi ha en god motståndskraft och
oändligt mycket bättre resurser att bota
även• svåra komplikationer till sjukdo
men. Förr hade man ej annat än aspi
rin och konjak och deras nytta var ej
stor.

I varje fall kan det vara av värde
att rekapitulera en del förhållanden då
det gäller influensa.

Själva diagnosen är ej så lätt att sä
kerställa. Först en tid efter det influen
sa har börjat utbreda sig inom ett di
strikt kan man sätta diagnosen på den
virusart som är sjukdomsalstraren. Den
na diagnos sker numera på serologisk
väg. Tar man blodprov på 10-20 da
gen efter insjuknandet kan man få fram
en s. k. antikroppsreaktion mot influen
sa A eller B. Troligt är att det dock
finnas flera stammar.

Genuin influensa ger ofta en lätt igen
kännbar sjukdomsblld med akut insjuk
nande, frysning, hög feber, allmän sjuk
domskänsla, värk i hela kroppen samt
ibland illamående och diarre. iMen att
därmed säga att det just är influensa
det rör sig om i det enskilda fallet är
svårt. Okomplicerad förlöper sjukdomen
kortvartgt så att man äter är på be
nen efter en vecka. Om febern kvarstår
över 3--4 dagar räknar man med att
en sekundär infektion tillstött och då
är tiden inne att sätta in behandling.

Under förkylningssäsongen har man
att alltid räkna med ett eller annat in
fluensafall. Vad som gör att större epi
demier bryter ut vet man ej så säkert.
Det finns dock alltid ett hot och var och
en har här sin uppgift att vara aktsam
både om sig själv och för andra.

Givetvis spelar den allmänna hygienen
en viss roll ehuru litet då det gäller
den rent primära influensan. Större är
denna roll då det gäller att hejda se
kundärinfektionerna. Den influensasjuke
är nämligen mycket känslig för dessa.
Man undviker att resa bort och att
blanda sig i folksamlingar. Man iakttar
en noggrann handhygien. Känner man
sig sjuk håller man sig hemma och så
mycket som möjligt för sig själv, undvi
ker att hosta och nysa och iakttar stor

försiktighet därmed. Man söker vidare
hålla sin kondition så god som möjligt
och undviker uttröttande arbete,

Man kan låta skyddsympa sig. En
dyl. ympning ger ett relativt kortvarigt
skydd 2-12 mån. Ympningen skall dock
helst ske _med ympämne frän den på
gående epidemien. Det tar sin tid att fä
fram dyl. ympämne. Man räknar med
3 mån. Ympämne från A- och B-virus
finnas dock tillgängliga men hjälpa ej
om den pågående epidemien är av an
nan stam.
. De nu tillgängliga antibiotica hjälpa
ej mot den primära influensan och spe
la ej heller någon roll som förebyggan
de medel.

Vad behandlingen angår skall denna
ske i hemmet. Under de första dagarna
användes ej mycken medicin annat än
mot värk (salicylpreparat) och mot
hostan (t. ex. codein.) Sjukhusvård kan
endast. få tillgripas i alldeles särskilda
fall. Har man flera fall i hemmet, är det
av vikt att söka dela upp primärfall och
fall med sekundär infektion för att skyd
da primärfallen från att bli smittade av
sekundärförkylningar. Många och allt
för många anse sig friska och arbets
föra efter 3-4 dagar. De springa upp
i arbete och skryta av sin enastående fy
sik. Detta är dock ett misstag. Konva
lescensen bör ägnas den största omsorg
med en ä två veckors vila. Återigen
må framhållas att den nyss tillfrisknade
från en primär influensa mycket lätt an
gripes av sekundärinfektion. Det är den
na som utgör influensans största fara.
Det är dock här, som man nu dock har
de modärna hjälpmedlen (antibiotica)
och dessa garantera oss i viss mån mot
att influensaepidemierna skall lämna
svåra ärr efter sig.

Ja så var det ett ord till mödrarna.
Kära, goa rara mödrar! När ni sköter
era barn, som ligga där i influensa eller
även andra host- och snuvsjukdomar,
sköt dem så att säga på armlängds av
stånd och ställ er något bakom dem.
Luta er aldrig över -barnet och för ej
ert ansikte av pur ömhet och kärlek
mot barnets ansikte, Ni måste förstå
att detta är det allra bästa sätt på vilket
man sprider smitta.

Till slut skulle man kunna säga att
även en ilsken influensaepidemi bör kun
na 'blåsa över ett samhälle på 3--4 vec
kor om invånarna förstodo att iakttaga
sängläge några dagar då de bleve sjuka
och att senare hålla en strikt rekonva
lescens om en ä. två veckor. Under den
tid skall man så att säga dra sig inom
sitt skal. Ja så skött frän den enskildes
sida bör en influensaepidemi ej kunna
ställa till större skada.

John Bellander.
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Det var en vacker söndag i maj 1934.
Värt fotbollslag hade en viktig serie
match mot Segeltorp på vår hemmaplan.
Vi hade ej tidigare förlorat någon se
riematch, och vi ämnade ej heller i
denna match frångå våra segerrika va
nor. Det började också lovande. Vi tog
ledningen. I första halvlek 2-0 efter
mycket bra spel! I andra halvlek vände
sig bladet. Nu var det Segel-torp, som
fann melodin. Det blev i en hast 2-2
och så småningom även 4-2. Minutvi
saren på domarens klocka började när
ma sig de 90. Gustavsbergspojkarna
slet förtvivlat, men ingenting lyckades.
Nu är visa råd dyra, men så föds en ly
sande ide. Vi ägde ju en grabb, som
ensam var målsugen för en hel försvars
kedja. Han lystrade till namnet "Knop
pen". Han spelade nu back. Det var ba
ra 4 minuter kvar. Nu måste laget änd
ras, och så kom det: "Knoppen, du får
gå upp som center för annars blir det
inga mål". Han var inte svårbedd, han
stormade genast ut på centerplatsen
med följande resultat. G-berg får an
fall på vänstersidan. Knoppen får bol
len och skjuter, men målvakten klarar.
Bollen kommer ut till "Knoppen", nytt
anfall som avslutas med genombrott och
kanonskott av Knoppen: 4-3, "Knop
pen" springer efter bollen in målet, tar
den och springer ut på planens mitt. 2
minuter kvar. Nytt anfall för Gustavs
berg. "Knoppen" som har bollen fälles
ojuste. Det Nir frispark, 25 m. från mål.
Hela Gustavsbergslaget rusar ner. Fri
sparken ,går, och det blir hotande farligt
vid målet. Så gott som alla planens spe
lare befinner sig inom S-torps straff
område, målvakten räddar ett skott.
Nytt skott blir det' av "Flosse", men
bollen tager ribban och studsar ut. Då
kommer "Knoppen" bland ett myller
av spelare, tränger s~· fram, får bollen
på ,bröstet, vräker si själv, boll och 4
motståndare in i nätet. oe--4. Omedelbart
efteråt går slutsignalen. Då var det ro
ligt att vara gustavsbergare,

Ar 1936 hade vår förening anmält
Tägtström till D. M. i brottning. i lätt
tungvikt. Tävlingen igår inför fullsatt
hus i Polishusets Gymnastiksal på
Kungsholmen. Tägtström får i sin första
match 195 cm.smannen Thell, Nynäs
hamn. !Efter 7 minuter får långa Thell
göra en makalös luftfärd med ryggläge
som slutställning. I andra matchen fick
Tägtström favoriten brandkårens Karl
strand rnot sig. Denne Karlstrand, som
då varit placerad på S. M., var bland
de grövsta, man kunde få se på en mat
ta. Men Tägtström var inte iedsen av
sig, han slog såväl kryss som livtag
men kom själv i underläge, .där han fick

Då var det roligt
att vara

gustavsbergarel

utstå många svåra persar. Matchen
skulle gå i 15 min., 2 min. kvar. Tägt
ström ligger i en hopplös situation, en
och trekvarts skuldra i mattan. Doma
ren tittar på klockan, drygt 14 minuter
är avverkade. Han är förvissad oll!-, att
vilket ögonblick som helst kunna kon
statera, att Tägtström är besegrad. Men
för Tägtström lyckas det omöjliga. In
nan någon har hunnit fatta det och all
ra minst "Aarlstrand, har rollerna blivit
ombytta. Tägtström har i sin hopplösa

"situation sugit och fätt Karlstrand i
brygga. Tägtström pressar nu för allt
vad han är värd. Men Ka.rIstrand glider
ut från mattan. Nej, det fattas 2 cm.
Då formligen bärs han in på mattan.
Hur de närmaste sekunder avlöpte, såg
jag inte, enär framför mig. satt de 2
andra gustavsbergarna bland publiken,
John Dahlqvist och Georg Gustavsson.
De gav Tägtström all den hjälp de kun
de genom att i korus skrika: "1Släpp in
te". Men när domaren efter att matchen
varit i 14 minuter och 56 sek. blåste i
sin pipa, så var det med anledning av,
att Karlstrands båda skuldror låg i mat
tan och Tägtströms nästa uppgift var att
resa sig och söka stå på de av trötthet
skälvande benen samt buga sig som tack
för de applådåskor, som slog honom till
mötes. Därpå blev han vederbörligen
omklappad av 3 killar, som tyckte att
det var roligt att vara gustavsbergare.

Alla som kommer att läsa dessa ra
der, vet väl, vad som menas med Salt
sjöbadstävlingarna. Det är från en så
dan tävling denna historia kommer. Det
är klart för start på 5.000 m. Det är
en tävling, som alla väntat på. Järla
borna är bergsäkra på, att segern skall
gå till parhästarna Hellberg och Lun
din. Vi gustavsbergare hoppas så smått
på vår Brollan Söderling, vilken varje
år satt som sitt mål att besegra dessa,
men som aldrig lyckats därmed. Så går
starten, med Järla i täten. Så avver
kas 4--5 varv under hård fart. Ibland
leder Hellberg, ibland Lundin. Så av
löser Sederholm. Ingen annan än Söder
ling kan hänga med Järlakopplet. Men
efter 7 varv måste även han släppa. Sö
derling verkar trött och löper trött utan
humör. Han släpper mer och mer och
är nu 200 m. efter. Nu har loppet för-

lorat sin tjusning för oss gustavsberga
re. Men se då händer det någonting.
Någon järlabo råkade reta våran "Brol
ian" genom följande ord: "Sno Dej lite
Söderling, så Du inte blir varvad av
parhästarna". Då släppte tröttheten.
"Brollan" 'började en lustiger dans, ste
gen 'blevo både snabbare och längre. Han
riktigt studsade fram, avståndet krymp
te mer och mer och se nu är han hack i
häl. Men han nöjer sin inte därmed.
Han löper om dem. Det finns ingen möj
lighet för dem att hänga med i denna
väldiga fart. Ensam jagar "Brolian" vi
dare mot seger och nytt klubbrekord.
Nå, hur reagerade då den till ett par
hundra personer uppgående gustavsber
garna. Jo, man gjorde allt för att hjälpa
sin favorit till seger, man skrek ut sin
förtjusning och man sprang runt på
gräsplanen varv efter varv. Gamla
porslinare glömde, att lungorna _var in
kapslade i flinta. Sånt fick man tänka
på efteråt. Det var inte var dag en
gustavsbergare slår Järlas stronga lö
pargarde på 5.000 m. Och vilket resultat
15,47,8! När så hela flottiljen av full
packade motorbåtar i den vackra augus
tikvällen vände åter över Baggensfjär
den, och motorputtret lät som segerfan
farer, då tyckte alla som efter den kom
binerade familje- och sporfesten var på
hemväg, att det var roligt att vara gus
tavsbergare.

Den 12 mars 1944. Vi befinner oss
ute i det snörika Tumba. På linje står
Stockholms skidelit startklara för sta
fett 3 X 1 mil. Favorttlagen Hellas,
Hammarby, Fredrikshov, Polisen, iSkuru
m. fl. kända skidklubbar är med. Även
vår förening var representerad. Ja, vi
kan med glädje konstatera, att vår
startman Arvid Olsen faktiskt tar led
ningen vid starten. Men det var väl ba
ra en tillfällighet, trodde vi. •Efter 3·7
min. bevisade Olsen motsatsen. Han ha
de gnott för glatta livet för sitt lag och
sin klubb och kunde trött, mycket trött
men glad skicka i väg Greger med ett
litet försprång före Hellas och de andra
storklubbarna. Greger kunde inte hålla
placeringen, men han släppte inte mer
än att gamla kämpen Lindstedt med
uppbjudandet av all sin förmåga och
viljestyrka med kraftiga stavtag kunde
glida in i målet, dit då bara ett lag,
Hellas, hade hunnit före. De övriga la
gen fick en liten kalldusch. Tänka sig
alldeles otippade Gustavsberg placerade
sig som 2:a. Då tyckte säkert "John
Pelle" och de övriga, som var :med vårt
gäng, att det var roligt att vara gus
tavsbergare.

Einar Olsson.
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Bandy Skid-RM
Gustavsbergs bandylag, som spelar i

Div. II, har sedan mitten av augusti
tränat bandy under "Lotta" Lindbloms
ledning varje tisdag, torsdag och sön
dag på Ekvallen och byggt upp kondi
tionen i trakterna kring bastun vid ös
bysjön.

Den 1 december blev det is norrut
och man reste till Söderhamn och mötte
Stugsund på prima is. Grabbarna var
av naturliga skäl spelsugna och vann
med 9---0. Laget hade följande samman
sättning: :Sjödahl; Söderberg, Viberg;
Johansson, Lindblom, Flodmark; Fall,
Karlström, Lindblom j:r, Jansson och
Hedberg. Reserver av god klass är Lind
blad, Klitze och Ladelius, som också
prövades vid nämnda ti,llfälle. Senare
tillkom också Sture Nyberg.

Lördagen den 8 dec, hade vi prima is
på ösbysjön, vid bastun mätte den 15
cm. tjock, och stockholmslaget Olympia
gästspelade här och fick åka hem med
8-0 i kappsäcken.

Lördagen den 15 dec. kom Hammarby
hit och i en hård och rivande match be
tvingades Gustavsberg med 2-1. Den
sfdckliga Hammarbykedjan kom inte så
långt mot det starka och "säckspelan
de" gustavsbergsförsvaret.

På söndagen kom Vestermalm hit men
det blev ingen match för "Bergurna"
som vann med 10-1.

På Annandag Jul spelades en triang
elturnering mellan A.I.K., Hammarby
och Gustavsberg. Matcherna gick i 2X20
minutersperioder och fö! möttes Ham
marby och Gustavsberg ch Hammarby
segrade med 2-0. 15-ä: ge Leif Fred
blad medverkade för första gången och
visade lovande takter.

Så möttes Hammar.by och A.I.K. och
Hammarby vann med 3-1.

Slutligen möttes A.I.K. och Gustavs
berg och Sture Nyberg gick center med
"Leffe" och Jansson p~ var sin sida,
yttrar voro Fall och Lindblad. Det blev
en överraskande seger för Gustavsberg
med 5-2.

Målskyttar i vänskapsmatcherna äro:
Jansson 11, Lill-Lotta 7, Fall 4, Karl
ström och Hedberg 3, Nyberg 2, F'red
blad och Lindblad 1 vardera. Samman
lagt målresultat 33-7, vilket visar la
gets slagkraft vid denna tidpunkt.

Den 6 januari 1952 började serien och
Gustavsberg mötte Swithiod på öster
malms I. P. Isen var dålig men trots
allt hölls seplet på en hög nivå och Gus
tavsberg vann med 5-0 och många för
hoppningar tändes i supporterhjärtan
om en god säsong, men det skulle snart

Lagsegrare.

Vid Jubileums RM i Mora den 17 jan.
återtog gustavsbergarna titeln Lagseg
rare i seniorklassen på skidor. Vid sju
tidigare RM ha de för alltid lagt beslag
på två ståtliga vandringspris och gjorde
nu sin första inteckning i det tredje. De
värsta konkurrenterna, Konsum, Stock
holm och Mora-hegemonin slogs med
sju minuter av trion Olsen, Berglund och
Olovsson. Banorna voro perfekta och
varje deltagare bland de 180 skidåkarna
erhöll pris. Vår Folke· Andersson fick
frakta hem en golvlampa för sin 2:a
placering i yngre oldboyklassen. Nästa
RM bltr i Umeå och då bör vi sikta på
en 2:a inteckning i seniorklassen och del-

Söndagen den 13 jan. mötte man Rå
sunda på Stadshagens l. P. och det blev
ingen dans på rosor precis, trots att la
get "förstärkts" med Sture Nyberg.
Karlström ordnade emellertid upp det
hela genom 2 snygga mål i andra halv
tid och Gustavsberg vann med 3-2.

Gustavsberg fick så sin första hem
mamatch i serien och det var Kungs
holmspojkarna, som fick känna påEkval
lens fina isparkett och det gjorde de
med den äran. Efter en bra match
blev de emellertid besegrade med 3-0,
sedan Sture Nyberg gjort 2 granna mål
och Fall snitsat in ett på tennis.

Lördagen den 26 jan. hade Gustavs
berg hemmamatch igen mot Gröndal
och det blev en hård och spännande till
ställning, där Oröndal började oroväc
kande farligt, men det jämnade så små
ning om ut sig till 2-2. Gustavsberg
gjorde ett mål till, men det bortdömdes
av de fungerande domarna och en vär
defull poäng gick förlorad.

tagande i junior- och ungdomsklasserna.
och man förstod, att den som vinner
denna match även hade chans att vinna
serien. Det var ganska jämnt under
största delen av matchen, men i slutske
det lurade man ut gustavsbergsförsva
ret för långt och gick igenom och vann
med 4-2. Man hade nog räknat med
möjligheten till seger, men den gick upp
i .rök.

Så blev det att resa till Sundbyberg
den 3 februari och möta därvarande
hemmalag, som också var serieledare.
Gustavsberg lämnade sina "stjärnor"
Nyberg och Karlström hemma, och ställ
de upp med Leif Fredblad som center.

Vid ställningen 2-2 hade Gustavs
berg de bästa chanserna till ett avgö
rande, men i allra sista minuten fick
"Sumpan" ett turrnäl och vann med
3-2.

Den 10 febr. gick den sista matchen
i serien och Gustavsberg mötte Stock
holmskamraterna på Östermalms. I. P.
Efter en spännande och jämn kamp vann
StockholmskMnraterna med 4-2. Leif
Fredblad gjorde Gust,avsbergs ,bägge
mål.

Ställningen efter den sista omgången
är följande:

DIV. II öSTSVENSKAN
Gröndal-Djurgärden
IFK-Gustavsberg
:Sundbyberg-Råsunda
Swithiod-KP

0-9
4-2
7-0
4--1

Sundbyb. 7 7 0 0 42-11 14
Djurgård. 7 6 0 1 33-13 12
IFK 7 4 0 3 22-21 8
Gustavsb. 7 3 1 3 19-15 7
Swithiod 7 2 1 4 13-25 5
Gröndal 7 2 1 4 11-27 5
KP 7 2 0 5 9-24 4
Råsunda 7 0 1 6 14-27 1

Målskyttar under serien ha varit:
Karlström och Nyberg 4, Lindblom j:r
och Fredblad 3, Jansson och ,Fall 2 samt
Hedberg 1 mål vardera. Summa: 19
gjorda mål och 15 insläppta. Poäng: 7.
Av dessa siffror framgår att motstån

det har varit hårt och att Gustavsberg
med god märginal lyckades hålla sig
kvar i Div. II östsvenskan.

Det synes också, som om laget var
i sin bästa form omkring årsskiftet, och
att effektiviteten framför mål av olika

• skäl avtagit, likaså har nog försvaret
på sista tiden verkat litet "ihåligt". Men
man får inte begära för mycket av
grabbarna, alla kan ju inte vinna, och
det går väl flera täg, som man brukar
säja. Nu återstår Korpen och Distrikts
mästerskapen, men det får vi återkom-

visa sig, att motståndet var för stort På söndagen kom Djurgården till Ek- ma till en annan gäng.
för "våra grabbar". vallen. Det var finalstämning i luften Axman.
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TVAGNING I RINNANDE VATTEN

Enhålsblandaren
nr 5501 kan erhål
las med strålsamla
re eller stril, med el
ler utan avstängning.

Men ... då bör vattnet vara blandat till en behaglig temperatur. Vår en
hålsblandare nr 5501, som här visas monterad på vårt tvättställ nr 505,
inbjuder till tvagning under säkra hygieniska förhållanden. Med denna
kombination erhålles dessutom en osedvanligt stor friyta på tvättstället,

där man kan ställa ifrån sig sina toalettförnödenheter utan risk
för olyckor.

- en industri i folkhälsans tjänst
Stockholm Göteborg· Malmö Sundsvall
520860 131569 72630 58265
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God fortsättning I
I nådens år 1827 anlades den

första fabriken för tillverkning av
porslin i Gustavsberg. Det var två
stockholmare, grosshandlaren J.
öhman och kommerserådet J. 0.
Wennberg, som tog det djärvaste
get. Nyårsnatten 1828 skedde den
första bränningen i de nya ugnar
na. Den blev misslyckad och där
med började kampen för att vinna
framgång för Gustavsberg.

Det var på en plats med seklers
tradition, som man lade den nya
grunden för framtiden. Tegel hade
formats och bränts vid Farstavi
ken sedan 1600-talet och som före
gångare till den nya industrin
fanns ett nyuppfört tegelbruk,
kvarnar, bränneri och en liten fa
brik för tillverkning av vita vax
ljus. Markerna hade dessförinnan
brukats och bebyggts av ihärdiga
fiskare och jordbrukare ända se
dan bronsåldern.

En mödosam tid stundade för
nydanarna och det behövdes kraft
tag för att föra industrien vidare.
I början av 1840-talet kom så Sa
muel Godenius till ledningen. Han
införde nya metoder i tillverkning
en och importerade instruktörer,
mönster och råvaror från England.
Det blev en framgång och August
Blanche kunde vid denna tid -
för 100 år sedan - beteckna Gus
tavsberg som en förebild för indu
striell verksamhet.

Nödåret 1869 övertog Wilhelm
Odelberg styret för Gustavsberg.
Även han fick kämpa hårt för att
hålla företaget vid liv. Men han
lyckades och hans energi förde rö
relsen genom krisen in i en period
av lugn och trygg utveckling. Gus
tavsberg växte till ett miljonföre
tag.

Livet bland Gustavsbergs be
folkning var dock strävsamt och
torftigt, trots en känsla av trygg
het i den omvårdnad som bruks
patron gav sina undersåtar. Men
den nya tiden ställde nya krav i
gemenskapen. Fackföreningen bil
dades på Gustavsberg den 7 juli
1919. Den patriarkaliska friden
hade därmed upphört.

Snart svepte nya svårigheter in

över fabrik och samhälle. Wilhelm
Odelbergs söner, Axel och Victor,
fick som efterträdare känna av en
allt ojämnare kamp mot utländsk
konkurrens och en långvarig kris
följde. Gustavsberg klarade sig
igenom, men till priset av en efter
satt teknisk och social rationalise
ring.

Den 4 juni 1937 såldes Gustavs
berg till Kooperativa Förbundet.
Den nya ledningen insåg att bo
stadssanering och fabriksmoderni
sering krävdes för att bibehålla
Gustavsberg. En fabrik för till
verkning av sanitetsporslin var
färdig 1939, under de följande
krigsåren ombyggdes verkstäder
na för hushållsporslin och konst
gods och efter freden beredde
grävskoporna plats för badkarsfa
briken. Efter hand har produk
tionsvolymen vidgats till att även
omfatta plastdetaljer, pannor och
värme- och sanitetsprodukter för
byggnadsindustrin. Samtidigt har
hela bostadsbeståndet rustats och
etappvis har enfamiljshus, radhus,
lamellhus, punkthus, nya skolor
och egna hem skjutit upp i skär
gårdsnaturen vid Farstaviken.

I dag kan vi gustavsbergare se
tillbaka på en femtonårsperiod av
genomgripande nydaning, en kom
munal stabilisering och medverkan
under en femtioårsperiod, en in
dustriell expansion under 125 år.

Varje period från begynnelsen
synes vara fylld av verksamhet.
Inför de stora påfrestningarna har
nytt mod hämtats och nya utsik
ter ha öppnat sig mot framtiden.
Man har handlat och därmed ock
så fått kraft därtill.

Kanske att. vi stå inför nya mot
gångar och hämningar. Tidens oro
pekar stundom därpå. Gustavs
bergs 125-åriga historia visar dock
att självförtroende och handlings
kraft alltid brytit fördämningarna.
År från år, decennium efter decen
nium har verksamheten växt till i
styrka och marschen har gått
framåt.

Tidningen Gustavsbergaren, som
också den fullgjort ett decennium,
vill vara den förste att önska Gus
tavsbergs Fabriker och samhälle
en god fortsättning.

Gösta Dahlberg.
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Att tjäna varandra
Under de senaste två mansåldrarna

har de materiella levnadsvillkoren
för oss svenskar förbättrats i en takt
som aldrig tillförne. Vår levnads
standard anses nu ha nått en nivå,
som ligger högre än i andra europe
iska länder och kommer närmast ef
ter levnadsstandarden i USA.

Forskar vi efter anledningen, står
det snart klart för oss, att den nära
150-åriga fredsperiod, vi haft för
månen utnjuta, kommer som den
första. Under hela denna fredsperiod
har vi kunnat bygga upp värden, som
inte störtats i grus och förintats utan
blivit bestående. Betydelsen härav
är uppenbar för den, som sett kri
gets förödelse inom andra europeiska
stater. Jag kommer nu från Tysk
land och har där sett, hur tidigare
byggnader ligger i sten- och grushö
gar. Med förintelsen av dessa bygg
nader har följt människor och vad
dessa under årtionden åstadkommit
för hemmens behov samt maskiner
och redskap för produktiva ändamål
inom fabrikskomplex. Kölnerdomen,
ett av Europas mäktigaste byggnads
verk, står så gott som ensam, omgi
ven av tusentals ruiner, skelett av
hem och arbetsplatser. Samma egen
domliga förhållande råder i London.
Där finner vi S :t Paulskatedralen,
som näst efter domen i Milano är
Europas största kyrka och som räk
nas till ett av b\i;gnadskonstens för
nämsta verk, ä~~ den omgiven av
död och förintelse.

Man måste på nära håll ha sett re
sultatet av kriget för att rätt kunna
fatta den välsignelse och ekonomiska
fördel vi svenskar har haft av att
få leva i fred.

Näst efter freden har våra skogar
skapat förutsättning för den stegrade
levnadsstandarden. Vår import av
kaffe, te, fettvaror, frukt, kryddor,
textilier m.m. betalar vi med produk
ter från den svenska skogen.

De stora högvärdiga järnmalmsfyn
digheterna är även de av stor betydel
se för höjdläget på levnadsstandarden
i vårt land.

Ett lyckligt öde och en givmild na
tur är alltså den grund, på vilken vi
haft att bygga.

Ingen svensk har såsom biskop
Agardh i Karlstad mig veterligen ti
digt insett skogens betydelse. Han
klandrar i ett arbete för omkring 100
år sedan de svenska regeringar, som
skänkte bort. de väldiga norrländska
skogar, som alltsedan Gustav Vasas
tid räknades som statsegendom. Se
nare har vi angripit de stora skogs
bolagen för att dessa skövlade sko
garna och i många fall gjorde de de
självägande bönderna till löntagande
skogsarbetare. Med virkeslasterna
från sågverken, som uppstod under
senare delen av förra århundradet,
betalade vi importen av maskiner och
järnvägsmateriel. Alltså medel till
den industriella utveckling, som sena
re fått en med skogen och malmen
likvärdig betydelse för det svenska
folkets materiella välfärd.

Till det ekonomiska framåtskridan
det har vår förmåga att utnyttja re
surserna varit utslagsgivande. Sko
gen förvandlas till papper och till
massa för textilfibrer och till och med
till garn. Vi har här i Värmland
Svenska Rayonfabriken i Älvenäs. La
germanska tändsticksmaskinen till
kom på 1860-talet. Separatorn några
årtionden senare och kullagerindu
strin vid sekelskiftet . Detta några
exempel på industriell nydaning i lan
det.

Det är onekligen de skapande kraf
ter, vilka utnyttjat resurserna, vi har
att tacka för de ekonomiska vinster
na. Det är uppfinnare, som visat oss,
hur förutsättningarna bäst borde ut
nyttjas. Det är exploatörer, som för
verkligat uppfinnarnas förslag. Det
erforderliga kapitalet erhöll exploa
törerna direkt eller indirekt, först för
virkesexport och senare för avyttring
av andra produkter.

Det är givet, att under den första
uppbyggnadsperioden måste folket
lida umbäranden för att svälta ihop
till de första maskinerna. Konsumtio
nen har måst hållas nere till fromma
för nyinvesteringar. Företagsägarna
har haft kraft att uppehålla en sådan
ordning. Levnadsstandarden har dock
stigit i takt med den stegrade pro
duktionen. Och den del av arbets-

resultatet, som erfordrats till in
vesteringar, har fortlöpande i förhål
lande till produktionens omfattning
minskats, vilket möjliggjort att lev
nadsstandarden har kunnat stiga.

Av det anförda skulle man kunna
tro, att uppfinnarna av tekniska
hjälpmedel var de enda, som möjlig
gjort de ekonomiska framstegen. Men
givetvis fordras dessutom företag
samhet och vilja att till folkets bästa
utnyttja resurserna. Så var säkerligen
fallet, kanhända inte medvetet för ve
derbörande själva och uppfattades
inte heller så av den stora allmän
heten under den första för folket
mest påfrestande investeringstiden.
Då kämpade kapitalisterna med var
andra om att bli störst, d.v.s. att byg
ga ut det egna industriföretaget. Det
var under den tiden skaparkraften
var utmärkande och nödvändig för
industrins tillkomst. Den andra eller
tredje företagaregenerationen har va
rit mer förvaltningsmässigt inställd.
Den har lagt sig vinn om att bevara
och göra det ärvda kapitalet ränte
bärande, och i sådan avsikt har den
träf,fat avtal med förutvarande kon
kurrenter om marknadsuppdelning,
kvotning av produktionen och gemen
samma minimipriser. Denna typ av
företagsledare har inför anställda och
allmänheten stått på ett högre plan
och även betecknats som mer sam
hällsnyttig än de hårda skapande fö
regångsmännen. Men i verkligheten
måste det för folkets välfärd vara ett
utslagsgivande villkor, att resurser
na helt och fullt utnyttjas till allas
väl, och det sker inte när näringsli
vet begränsar tillverkningen direkt
genom marknads- och kvotuppdelning
eller indirekt genom att enas om höga
pris i förhållande till de möjligheter
moderna hjälpmedel erbjuder.

Mot sådana på levnadsstandarden
hämmande sammanslutningar inom
näringslivet har konsumenterna rest
sig. När detaljhandelns män organise
rade sig för att hålla gemensamma
och då i regel höga priser, in
grep konsumenterna. Konsumtions
föreningar upprättades. Prisbildning
en på varje ort dikterades av hushål
len själva. De privata handlarna kun
de inte godtyckligt bestämma priser
na. Varupriserna på de flesta orter i
vårt land är i våra dagar direkt be
roende av effektiviteten av konsum
tionsföreningarnas arbete.

På varje lokal plats tillförsäkrar
alltså kooperationen i konkurrens
med andra former av varufördelning
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konsumenterna att fördelningsappa
ten arbetar effektivt och alltså bidra
ger till att hålla levnadsstandarden
på en hög nivå.

De lokala sammanslutningarna in
om näringslivet har kompletterats av
landsomfattande karteller. Mot dessa
har de kooperativa föreningarna ska
pat ett konsumentskydd genom sam
ling i Kooperativa förbundet. Detta
verkar över hela landet på samma
sätt som den lokala"konsumtionsför
eningen lokalt. De privata grossister
na, som betjänar de lokala handlar
na, nödgas att vid prissättningen av
varor ta hänsyn till att KF levererar
varor till den kooperativa föreningen
på samma plats. KF i konkurrens
med den privata grosshandeln garan
terar, att grosshandelsledet i varu
distributionen arbetar effektivt och
alltså befrämjar levnadsstandardens
höjd.

Även den industriella verksamheten
kontrolleras av konsumenterna genom
KF. Där den privata industrin miss
brukat sin makt, där har KF ingripit
och är alltjämt redo att så göra. Den
konkurrens, näringslivets män på vis
sa områden sökt undvika, har KF
tvingat dem till. Med resultat att. pri
serna sänkts, industrin moderniserats
och antalet inom industrin sysselsat
ta ökats.

För att inte helt ge kooperationen
äran av att vi i vårt land äger ett fritt
näringsliv, som arbetar effektivt, bör
givetvis nämnas att det inom svenskt
näringsliv funnits och finns personer,
som insett det förkastliga i kartell
sammanslutningar, vilka verkat mot
allas väl. Men i stort sett kan man
utan betänkande göra gällande, att
det är konsumenternas organisatio
ner, som tvingar näringslivet att ar
beta effektivt. Och genom den större
produktion, som blivit ett resultat
härav, har levnadsstandarden fortlö
pande kunnat stegras. Vi kan förbru
ka, vad vi producera och inte mer.
Det hjälper inte till en ökad konsum
tion att höja löner eller produktpri
serna.

Den svenska fackföreningsrörelsen
är så stark och i stort sett inbördes
solidari~att den tvingar fram all·
män ink stutjämning_. Stiger pro
duktpriser a, då stiger också lönein
komsterna och till följd därav de all
männa levnadskostnaderna. Man
skulle nästan vara frestad förringa
riksbanksledningens betydelse genom
att lägga hela ansvaret för penning
värdets fall på intresseorganisatio
nerna. Ligger någon sanning häri, vo
re det väl lämpligast att lägga den

penningvårdande förvaltningen i hän
derna på dem, som bär ansvaret.

Men detta vid sidan av mitt ämne.
Vi har sett hur konsumenterna beva
kat sina intressen inom vårt land.
Det återstår emellertid ett betydande
område, inom vilket kooperationen
har ringa styrka. Det är på det in
ternationella. Inom detta pågår ett
kooperativt uppbyggnadsarbete.

De skandinaviska länderna har vi
sat vägen, när Nordisk Andelsforbund
startades 1918. Inom Nordisk An
delsforbund samverkar dansk, finsk,
isländsk, norsk och svensk koopera
tion vid inköp på världsmarknaden.
Nordisk Andelsforbunds omsättning
1951 uppgick till i runt tal 250 milj.
kr. och det gemensamma sparade ka
pitalet överstiger 10 milj. kronor. Den
nordiska kooperationen förfogar allt
så över ett rätt avsevärt kapital, som
är vår gemensamma egendom.

Med framgång har även den efter
kriget bildade internationella oljekoo
perationen arbetat.

Vissa kooperativa framgångar kan
alltså noteras på den internationella
marknaden. Men de är hittills av
ringa storleksordning. Detta en följd
av de nationella gränser, som utgör
nära nog oöverstigliga hinder för koo
perativt skapande samarbete. Dessa
hinder måste vi undanröja för att vi
till folkens fromma helt skall kunna
utnyttja befintliga förutsättningar till
att höja levnadsstandarden. De natio
nella ekonomiska gränserna lägger
hinder mot utnyttjandet av tekniska
och andra resurser, som står till vårt
förfogande för att öka produktionen
och höja levnadsstandarden i än hög
re grad än kartellsammanslutningar,
som håller produktionen nere.

De nationella ekonomiska gränser
na bör därför bekämpas liksom vi
kämpar mot produktionshämmande
karteller, om vi vill stegra levnads
standarden till en höjd, som de mo
derna hjälpmedlen ger möjlighet till.

De lokala kooperativa föreningar
na kommer till sin fulla rätt i samar
bete med den nationella centralorga
nisationen KF. Och denna i sin tur
blir fullt effektiv först i samarbete
med andra nationella centralorganisa
tioner på världsmarknaden. Där finns
mycket att vinna till konsumenternas
fromma, och den vinsten kan vi ta
hem. De lokala näringsidkarna tar
relativt oväsentligt för sina tjänster
i jämförelse med dem, som driva
landsomfattande verksamhet, och des
sa i sin tur får relativt litet mot de
affärsmän, som arbetar på världs
marknaden. Kooperationen kan och
skall kontrollera skäligheten även av

prisbildningen på den internationel
la marknaden. Då först fyller koope
rationen helt sin uppgift att tillvara
ta konsumenternas intressen. Och vi
når dessutom en väsentlig fördel för
hela mänskligheten, om den koopera
tiva principen tillämpas internatio
nellt, nämligen grunden för en be
stående fred. Efter nu rådande ord
ning är vinstintresset drivkraften för
den mellanfolkliga handeln. Det ena
landet söker att förtjäna på det
andra. Enligt kooperativ ordning
skall folken i olika länder tjäna var
andra, och just däri ligger en freds
garanti.

Ser vi tillbaka i tiden skall vi fin
na, att kooperationen vann fast mark,
först sedan folket förvärvat erforder
lig kunskap. Och vi finner vidare att
med fortlöpande kunskapsökning följt
stegrad omfattning av kooperativ
verksamhet. Medlemmarna har i sitt
arbete inom kooperationen sko1ats till
goda förvaltare. De som då framför
andra direkt deltagit i det koopera
tiva uppbyggnadsarbetet, har rekry
terats från nykterhets-, religiösa el
ler fackliga föreningar. Till dessa or
ganisationer står alltså kooperatio
nen i viss tacksamhetsskuld, även om
kooperationen återgäldat med att
lämna tillfälle för praktisk insikt in
om näringslivet till nytta för samhäl
let.
Hur betydelsefulla olika organisa

tioner varit för utbildning av män ur
folkens egna led fick jag en stark
känsla av, när vi för någon tid se
dan hyllade ordföranden i KF :s för
valtningsråd riksdagsman Gottfrid
Karlsson på hans sjuttioårsdag. Han
började att arbeta redan som pojke.
Han anslöt sig till nykterhetsrörelsen .
och erhöll där erfarenhet om parla
mentariskt skick. Blev initiativtaga
re till bildandet av fackförening, po
litisk sammanslutning och koopera
tiv förening. Inom kommunal förvalt
ning och som· riksdagsman har han
gjort sig gällande. Män av denna för
näma typ har fostrats inom folkrö
relserna och fört dem fram. Av den
yngre generation, som i redbart nit
skall följa efter föregångarna, kan vi
vänta att de bryta de nationella eko
nomiska gränserna. Språkkunskaper
och de tillfällen, som nu bjuds ungdo
men att se andra länder, skall visa
den det ohållbara i rådande nationella
ekonomiska uppdelning. Den ökade
kunskapen kommer attföra till vidgat
kooperativt arbetsfält.

Tal vid medlemsafton i Deje
den 17/2 1952 av

Albin Johansson
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Lennart Bergström.

Psykologiska synpunkter
på samarbetet

2.

[

I själva verket tycks vår praktiska
människokunskap väsentligen bygga
på samma förutsättningar. Vi upple
ver våra medmänniskor framför allt
genom deras uttrycksrörelser, genom
sättet att tala, att gå, genom mimi
ken och gesterna.

Har dessa erfarenheter sin tillämp
ning också på vårt studium av sam
arbetsförmågan? Kan man finna ut
tryck för bristande samarbete respek
tive gott samarbete i rörelse, håll
ning och reaktionssätt? Ja, utan tvi
vel: den aggressiva och ovilliga män
niskan rör sig på ett mera spänt, ryc
kigt och hårt sätt än den samarbe
tande och villiga. Den negativa håll
ningen visar sig muskulärt i brist
på elasticitet, omställbarhet och än
damålsenlighet. Hos den negative
finner man inte rytm, koordination
och elegans. Även den ovillige är
dock aktiv och vill något, nämligen
försvara sig, och han försliter en
stor del av sin energi på denna upp
gift.

Men vi hade i vår lista också en slö
och likgiltig form av oförmåga till
samarbete. Inte heller hos denna vän
tar vi oss att finna elastiska eller
rytmiska rörelser. Vi kan inte tänka
oss ett pulserande arbetssätt som
uttryck för slöheten och inte heller
en spänd hållning. Snarare finner vi
slappa muskler och slapp hållning
med långsamma och slappa rörelser,
utan stil, utan spänst,· utan form. Vi
kan studera detta mycket bra inom
idrotten, där idrottsmän med den hög
~ funktionsförmågan brukar ut
m~a sig för effektivitet, ändamåls
enlighet och elegans i sina rörelser.

En sådan rörelsetyp, som systema
tiskt tränas fram inom idrotten, tycks
också mer än andra vara utmärkande
för den effektiva och flytande samar
betsförmågan. Vi kan knappast tän
ka oss en samarbetsmänniska, som är
kantig, kärv och stel i sina rörelser.
Av en sådan människa väntar vi oss
inte ~n stark positiv inställning, utan
snarare att hon är på sin vakt. Inte
heller väntar vi oss att finna samar
betsförmåga hos en människa som är

hållningslös och slapp i sina rörelser,
som inte kan lyssna och inte kan en
gagera sig. Hon kan inte samarbeta,
därför att hon överhuvudtaget inte
kan arbeta.

När vi sålunda studerar rörelserna
hos människor med svag samarbets
förmåga, finner vi en avvikelse från
det normala dels i riktning mot en
spänd, överaktiviserad rörelseart med
en överdriven energiinsats och dels i
riktning mot en slapp rörelsetyp, som
vittnar om oförmåga att engagera in
tresse och energi i arbetet. Männi
skor med god samarbetsförmåga ut
märker sig snarare för en pulserande,
elastisk aktivitet, som innebär både
förmåga att kunna koppla av och
kunna engagera sig med full energi
insats.

Av detta framgår det ännu tydliga
re, att vi ur organismens helhetsfunk
tion inte kan skilja det fysiska och
det psykiska från vartannat. Vi ut
rättar aldrig ett arbete, som är en
bart fysiskt eller intellektuellt aldrig
ett arbete som är enbart psykiskt,
enbart muskulärt. De ändamålsenliga,
elastiska rörelserna kräver en posi
tiv psykisk inställning. De är omöjli
ga att åstadkomma, om man är nega
tiv, försvarsinställd eller bromsande.

Vidare kan vi finna, att själva upp
giften eller aktivitetsmotståndets art
har en avgörande betydelse. En na
turlig balans i vår aktivitet förutsät
ter att situationens krav inte över
stiger vår förmåga utan någorlunda
svarar mot den. Arbetsbetingelser och
livsbetingelser måste någorlunda sva
ra mot våra personliga behov och re
surser. Om individen blockeras på nå
gon väsentlig punkt på det fysiska
eller psykiska planet, så visar det sig
att han inte kan upprätthålla den po
sitiva funktionsförmågan ostörd, och
de störningar som uppträder kommer
till uttryck i rörelsegestaltning och
arbetsekonomi.

Låt oss ta ett exempel på det fy
siska planet. Om man försöker flytta
undan ett fysiskt hinder, som är allt
för tungt eller i själva verket är fast
låst, kommer man in i en mycket stel
och anspänd arbetsform, en typisk
statisk hållning med spända muskler
i hela kroppen. En sådan arbetshåll
ning är känd för att vara mycket
oekonomisk. Inom arbetsforskningen
söker man på allt sätt eliminera den
genom att organisera om arbeten,
som kräver en sådan stel och anspänd
insats. Om man nu på grund av inre
drivkrafter eller yttre tvång inte kan
komma förbi hindret, utan måste fort
sätta brottningen med det, kommer
man så småningom till ett stadium

där man blir uttröttad, tappar sugen
och ger upp. Skulle hindret däremot
på något sätt kunna övervinnas, har
man en möjlighet att återgå till en
mera normal form av ansträngning.

Samma parallellitet mellan hinder
och stel energikrävande anspänning
eller slapp och trött resignation fin
ner vi även på det psykiska planet.
Här är hindret bara inte lika lätt syn
ligt för omgivningen och kanske hel
ler inte för den drabbade individen
själv. Det finns människor, som obe
roende av sin dagliga arbetssituation
ständigt tycks brottas med ett starkt
motstånd. De verkar överaktivisera
de, forcerade och spända och säker
ligen arbetar de verkligen med något.
Den psykiska blockering av person
ligheten, som det här rör sig om, kan
bara inte flyttas bort med våld, och
den kan sällan elimineras med en med
veten viljeansträngning. En otill
fredsställande psykisk situation; t. ex.
en konflikt inom en själv eller med
omgivningen, blir ofta till en bestå
ende kamphållning, som vi är fast
låsta i genom var vakna tillvaro. I
ytterlighetsfallen för den till kramp
och fysisk invaliditet, trots att musk
ler och alla organ är friska. Situatio
nen behöver därför inte alls vara
hopplös. Det finns många exempel på
sådana invalider, som helt återvunnit
sin både fysiska och psykiska hälsa.
En man, som huvudsakligen var säng
liggande och helt oförmögen till ar
bete, kunde efter behandling med psy
koanalys och avspänningsterapi på
ett par år återvinna sin arbetsförmå
ga och t. o. m. bli mästare i en idrotts
gren. Den krampaktiga försvarshåll
ningen ersattes med en .positiv livs
hållning. Den psykoanalytiska be
handlingen förde i detta fall i dagen
bedrövliga uppväxtförhållanden med
en svår familjesituation.

Exemplet säger oss en hel del om
de dynamiska förutsättningarna för
arbetsanpassning och samarbetsför
måga. Om människor befinner sig i
en sådan kampsituation och är ne
gativa eller starkt agressivt ladda
de, få vi inte förutsätta att detta är
medfödda egenskaper. Snarare får vi
se det som ett resultat av mycket
ogynnsamma livsbetingelser, ofta i
den tidiga barndomen. Den moderna
psykologien har visat, att vår sociala
grundhållning, d. v. s. om vi är posi
tiva, negativa eller resignerande i hög
grad är ett resultat av utvecklingsbe
tingelserna särskilt under våra första
livsdagar och livsår. Genom att stu
dera dessa betingelser har vi fått nya
möjligheter att gestalta en lyckligare
mänsklig livsföring. (Forts.)
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Från Tore Forsman, som sedan för
ra året befinner sig i USA för att stude
ra och lära om plast har vi fått rese
brev. Det är faktiskt så, säger vår med
arbetare, att man den första tiden tyc
ker att det är så mycket att berätta om,
så många märkliga saker man möter,
men efter en tid blir man så van vid
alltsammans att man tycker att det är
enkelt och naturligt. Inte förstås gangs
ter och annat skumt. - Maten är av
hög klass och har man pengar kan man
få rikare variation än i Sverige. Män
niskorna äro mera toleranta än hem
ma - men samtidigt finns det som sagt
mycket större bovar. Det finns mycket
mera lyxbilar än i Sverige, men också
många, som skramlar och stånkar och
för länge sen borde ha skrotats. Kvin
norna - ja här måste vi censurera -
annars flyger väl en hel del av läsarna
över. - Intressant är att ta del av de
regler som större företag ofta genom
anslag söker inpränta i sina anställda.
Att man skall vara artig, glad och hjälp
sam, undvika dispyter, vara generös
med beröm, kritisera taktfullt, vara rätt
fram och uppriktig och göra sitt bästa
idag och varje dag är mottot. Precis som
hemma i gamla Sverige. Tore Forsman
berättar livligt om en non-stop natt
flygning till Los Angeles. Det får vi in
te uppleva här och därför återger vi
hans skildring från detta evenemang.

~f:ter två månaders vistelse i Chicago
bes~jag mig för att fara över till Cali
formen. Funderade först på att åtaga
mig köra dit med en bil. De stora bil
fabrikerna annonsera nämligen dagligen
efter bilförare som äro villiga transpor
tera över nya bilar, men som vädret var
dåligt (snöstorm) och sträckan lång, få
gelvägen 1751 miles, beslöt jag mig för
att flyga. Jag gick därför in till TWA:s
biljettkontor och köpte en biljett Tu
rist-class för 86.25 dollar för avresa den
5 mars.

Kvällen före avresan blev jag bjuden
på avskedsmidda.g hos en amerikansk

familj, som jag varit mycket tillsam
mans med under den tid jag varit i sta
den och tidigare hade också familjen
Hillström, som jag bott hos på Lincoln
Ave, bjudit mig på avskedslunch. Frun i
huset försåg mig med smörgåsar och
packade även ner apelsiner, som jag
måste ha på resan. Denna familj Hill
ström utvandrade år 1896 till Amerika
och fann sig väl tillrä:tta här ute. De
äro gamla nu, han är pensionerad, men
jag vågar säga att 1glädjen var stor på
bägge håll, då jag av en slump en vac
ker dag damp ned hos dem. Sitt gamla
land glömma de aldrig och de tröttnade
aldrig heller på att höra mig berätta om
Sverige - och båda tävlade om att
skämma bort mig. Jag på min sida fann
en lugn vrå och fick hjälp med bl. a.
strumpstoppning !

Från TWA :s biljettkontor gick bussen
kl. 18.10 Chicagotid till flygplatsen.
Bussresan tar c:a 35 minuter och får
betalas extra med 1.25 dollar. Bag,aget
väges och tas om hand av personalen.
Flygplanet, en Constellation, hade just
kommit in från New York, då vi an
lände till flygplatsen. De:t var mörkt ute,
så att man kunde ingenting se, men i
högtalaren ropades avgångstider och
flygrouter ut varje minut. Det ena pla
net efter det andra brummade iväg för
sin nattliga färd till New York, Pitts
burg, Washington, Kansas Cnty o. s. v.
Så kom turen till Los Angeles. Vi bor
dade det pampiga planet som tar 81
passagerare, och efter en stund rusade
även vi iväg över fältet, klockan 19.10
Chicagotid. Kolossen lättar, den verkar
litet tung, men så är den nästan full
satt och har bensin för c:a 10 timmars
flygning (tar c:a 400 gallons/timmar
d. v. s. c:a 1.500 liter/tim. eller 15.000
liter bensin ombord). Jag tittar ut ge
nom cabinventilen, det är en underbar
vy. Vädret är klart, miljontals ljus i
flera färger blinka . som radband under
oss och något slut synes ej på den höjd
vi befinna oss. Chicago är en pampig
stad och de långa gatorna ifrån norr
till söder äro hela 6 svenska mil. Det
blir en ordentlig söndagspromenad att
gå en vända på ströget!

Nu börjar mörka fläckar skymta i den
tindrande natten, vi ha kommit till ut
kanten av staden och förstäderna likna
stjärnhopar, marken är täckt av snö och
floden går som ett smalt ringlande band

Prenumerera
pa
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genom fältet. Det hela är ej olikt en
stjärnhimmel en klar vinternatt. Ljusen
avtager mer och mer och vi lämna de
tättbebyggda orterna. Passagerarna bör
ja göra sig beredda för en tupplur och
luta fåtöljerna bakåt. Flygvärdinnorna
(2 st.) komma med en slät kopp kaffe.
Motorerna brumma dovt och jämnt och
det är riktigt hemtrevligt i planet, som
rusar fram i nattmörkret. Det gungar
litet som ett skepp. Just nu gå vi över
en stor stad, det är Kansas City, klockan
är 21.40 Chicagotid.

Jag har sovit en stund och när jag
tittar ut genom min ventil, ser jag kon
turerna av ett berglandskap med vita
glänsande toppar. Det är fullständigt
klart och nästan fullmåne, stjärnorna
lysa svagt, fyra till fem ljussamlingar
på jordytan visar byar på bergsslutt
ningarna, det är en vacker förtrollande
syn. I detta underbara väder föredrar
piloten den sydliga routen över Wichita,
Amarillo och .Albuquerque. Landskapet
förändras ideligen, nu har snön försvun
nit, bergskedjorna se ut som hjärnvind
lingar. Klockan är 3 ·på morgonen och
ännu synes ej Los Angeles - men plöts
ligt ser man oändligt många ljuspunk
ter, motorerna sakta ner, några små
molngubbar skymta under oss, vi se rad
band av ljus i flera färger, hela marken
är som ett mönster utan början eller
slut. Los Angeles, Amerikas tredje
stad, ligger under oss. Så landa vi ledigt
och mjukt på International Air-Port.
Klockan är 03.30 Chicagotid d. v. s. 01.30
här (tidsskillnaden Chicago-Los Ange
les är 2 timmar). Vi ha alltså flugit i
8 1/2 timmar.

Jag talar med TWA-personalen på
flygplatsen, de ordna per telefon ett rum
"down town". Efter ytterligare en tim
mes bussresa genom vackra stadsdelar
med pampiga villor är jag på mitt ho
tellrum på Ritz-Flower-Hotel, klockan
är strax 5 på morgonen (Ch.-tid). Jag
tvättar mig och min ständige följesla
gare, den vita nylonskjortan, sjunker
ner i den inbjudande breda sängen och
somnar omedelbart.

Tore.

Plan för jourtjänst för provinsiallä
karna i Gustavsbergs och Björknäs
distrikt tiden 1/5-30/6 1952.

Gustavsberg

1/5
11/5
25/5
15/6
29/6

Björknäs
18/5
22/5

1/6
2/6
8/6

22/6
24/6
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J{älsa Mora-N._isse
Sa' konduktören i S:t Moritz

,...,

2.

Förutom de kooperativa studierna
ägnades även tid att se det underbart
vackra ,Schweiz. Det schweiziska Resa
- Popularts; - svarad~ för. den det.f!k
jen av resan, varför vi hann med en hel
del av turistattraktionerna i turistlandet
Schweiz,

I Bern gjordes uppehåll en dag, och
inkvarteringsstället var Folkets Hus vil
ket visade sig vara en imponerande an
läggning, med hotell, en elegant restau
rang, biograf, musiksalong rn.m. Allt
sammans uppbyggt och ägt av fackför
eningarna i Bern. Vid vårt besök i par
lamentet uppgav bl. a. den charmeran
de guiden att schweizarna var svenska
ättlingar, och påvisade vissa likheter
mellan folken och underströk neutrali
tetssträvandena som ett speciellt lik
hetstecken. I Oeneve ingick även besök
på N.F., och palatset var ett fantastiskt
byggnadsverk, och den dithörande park
anläggningen en sevärdhet med sina an
läggningar. Att fontänen i floden Rohne,
"Le Jet d' Elau", med sin 90 mtr höga
vattenpelare blev fotograferad med alper
som bakgrund är givet, ty detta var
ju en säregen turistattraktion.

Tågresan utefter Genevesjön mot höj
derna till Caux var en betagande syn.
Och sporthotellet i Gstad var ett av de
elegantaste man kan tänka sej. Vakt
mästaren vid svimmingpoolen, (isbanan
på vintern) uttryckte sin beundran för
svenskarnas skidåkning.

Luzern bjöd på evenemang vid vårt
besök. ,Embarkerade på en modern hjul
ångare deltog vi i "Seenachtsfest". Här
bjöd man på sydländsk underhållning i
nära tre timmar. På flodbåtar som sak
ta gled förbi, underhölls· den 40.000-höv
dade publiken med sång, 10-tal orkest
rar, folkdansare, akrobater, clowner,
~ch det hela slutade med ett jätte
fyrveTkeri, som fick Pilatus snöhöljda
hjässa att rodna.

Efter ett besök på semesterhemmet
Weggis fora vi med bergbanan Rigi
Kulm. Och nu förstod man varför det
panorama som utbredde sig är berömt
världen över. Djupt nere i dalen låg
den sagolika Vierwaldstättersjön, och
runt om oss snöhöljda jättar, Brisen
2408 mtr, Pilatus 2132 mtr, Drusburg
2285 mtr, o.s.v. Ja- sannerligen det
var underbart. Söndagen den 1 juli hade
alpfolket fest, man samlades från byar
na nere i dalen för att fira skördefest

Lugano San Salvatore.

traditionsenligt. Och där fick vi sportin
tresserade se det omtalade "Schvinget",
en slags brottning där man har på sej
ett par extra byxor vilka man hugger
tag i och försöker sen få omkull sin
motståndare. Vid de matcher vi såg pro
testerade alltid den förlorande parten,
men den myndige domaren i nystärkt
"fadermördare" var obeveklig och lät
inte rubba sitt domslut. Sedan stötte
man stora stenar, blåste i valthorn samt
joddlade. Det var en alpfest som heter
duga - och drack man inte vin så var
det OO-·CA COLA, trots man befann sig
1800 mtr över havet. I det italienska
Schweiz kom vi nordbor direkt till para
diset. En drömresa till Lugano var kul
men. Här såg vi palmer, cedrar, cypres
ser, apelsinträd och andra för oss exo
tiska växzer, Här skulle man vilja leva
och dö - om man inte bodde i Gustavs
berg gtvetvis.

Och under det att svetten lackar pro
menerar man omkring i den gamla må
leriska staden med sina pelare, arkader
och gränder. Och i den nästan lodräta
bergbanan åker vi upp till toppen av
San Salvatore för att njuta av en fan
tastiskt vacker utsikt, och över Lugano
sjön ser vi den italienska kolonin Cam
pione.

Att vi sedan måste svalka oss i Luga
nosjöns varma vatten efter dagens mö
da, ingick i programmet. Och vila i skug
gan av vajande palmer, medan solbrän
da vackra pigga ungar, med dito mam
mor i svarta baddräkter högljutt gav
sin livsglädje tillkänna, - ja, det var
en upplevelse för den som bott i när
heten av polcirkeln.

Genom Norditalien till 8:t Moritz.

Resan till S:t Moritz var även minnes
rik. I två postbussar lämnar vi Lugano,
och efter Luganosjöns branta stränder
går vägen delvis inhuggen i berget och
lämnare genom de utsprängda utsikts
fönstren en hänförande utsikt över det
landskap vi passerar. Invid sjön ]igger
vackra trädgårdar, och döm om vår
förvåning när vi fick se villor med ga
raget på andra våningen . . . praktiskt.

Vår chaufför sätter nerverna på hel
spänn. Med tjutande sirener och gas
pedalen i botten susar vi in i kurvor och
tunnlar, man måste beundra chaufförens
skicklighet. I Gandria kommer vi in i
Italien, och efter Menaggio följer vi
Lago di Comos västra strand. I Domaso
köper vi silkesvaror och inbillar oss gö
ra fynd, och min slips för 300 floriner
har jag säkerligen kunnat köpa lika bil
ligt i Konsum Gustavsberg. Gravedona
och Chiavenna passeras innan vi ånyo
stiger upp i den schweiziska alpvärlden
på väg till S:t Moritz. På en och en
halvtimme stiger vi 1500 mtr, och runt
om oss har vi snöhöljda alper, Berina
4055 mtr, Julier 2288, iDaun 2311 mtr o.
s. v. Det är en film, för ståtlig för att
vara sant, och vi nyper oss i armen för
att konstatera att vi är vakna. Medan
vägen slingrar sig i sirliga piruetter ser
vi gäng på gäng romarnas 2000 är gamla
väg, och utsikten är fantastisk.

S:t Moritz var ganska fri från· turis
ter. De flotta stora hotellen stod täm
ligen tomma denna årstid. Och man re
flekterar över hur kan en stad enbart
leva på turisterna. Vi besöker Corviglia,
och där kastar vi snöbollar på var
andra och har oss, och en del plockar
anemoner och andra alpblomster. Den
sportintresserade tjänstemannen på
bergbanan blev mycket intresserad av
oss svenskar, ty han hade många vän
ner bland de svenska skidåkarna, och
han sände med oss hälsningar till de
kända stjärnorna Mora-Nisse och co.

Ziirich.

Den ståtliga bebyggelsen, de moderna
butikerna· och de flotta bilarna skapar
genast ett intryck av välstånd, i syn
nerhet när man går den berömda gatan
från centralstationen, Bahnhofstrasse.

Konsum har även här en mångsidig
verksamhet, och vi blev väl mottagna
och visades allt sevärt inom föreningen.
Varuhuset S:t Annahof var ett mycket
förnämt varuhus, och här pågick stor
realisation - man lämnade 16 proc.
återbäring. Men priserna var därefter
- någon realisation i vår bemärkelse
var det inte. Det enda som var hyggligt
pris på var silke.

Resan upplöstes i Basel, och hemresan
gick över Frankrike, Holland, Belgien
- och det är ju en annan historia. Vår
outtröttlige färdledare dr Hans Hand
schin förlänades en ,gustavsbergspjäs
som ett personligt tack från deltagarna,
och sedan ger vi oss iväg på skilda håll.
Frankrike - Österrike - Italien - Hol
land - lockar, men mättade på minnen
och upplevelser skyndar de flesta dock
hem, till Sverige,

Arnold Erderyd.
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Sven, Harry och Lennart heter vi och
nu skulle jag berätta om en pingstfärd
i kanoter 1950. På fredagskvällen voro
vi färdiga med packningsbestyren och
översynen av kanoterna, kl 18. 25 las
tade vi dem på John Svensons lastbil och
medan vädret klarnade efter några
regnskurar gick färden ut mot Stavs
näs. Här blev det nya 1bestyr med att
få ned allt i kanoterna, packat och ba
lanserat enligt alla konstens regler. När
maste tillgång till vattenpåfyllning var
på kafeet och där passade vi samtidigt
på att få oss en varm kopp kaffe före
avfärden. Klockan 19.45 satte vi kurs
mot Berghamnsholmarna, förbi Mar
skär och Gökskär. I · sundet mellan
Skarprummarn och Hasselö kom en
regnskur och så äkte oljerockarna på.
Då vi hade kört en timme öppnade sig
den spegelblanka Kanholmsfjärden. Vis
serligen låg en molnbank i väster över
Värmdölandet och såg hotande ut, men
den drog sig åt söder och lämnade hori
sonten. Nu fick vi se en tjusig solned
gång med grannt färgspel i rött och
orange. Vi paddlade vidare utmed Ha
rölandet och mot St. Karskär. Det bör
jade skymma, och i öster såg vi blän
karna från Grönskärs fyr. Nere mot
Sandhamn kom ljusen från en ångare i
farleden och bakom oss bredde månen ut
sin silvergata. Rätt förut såg vi blinken
frän en fyr - långt vitt och röd blänk.
Det måste alltså vara Svenska Högarna
och de skulle om möjligt bli målet för
vår färd.

Nu var vi ute på öppet vatten och
~e få känna på dyning. Klockan
var 22.00. Vi tog ut kompasskursen på
.Äggkobben och satte fart. Bruset och
suset från dyningarna, bränningarna
mot klippor och skär var de enda ljud
vi nu kunde uppfatta. För att klara oss
från Billingens bränningar höll vi mot
Älgerörens fiskefyr, som klippte vitt och
så rött när vi var mitt utanför och vitt
igen när vi passerat. Snart kunde vi ur
skilja StenkHppan och vid 11-tiden 'var
vi framme vid Äggkobben. Vi lyckades
hitta en liten vik, där dyningen ej var
så svär och tog oss i land. Men hu vad

det blåste kallt när nu vinden låg rätt
på oss. Vi joggade omkring på berghäl
larna och tryckte ned några smörgåsar
i rarren och så i kanoterna igen för att
ta ytterligare 7 km till dagsetappen över
mot Björkskär. Kursen togs ut och
kompasserna surrades på slttrumska
pellet, ficklampa och sjökort plockades
fram. Vi rundade norra udden och här
bröt sjön väldigt över. Det såg kusligt
ut när dyningen kom, sög ned, hävde
sig, för att så med ett väldigt vitt skum
bryta över landgrundningen. Vi tog syd
ligare kurs för att inte råka ut för brän
ningarna vid Kvisslan, men återtog se
dan vår avsedda kurs. Vid midnatt skym
tade vi silhuetten av tornet på Björk
skär och den höll vi på, tills vi vid kl.
0.40 försi!-Otigt kunde smyga oss in i
hamnen på sydöstra sidan, där sjökortet
visar stugor. Men väl i land kunde vi in
te upptäcka några stugor. Så det var ba
ra att .göra isättning igen och leta oss
runt till andra sidan. Här låg stugor.
Det var ett grovt fel av kartriitaren. Det
var kallt och när vi kommit i land var
det att bylta på sig. Att sätta upp täl
tet tilltalade oss inte i det blöta gräset
och den råa luften. Vi beslöt att inspek
tera de tre stugorna. Den tredje var
olåst och vi tågade in i ett stort ki5k
med spis, bord och stolar, väggfasta
bänkar och skåp. Halvlitersflaskor på
bordet med ljus i och en burk med viss
nande löv visade att man haft besök
helt nyligen. I ett inre rum fanns två
sängar och en kakelugn. I ett fönster
stod en målad tavla med tack från scou
ter i Bromma. Genom fönstret ät öster
lade vi märke till en fiskebåt alldeles
nedanför. Kanske de låg och sov i näs
ta rum, ty på båten syntes inte ett liv.

En uppstoppad ejderhane slog mig i hu
vudet när jag tittade in i nästa rum.
Gevärsställ visade att här hade bott lie
redskapsgubbar under krigsåren.

I ficklampans sken prålade alla tiders
bildtapet mot oss. Urklipp ur journaler
och veckoblad, mest snygga brudar och
kalaspinglor, som fröjdat ögat i den
långa passtiden härute. Snart hade vi
emellentid fått våra grejor i ordning och
ordnat till vacuumtorkad blåbärssoppa
och smörgåsar. Klockan var nu närmare
halvtre, i nordost började det ljusna. Vi
voro trötta, men soluppgången frän tor
net måste vi se, så vi pallrade oss dit
upp. Ute i nordost såg vi Svenska Hö
garna och i söder Grönskär fyr. Utåt
sjön tindrade ljusen från en ångare. Där
ute var det ljusare men in mot land
mörkt. När solen rann upp klätt
rade vi ned och nu hade också fiskarna
i båten vaknat. De voro från Möja och
ute på laxfiske och de voro inte litet
förvånade att plötsligt finna tre grabbar
härute. Då de stucko iväg blev dunket
från deras motor som en vaggsång, när
vi trötta och litet frusna kröpo ned i vå
ra sovsäckar.

Vi vaknade upp vid 9-tiden och redde
oss morgonkarts, För att ta en ordent
lig titt på vädret äntrade vi upp i tor
net och höll skeppsråd. Vinden hade
ökat kraftigt, molnigheten hade också
tilltagit. Vattnen ut till Svenska Högar
na äro ganska oskyddade. Onödigt att
ta för stora risker. Vi beslöto att skrin
lägga planen på ett besök vid Svenska
Högarna och i stället se till att vi kom
hem helskinnade. Vi gjorde en liten tur
över till Bodskär och återvände sedan
till vår hamn igen, som nu var rikt be
sökt. Dels hade fiskarna kommit tillba
ka, dels hade en folkbåt och en scoutsni
pa sökt sig in. Efter frukost tog vi oss
en promenad längs stränderna. Det in
re av skäret bestod av knotiga och vind
vridna björkar, alsnär och krypande
enar och rikligt med kärrmarker. Vi
kämpar oss fram till skärets högsta
bergknalle. Ett gammalt sjömärke hade
intagit en på grund av ålder lutande
ställning. Vi stöttar upp det - det kan
vara ett bra styrmärke för andra än oss.
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Tillbaka till stugan och en brasa. Mina
kamrater tar sig en tupplur i sovsäckar
na, själv går jag ut för att bekanta mig
med ännu ett sällskap, som i kaster
kommit hit ut från Lidingö. Men det är
bara 7 grader varmt ute och jag kän
ner mig också sussig och följer sovar
nas exempel. - Det skriker i magen ef
ter mat, när vi vaknar framemot efter
middagen. Sällan har mat smakat så
gott. Innan det blir mörkt ge vi oss ut
att plocka ved, i stället för den vi el
dat upp, som god sjömanssed bjuder.
Vid kvällskaffet har vi fiskarpojkarna
som gäster och vi får oss en trevlig
pratstund innan sovsäcken sluter sig om
tre belåtna kanotister.

Nu är det Pingstdagen och förbere
delser måste göras för hemfärd. Men
dimman kommer och vi kan inte ur
skilja skäret mittemot. Vi väntar tills
den lättat något och i förlitan på kom
passen ger vi oss av, trots fiskarpojkar
nas avrådan. Vi följer Västerskärslan
det norröver till norra udden, Vi har
kompasskurs på de närmaste skären i
Möjaskärgården. Och så äro vi ute i
dimman. Vi vet att en övervattenssten
och en grynna på 1 m djup finns i vår
väg. Efter beräknad tid dyker stenen,
Tåren kallad, fram ur diset. Vi ha tur
och kan nu hålla undan för grynnan.
Och snart skymta vi Ljusskären och tar
oss in och andas lugnt i sundet mellan
Hopskär och Brunskär. Nu äro vi inom
skärs och letar oss fram i idylliska och
vackra sund till Ramsmoraön. Och här
lagar vi oss en välförtjänt frukost. -
Vi paddlar snant vidare, förbi Brändö,
där det ligger ett sjunket skepp sedan
mer än hundra år, genom Varghålet
och till Harö by. Efter ett kort besök
här paddlar vi genom det smala Båt
krokssundet mellan Harö och Storö. Och

Islossning
En gammal gustavsbergare har under

åren noterat vilka dagar isen brutit upp
på Farstaviken, så act man kunnat ta
sig ut till Baggen i roddbåt. Förr ri
tade han in datum på sin klädskåpsdörr
i fabriken men övergick senare att no
tera dem i bok, liksom en annan av vå
ra medarbetare, som för noggranna an
teckningar om när svalorna kommer.

Farstaviken var alltså isfri 4 april
1924, 17 april 1926, 22 mars 1927, 16 ap
ril 1928, 1 april 1929, 2 april 1931, 3 ap
ril 1933, 2 april 1936, 15 april 1937, _ 19
april 1938, 20 februari ( ! ) 1939, 24 ap
ril 1940, 17 april 1947, 5 april 1948, 22
februari ( ! ) 1949, 3 april 1950, 20 april
1951, 16 april 1952.

där ha vi Kanholmsfjärden. Medan vi
gör kaffepaus börja regndropparna fal
la. På med oljerock och sydväst och i
kanoterna igen. Det är bättre att sitta
i kanoten när det regnar än att söka
skydd under en gran resonerar vi, me
dan regnet ökar och blåsten suger i.
Vi funderar på att slå nattläger i en
bunker på Skarprummars norra udde
men en inspektion avskräcker oss. Och
tänk om vinden slår om - då får vi
hela Kanholmsfjärden på oss. Vi fort
sätter. Blöta, trötta och hungriga an
länder vi åter till utgångspunkten vid
Stavsnäs ikl. 18. Vi länsar kafeet på
bröd. Att tälta i det blöta gräset för
natten verkar olustigt och vi grubblar
länge på var vi ska finna nattlogi. Vi
funderar på Furuskär och dess bunker,
men bestämmer oss till slut för Kors
holmen. Alla tidningar kafeet har kö
per vi in, ty på dem kan vi ligga något
så när isolerade mot markkylan. När vi
vid 20-tiden åter sätter oss i lådorna
har det slutat regna. Genom kanalen
mellan Hölö och 1Fågelbrol,andet går fär
den. När vi kommer ut mellan Galtryg
gen och Nötho1men märker vi att vin
den friskat i. Här ligger hela Nämdö
fjärden på och alla vågor kan vi inte
parera och vi får in ganska mycket vak
ten i kanoterna. På nytt genomblöta an
länder vi vid 21.30-tiden till Korshol
men. Snart flammar en härlig eld på
vår vanliga lägerplats här. Till efter
midnatt sitter vi vid elden och pratar
och torkar kläder, så att vi ska få något
tornt på oss under natten.

Hemfärden på Annandagen gick ge
nom örsundet och Kolström. Baggens
fjärden var litet besvärlig, så vi blev blö
ta igen. Men nu gjorde det inte så myc
ket, ty vi voro snart hemma efter en
härlig utflykt till havsbandet.

Lennart S.

Trafikolyckornas antal ökar varje år
och skadornas omfattning bli allt större.
Det är därför en angelägen sak att verka

-för större trafiksäkerhet på våra . vägar.
Vi ho här i landet en riksorgonisation,
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens
främjande (NTF) som arbetar för detta.
N. T. f. sänder varje fredag och lördag
ut trafikmaningar i radio före nyhetsut
sändningen kl 19.00. Men för att arbetet
för trafiksäkerheten skall bli mera känt
och nå ett bättre resultat bildas nu lo
kala kommitteer överallt i landet. Så har
även nu skett i Gustavsberg. Där har ut
setts en lokclkornrnitte bestående av Elis
Sonder, ordf., överkonst. G. Adborn,
överlärare V. Gezelius, personalkonsu
lent G. Dahlberg, fru Ingrid Andersson
och trafikförman H. Frisk, Grisslinge.

Kommitten böricr sitt arbete med att
sprida en folder om den nya trafikför
ordningen som utgivits av N. T. f. Denna
innehåller även de nya vägmärkena i
fyrfärgstryck. Foldern kostar endast 25
öre och vi hoppas att varje hem skaffar
sig ett ex, och lärer den noga så att de
nya trafikreglerna bli kända.
Om kommittens övriga arbete kommer

allmänheten att hållas underrättad på oli
ka sätt längre fram.

E. S.

Forum
hade årsmöte den 19 februari. Styrel
sen omvaldes och till nya medlemmar
beslöts att kalla herrar John Bellander,
Ando Björck och Arnold Erderyd. Le
damöterna •beslöt att söka Iåta effekti
visera prenumerationen och göra sär
skilda arrangemang för snabbare inkas
sering av prenumerationsavgifterna. Den
26 mars 1gästades Forum av Stig Lind
berg, som i ett högst intressant bords
samtal om Ren och oren konst gav en
snabböversikt av konsthistorien och där
på en närmare redogörelse om sin syn
på konst. Till denna diskussion var lä
rarkåren inbjuden.
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Höjden

Höjden, som byggdes 1874 skall nu
efter alla dessa år renoveras. Man skall
göra modernare, luftigare lägenheter om
ett och 2 rum och kök. Där den östra
vedbodlängan låg bygges nu en värme
central med bad och itvättstuga. Utvän
digt kommer Höjden att beklädas med
rött tegel. Det iblir en förnyelse av den
gamla pampiga bygnaden, som motses
med stort intresse.

Höjden ja! Hur många gamla gustavs
bergare är det inte som utbrister: - Ja,
där har jag bott!

\..1 Prenumeranternas
I

skara ökar. En aktion

1 april gav 100 nya

Harprenumeranter.

Du betalt Din prenu

merationsavgift?

Höjden byggdes av tegel från Alstä
ket, Det forslades dit med oxar och häs
tar. Det var ett dyrt bygge för sin tid.
Murar-mästare Steen nämnde vid ett till
fälle att det kostade omkring 14.000 kr
och det var mycket pengar då.

En av de första, som flyttade in var
C. A. Lundberg, lådmakaren. Då var hu
set inte färdigt, så han måste begagna
sig av en stege för att komma in i lä
genheten. Det var mest enkelrum i byg
get, c:a 30 st, och endast ett par lägen
heter om 1 rum och kök från begynnel
sen. Man var trångbodd och familjer
med 2-3 barn fick lov att ta inneboen
de. Det blev till rutt avskilja rummet med
en filt. Men man var ju inte hemma så
mycket. Från 6 på morgonen till 7 pä
kvällen var man i fabriken. Och på fri
tiden var man i vedboden, sysselsatt med
en del vedhuggning och en del vedbod
snack. Stundtals såg man att 1besök gjor
des i "kineskvarteren", jordkällarna i
backarna bakom Höjden. Ofta såg man
gubbarna stryka stg om munnen med
handens avigsida, när dom kom ut från
källaren. Dom hade säkert källardricka
där. - ,Själv bodde jag i grannhuset i
Höjdgatan 1, men för det mesta höll vi
ungar oss till Höjdens utmärkta gård,
och till det härliga lekområdet kom ock
så grabbar och jäntor från Franska byg
gena, så det var liv och fart i backarna
däruppe.

På räcket vid mittrappan tronade för
det mesta "Borgmästarn", en gammal
vitskäggig man. Han var berest och be
läst och samlade oss ungar kring sig
och berättade de mest spännande öden
och äventyr, alltid avslutande sin his
toria med bekräftelsen "Hjärta i mej".
Och så spotta han in i farstun, ty han
var en fin karl. Oss ungar höll han ef
ter, hötte hotfullt med käppen och mor
rade, när vi oroade hästarna i Höjdha
gen eller hade stafettlöpning eller cy
kelåkning Höjden runt. Men när Erik
Johansson, Fingal, Sandström, Berglin,
telefonarn Gustavsson, Jakobsson och
styrman Tillberg med familjer lekte
brännboll och sista paret ut med oss, då
gick "Bcrgrnästarn" in, "Jojo, klös", sa
Lundberg. "A fem", sa Jönsson, som va
rit auktionsropare.

Jag frågar Hanna och Maja, som het
te Gustavsson på den tiden, hur det var
med grannsämjan. Den var finfin. Vi
höll ihop i vått och torrt. På lördags
kvällarna hade vi knytkalas och dans
till dragspel. På vintern åkte vi skrid
skor på planen utanför eller stakkälke
ner för Höjdbacken och vidare i en
sväng utför Mästarns backe. När vi
kom upp på vägen igen hände det ofta
att kamrer Carlssons fru stod där och
bjöd på karameller, för att vi var så
käcka.

Krocketspelet var mycket populärt.
Så pass att man ordnade "nationella"
tävlingar mellan norr och söder i den
ädla sporten. Höjdborna var så inne i
spelet, så man knappt hade tid att äta.
Det kunde pågå till sent på nätterna
och var det allt för skumt så kom fe
nixlyktorna väl till pass.

I Höjden har under åren bott en hel
del känt och roligt folk. Jag minns som
grabb särskilt Krikongubben och ölands
Mari, därför att man alltid fick en bull
skiva och en sockerbit, när man gick
ett ärende åt dem. Det var läckerheter
på den tiden. Men grabben deras fick av
oss andra smeknamnet "Allabat soc
kerbulla."

Konrad Strömberg är en av de gamla
gustavsbergare, som bott i Höjden. Han
flyttade in 1876 och sov sin första natt
där i .Spårvagnen, som översta vånin
gen kallades. Oskar Wadström minns
som treärtng' att han placerades i en
djup sandgrop i backen. Det var hans
barnhage, som han bara fick lämna vid
matdags. Selma och Alma Atherton är
också ett par kända av gamla stammen,
som upplevt Höjdens tjusning. - Varför
inte upplåta en spalt till Höjdenhisto
rier, om gamla Gustavsberg,are, som
bott däruppe, kan komma med bidrag?

Hilding
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som
angår oss alla

• •JA SKA ,e: Åir F"' GA IC,CNOM
EtJ 1<01titESPOll/t>E'NS KVRS

För den ··Jom aldrig gatt genom någon
ko"eJPondensk11rs eller Jl11dier:irkei är
riJkin att blitagen för fylleri fem gånger

Jå Jlir' som för den som gjort det.

En händelse som under våren väck
te berättigat uppseende var när nyk
terhetskommitten kom med sitt be
tänkande om svenska folkets alkohol
vanor. Mycket i detta betänkande var
kanske i stort sett känt förut, men
här blev det statistiskt bevisat genom
en objektiv statlig utredning.

Att alkohol och brott har ett intimt
samband är förut väl känt och här
konstateras också att av missbrukar
na är 35-50% kriminella mot en
dast 1-2,5% av absolutisterna. Som
missbrukare nämner kommitten tre
kategorier: personer med åtgärd av
nykterhetsnämnd under senaste tre
åren, andra grova missbrukare och
lindrigare missbrukare. Ett annat väl
känt område är missbrukarnas större
behov av socialvård. Kommitten re
dovisar också att omkring en fjärde
del av såväl grova som lindrigare
missbrukare är mottagare av fattig
vård mot endast en tjugondel av ab-

/
solutisterna.

Det mest intressanta i utredningen
är dock de förut inte kända sakerna
och bland dessa är kapitlet om hur
alkoholvanorna uppstår och utveck
las det mest intressanta. Man märker
hur sed och traditioner kan påverka
vanorna i gynnsam eller ogynnsam
riktning. Undersökningen är på den
punkten en väldig anklagelse mot mo
dernt svenskt sällskapsliv. Vanorna
utvecklas givetvis lite olika i olika

samhällsgrupper, men hemmets alko
holvanor betyder mycket för den un
ga flickans eller den unge mannens
kommande vanor. Ett absolutistiskt
hem är en så god grund att risken för
missbruk hos en i ett helnyktert hem
uppväxt är avsevärt mycket mindre
än hos andra.

Men hemmen är också miljön för
den yngre generationen - barnen.
Det är åtskilliga barn som fått sin fy
siska eller psykiska hälsa, och många
gånger bådadera, undergrävd tack va
re spritvanorna i hemmet. Undersök
ningens konstaterande att omkring
175.000 barn, d. v. s. mer än en tion
del av alla svenska barn, lever under
inflytande av en sådan miljö borde sä
ga svenska folket att här måste göras
något för ett bättre sakernas till
stånd.

Detta är blott några axplock, men
de bör väl säga tillräckligt för att
väcka ansvarskännande medborgare.
Även gustavsbergare. För Gustavs
berg skiljer sig inte på något sätt
från de övriga platserna i landet, det
kan lätt konstateras med hänvisning
till en del som hänt här under de se
naste åren.

Någon ställer kanske frågan vad
som bör göras och det enda svar som
kan ges på den frågan är: bryt se
den, lev helnyktert ! Det finns bara
e t t botemedel mot de nämnda miss
förhållandena och det heter: h e I
nykter het.

Bertil Petersson
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George Garring (Gustavsson) gläder oss
just nu med ett brev frän Bahamaöarna. I
sitt författararbete har han flackat runt hela
andra sidan av jordklotet, bl. a. till Chile,
Cuba, Porto Rico, Mexiko, Aztecöarna, Ba
hamaöarna, Binniniön, Cat Key och tillbaka
till USA. Sina planer på att resa över till
Sverige även i är måste vär medarbetare
skrinlägga till nästa år, men nu är han lad
dad med historier och snart ha vi en del
av hans populära berättelser åter i Gustavs
bergaren.

Tidningsarbete är intressant men fruktans
värt arbetsamt skriver George. Ibland räc
ker ej dygnets 24 timmar till för att få fram
jobbet. Man har stora fordringar, men be•
talar också bra. Den gamle gustavsberg's
pojken och hans fru funderar skarpt pä att
komma hem och stanna - om han kunde
fä ett passande jobb efter så många år i
Amerika. Han hälsar till red. och alla be
kanta och väntar några rader härifrån. Det
kommer Broder, bara aprilnumret blir fär
digt! Thank you!

Red.

En bild från Höjden, tagen för 30 år sedan. I bakre raden
Gunhild Andersson, Anna och Emil Gustavsson, Sundberg,
Erik Johansson med Ture på armen, Emma Johansson, Fru
Tillberg, Carl Jakobsson, Nils Sandström, Gunnar Andersson,
Sven Fingal, Beda Jakobsson, Bertil Johansson, Maskinist
Johansson. Och i främre raden ungdomen: Gösta Gustavsson,
Greta och Inga-Maj Tillberg, Sune Stenlund, Tage, Egon
och Arne Johansson, Märta, Karin, Greta och Evert Jakobsson,
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Det våras
och att vi haft april· har vi livligt
erfarit. I början av månaden snö
storm och bitande kallt, några
eckor senare soligt och varmt,

snödroppar, crocus och trädgårds
krattning under en ljuvlig Påsk.
Det unga Sverige skuttade omkring
på sina kvastar och delade ut hem
målade påskkort till grannfamil
jerna. Min unge herr son gjorde
stor framgång som Blåkullavamp
och kom glädjestrålande hem med
2 apelsiner, en choklad och hela
3 :10 i silverpengar. Det åkte ned
i spargrisen som grundplåt till
dragspel, som fångat hans intres
se då det trakterades hos en gran
ne. Grabben är något av affärs
man - och affärer är ju också nå
got som man kan sprida saltstänk
om. En dag hittade han ett paket
gammal strömming och en tra
sig korg vid soptunnan. Mera be
hövdes inte för att han snart skul
le utbjuda hittegodset som färsk
strömming i stugorna. Men här
har man fina näsor, så han blev
avslöjad. Men doften satt i länge.

Litet senare
skulle han bli flygare och för att
uppamma intresset följde jag ett
annonsråd och inköpte en kartong
med delar till världens mest lätt
byggda modellplan. Jag började kl.
9 på söndag morgon. och avslutade
arbetet, då grabben skulle krypa
i säng på kvällen. Antingen bluf
far försäljaren av modellplan eller
också är jag inte så händig. Vilket
också låter troligt.När planet emel
lertid på aftonen skulle trimmas
brast gummimotorn och rev sönder
den granna flygkroppen. Efter
hoplimning ny snodd och försök
med glidflykt. Att limma ihop en
bruten propeller tar också sin tid.
Då sov grabben, som förresten än
drat sig och beslutat sig för att bli
rörmokare. Johnsson hade näm
ligen dagen innan talat oro attman
kan hitta en brunnsgubbe. Jag tror
också han bluffar. Pappa fick i alla
fall en heldagsavkoppling och be-

slutade att icke bli modellplansbyg
gare.

På tal om affärer
så vill man gärna hoppas att Kon
sum inför all grönska får litet vår
känslor och rycker upp sig med li
tet bättre grönsaker i butikerna.
Farsta trädgård skulle säkert kun
na leverera en del färskvaror.
Transportvägen är kortare än från
söderns länder. Att inte TV-lim
pan, det osötade Gustavsbergskam
panjsbrödet, finns att få härute
förvånar en också. Jag är överty
gad att våra italienare och tyskar
skulle bli stadiga kunder, om man
reklamerade litet. Skulle Konsum
därtill utöka sitt lager av järnva
ror o. d., så man slipper besvära
fabrikens inköpsavdelning vid be
hov av 1 st. tavelkrok, så kanske
man vinner flera gynnare. Även
bland dem som har som sport att
alltid kritisera Konsum - utom på
därtill avsedda möten eller när
man just fått sin återbäring.

Vid våra dörrar
kan man annars komplettera en
hel del, ty här utbjudas allehanda
varor och skrifter. Det är skinn
rockar och samlade bokverk på av
betalning, dammsugare och vävna
der. En och annan försäljare är
pockande och envis och lyckas i
bland göra affär, bara för att den
hemmavarande är svag och vill va
ra ifred. Andra är hövliga och vän
liga även om det inte köps något.
Till de senare hör frälsningssolda
ten, som säljer Stridsropet med en
välsignelse och öppet visir. Men
vad skall man säga om den tidning,
som nattetid stundom smyges in
i våra brevlådor? Det är inte blan
ka vapen. Den räcker inte ens till
att tända i pannan med.

Vid fabriksporten
kan man sälja tavlor och det tycks
vara en bättre affär. Det är stora
farbröder med bil som ställer ut
kända k10nstverk med snygga ra
mar. Man skulle tro att den 'dåliga
smaken skulle vara gustavsbergar
na främmande, eftersom man um
gås med fint porslin, konst, snygga
bostäder och vacker natur dagli
gen. Men de där massreproduktio
nerna går tydligen bra. Här finns
det också prutmån. Är köparen på
sin sida envis så kan en 40- kronors
tavla gå ned till 10 :-. Som bränsle
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Musikkåren kunde vid årsmötet den
14 mars se tillbaka på ett ganska gott
verksamhetsår. Inte mindre än ett 20-
tal friluftskonserter plus medverkan vid
1:sta majdemonstrationerna såväl hem
ma som i Stockholm, hanns med under
1951. Och nu har vi alltså att blåsa in
oss på ett nybt arbetsår. Fast innan vi
gör det ska vi be att få blåsa på tack
samhetens strängar för alla och envar
som under det gångna verksamhetsåret
givit våra musikaliska strävanden sitt
helhjärtade stöd. Tack!

För att sedan fortsätta på årsmötets
melodi så beviljades den avgående sty
relsen full och tacksam ansvarsfrihet
och ny styrelse valdes.

Till ordf. nyvaldes Sven Wahrenberg
och till kassör omvaldes Sven Wallius.
övriga styrelseledamöter blevo Olle An
dersson (v. ordf.), Nils Andersson
(sekr.) och Gustav Wallius (v. sekr.).
Oskar Ullberg och Albert Bonnevier val
des till revisorer.

Fanfar.

betraktat är det för mycket betalt
för ramen.

På hemmaplan
fabriceras också pråliga gipspryd
nader till avsalu. Miljön är tydli
gen inte nog. Det kanske brister i
vår smakfostran, eftersom man
häcklar med gipsgubbar i ett bo,
som är byggt av fajans och sten
gods. Det kan väl till någon del be
ro på att vi inte får stifta tillräck
lig bekantskap med konstkerami
kens rariteter. Det skrivs vackert
av experter och museimän om de
vidunderligt rikt mönstrade och
läckert levande färgvarianserna.
Skapelserna med de självklara kon
turerna och volymerna finns dock
knappast att få i fabriksboden. Att
köpa på utställningar ha vi inte
råd med. De pjäserna hamnar hos
specialsamlare och museer och res
tan går till export. Men vi kan trös
ta oss med att vi får en Argenta
på vår 50-årsdag.

LEKAREN
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Glimtar från
Gustavsbergs
fabriker

Korpkommitten för idrott hade årsmö
te den 12 mars och konstituerade <SiJg så
lunda: VU: G. Dahlberg, Ando Björck,
Torsten Rolf. Sektionsledare: Fotboll
och bandy - A. Björck, fri idrott -
Axel Eriksson, tennis - Per Wester,
skidor - Einar Andersson, Orientering
och gymnastik - T. Rolf, skytte - Os
kar Bergkvist, cykel - Ake Gustavsson,
varpa - A. Qvi<st och kvinnlig idrott -
Ella Sander.

Avdelningsserie i fotboll kommer att
ordnas även i år. Inbjudan och regler
utfärdas inom närmaste tiden av en sär
skild kommitte,

Kooperativa Nordiska Spel i Gustavs
berg 1953 kanske blir en verklighet. Vid
KPA:s årsmöte i Gustavsberg erbjöd vi
oss att ev. äta oss värdskapet. Ett vill
kor är ju förstås att en del gustavs
bergsfamiljer vill ge en och annan
idrottsman härbärge. En annan viktig
sak är att löparbanorna vid Farstaborg
blir färdiga till nästa höst.

Ombudsman Per Bergström i SIF re
dogjorde den 23 april vid ett SIF-möte
pä Fölungen om sina erfarenheter frän
Amerika och företagsnämnderna där.
Han gav samtidigt intressanta synpunk
ter och jämförelser mellan amerikanska
och svenska förhållanden.

Semestern förlägges i år till tiden 17
juli-2 augusti.

Skyddskommitten hade sammanträde
den 24 april. Nya anslag över funlotio
närerna uppsättas nu på de olika
skyddsområdena och Räd och Anvis-
)iingar utdelas till skyddsombuden. Pre
/ numeration för ordinarie skyddsombud

på tidningen Arbetarskyddet beslutades.
Direktör N. Blomberg frän Välfärd var
gäst och informationer och synpunkter
på samarsetet utbyttes. Särskilda åt
gärder skall vidtagas för att se till att
ögonskydd användes vid farligt arbete.

Företagsnämnden hade ordinarie
kvartalsmöte den 2 maj. Efter ett stu
diebesök på provningsverkstaden för
aducerade rördelar samlades man för ge
nomgång av årsredogörelsen, vilken

kommenterades av ingenjör Olson, som
därtill gav intressanta synpunkter på
bokslutet.

Som gäst hade infunnit sig ombuds
man Gustav Gustavsson från Fabriks
arbetarförbundet, vilken sade sig fått
så goda intryck att han fann skäl att ge
en komplimang till nämnden.

Lönsparandet. Vid 1952 års vinstut
lottning på Lönsparandet utföll vinster
inom vår lönspargrupp på nr 2310797,
2311169, 2311207, 2312090. Ni, som inte
uppnått 25 är och ännu inte gått med i
lönsparandet, anslut Eder nu. Anmäl
ningsblanketter finns på personalkonto
ret.

Erik Thörnberg, Arbetarskyddsnämn
dens driftige ledare, var inledare den 4
april vid BKF:s samarbetskommittes
inbjudan till skyddsmöte. Herr Thörn
berg, som tagit del av vår olycksfalls
statistik pekade på exempel från hårt,
utsatta industrier, där man tack vare ett
målmedvetet skyddsarbete, efter några
är lyckats bringa ned olycksfallsfrek
vensen till en förhållandevis låg siffra.
Det gäller att söka orsakerna till varje
olycksfall. Han underströk behovet av
god verktygsvärd, ansvarsmedvetna
skyddsombud och stöd för deras arbete.
I skyddsarbetet måste man också an
vända sig av psykologtsk-pedagogtsk på
verkan och framför allt använda sitt
sunda förnuft.

1 :a kvartalets besök utgjorde till an
talet nära 1000 st. Bland gästerna märk
tes japanska affärsmän, jugoslaviska
simmare, norska och danska tvättme
delsfabrikanter, Israels minister m. fl.
intresserade från utlandet. Företags
nämndsledamöter frän Ställdalen och
Malmö frågade om formerna för värt
samarbete, husmödrar frän Dornnarvet,
Sundbyberg, Västerås och Avesta m. fl.
beundrade vårt porslin och fick respekt
för en kaffekopps tillverkningsmoment,
skolelever från Huddinge, Södra Latin,
Tärna, Västerås, Umeå, Borås, Skuru,
Nacka och Gustavsberg tyckte fabri
kerna voro ljusa. iFackmän lärde mera
om våra kvalitetsprodukter vid besök
från Konstfackskolan, Byggnadsindu
striförbundet och Arbetsledarekurser.
Husmödrar från Konsumtionsföreningar
i skilda landsdelar inspekterade sin fa
brik och försäkrade sig vilja helt gå in
för Gustavsbengsporslinet,

I ett salistiink: i augusti 1948 föreslog
ref. att fabrikspipandet skulle reserve
ras för larm eller göras som väcknings
signal. Det fröjdar mig inte så litet att
företagsnämnden på möte häromdagen
nu rekommenderar att tutandet avveck-

Eftersom vi klarat av såväl distrikts
som årsmöten bör vi kanske börja kon
sumspalten med ett kort referat över
dessa möten. Distriktsmötena avhölls
den 9, 10 och 11 mars med jämförelsevis
god tillslutning. Årsmötet hölls på
Värdshuset den 21 mars där förhand
lingarna leddes av hr Gunnar Anders
son. Förutom de stadgeenliga ärendena
behandlades de i förra numret av Gus
tavsbergaren berörda byggnadsfrägor
na. De avgående styrelsedamöterna om
valdes. Styrelsen har nu följande sam
mansättning: ordf. Harry Pettersson,
sekr. Astrid Söderman, som inkallats ef
ter Siv Mehlqvist, Erik Nilsson, Verner
Lindberg och Helge Söderström. I stäl
let för Johan Hellqvist, som avböjde
återval, valdes Evert Andersson Ull re
visor. Kvarstående revisor är Anton An
dersson. Till kongressombud valdes
Astrid Söderman, Selma Larsson, Bir
ger Gustavsson och Emil Jansson. Da
gen efter årsmötet utbetalades pr post
giro kr. 127.. 000:- utgörande ränta på
insatser samt 4 proc. återbäring.

Löneuppgörelsen mellan Handelsarbe
tarf'örbundet och Förhandlingsorganisa
tionen resulterade i att de manliga
fingo 14 proc. och de kvinnliga 16 proc.
För föreningens del blir löneökningen
c:a 60.000:-. Uppgörelsen gäller re
troaktivt frän 1 januari.

De mellan riksorganisationerna träf
fade avtalen samt jordbruksuppgörelsen
har satt spår efter siig i form av höjda
varupriser. Redan kan en förskjutning
märkas i försäljningen från dyrare ,till
billigare varuslag t. ex .från smör till
margarin. I vissa fall kan rent köpmot
stånd konstateras framför allt då det
gäller specialvaror.

Åven om man kan peka på återhåll
samhet med köplusten inom vissa
branscher så kan. vi glädjande nog lik
väl notera rätt kraftig omsättningsök
ning totalt, Under årets första fyra må
nader är omsättningen 1,4 milj. med ök
ning 236.000:- eller c:a 22 proc. Gi
vetvis har prisökningarna påverkat om
sättningen men inte i den utsträckning
omsättningsökningen visar.

Just nu är vi mitt i vårsäsongen och
kan glädja oss åt god försäljning i sko
butiken. Som framgår av annons i detta
nummer av Gustavsbergaren finns det
en hel del utmärkta skor att välja på.

0. G. K.

las. Samhället och de hemmavarande
får ställa in sig på egna klockor.

G. Dbg.
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Herrlågsko
av boxkalv i den moderna mahogny
färgen. Elegant läst med enkel sula.
Finnes även i svart

Pris 42:-

Herrlågsko
becksömsydd av rödbrun kalv. Spe
ciellt lätt, s. k. cekkgummisula

Pris 29: 75

Fritidssko
av brun kalv med perforerad isätt
ning å ovanlädret. En lätt och smi
dig sko

Pris 29: 75

Herrlågsko
av boxkalv i mahognyfärg. Elegant
läst med 30 mm hög klack. Kembel
skö

Pris 54: -

/Herrlågsko
i collegemodell av brun boxkalv.
Enkel sula

Pris 42:-

Damstrumpor
Nylon- natursilke 8:75
Perlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :75
Natursilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 : 90
Nylon, extra vid i benet 7 :25
Natur- o. rayonsilke . . . . . . . . 6 :50

Flickstrumpa merc. bomull
8, 9, 10 5:75

Herrankelsockor
100 % heldragen perlon . . . . . . 3 :75
100 % spunnen perlonnylon . . . 4 :50
100 % ylle-nylon . . . . . . . . . . . . . 3 :70

merc. bomull

3/4 barnstrumpor
100 % nylon från kr.
100 % bomull från kr.

1:75

5:75
4:-

Silke o. bomull vit o. beg.
från kr 4:35

I Sockor, barn o. dam stor sort.

God sortering i sandaler och barn
skor till sommaren.

Elegant pumps
i den moderna färgsammansättning
en, grå mocka och svart lack. Platt
formsula

Pris 40:-

Damlågsko
lågklackad, randsydd i brun kalv.
Med mockagarnering.

Pris 38:50

Promenadpumps
av brun kalv, randsydd smidig sula
och halvhög klack

Pris 38:50

Konsum
Gustavsberg

Flicksko
randsydd av grå och brun mocka eller
brun kalv.
Storlek 2-3 ½ . . . . . . . . Pris 28 :50
torlek 4-7 Pris 31 :-
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Min hobby
X.

Joliga spalten

De flesta pojkar har väl någon gäng
varit ägare till en liten båt att leka med
i sandhögen, på bordet eller golvet, men
allra helst i vattnet. Sådana vackert
målade båtar som numera säljas tämli
gen billigt fanns inte i min barndom,
utan då fick man själv göra de båtar,
material och verktyg tillät. Någon egen
kniv hade man inte och det var svårt
att få låna fars kniv mer än en gäng ...
Under mina första 10 är bodde vi i Kul
len 2, och i 6:an bodde brödema Edwin,
Ragnar och Anton Johansson, som tack
vare äldre bröders hjälp hade ','riktiga
segelbåtar", och av dem kunde jag
ibland fä låna en båt när vi seglade i
"Lilla sjön", d. v. s. den fördjupning som
finnes på bergshöjden mellan Kullen och
Badkarsfabriken.. Det fanns pojkar
med andra intressen också, så att då
vi kom för att segla var vattnet borta,
men det fanns mer i Kullbrunn. MitJt
intresse för båtar har alltid varit le
vande och frän är 1910, då jag köpte
en roddbåt, har jag ej saknat båt. Un
der de senaste årens sjöresor hände ofta
att barnbarnen kom med en barkbit och
bad om hjälp att fä en båt av den. Ja
det blev många, ty så snart en var fär
dig med papperssegel så släpptes den

/
fritt på "havet".

Beställarna gjorde snart sina barkbå
tar själva, men hos mig hade väckts
ett frän barndomen slumrande båtintres
se, ett intresse S?m bara blev starkare
sedan vi några gånger besökt Sjöhisto
riska museet i Stockholm Där återsåg
jag den från pojkåren välbekanta skan
sen rtill det numera nedskrotade "Hop
pet av Häverö". Framför allt beundrade
jag alla de vackra modellerna av olika
slags fartyg. Hur skulle det vara att
försöka göra en modellbåt? Jag kunde
inte släppa tanken utan köpte ritning

Torparpojken Jonas går ett ärende åt
närige storbonden Anders och hans lika
näriga hustru. Någon fägnad måste han
ju ändock ha och han får något som
föreställer honungssmörgås, men det är
skam till sägandes lite honung på.
Jonas suger på brödbiten och ser nå

got misstrogen på bondmoran, men så
slipper det plötsligt ur honom:
- Dä ä te å ha ett bi.

*
Mamma hade varit hos tandläkaren

och bedövningen hade gjort henne stel
och sned. Hon bad därför 4-åriga Lena
att gå ner i mjölkaffären och handla och
hon fick en lapp och pengar med sig.
Då hon kom in affären sade hon Ull

expediten:
- Mamma är så sne' i dag så hon

kan inte prata och inte gå och handla
heller!

*

Vi har fått brev från en av våra in
kallade. Det är ett uppriktigt försök till
ett bidrag och lyder sålunda:
Bästa Redaktörn! Eftersom jag inte

hm· något särskilt för mig för .tillfället,
passar jag på att skriva till tidningen.
Eftersom jag inte har något särskilt att
berätta, slutar jag här. Hälsa alla gus
tavsbergare!

N.N.

och trä till ett vikingaskepp och bör
jade med det. Tyckte själv att det blev
bra. Så följde en motorjakt, även den
byggd efter ritning, försedd med el. driv
motor och med ficklampsbatteri som
kraftkälla. (I den svenska jaktflottan
finnes f. n. två jakter av samma mo
dell). Jag har sedan byggt en bogser
båt, och håller nu på med en Iastångare,
båda efter egen modell och försedda med
elektriska drivmotorer.

Jag har funnit småbåtbyggandet vara
en angenäm avkoppling, :medförande en
känsla av skaparglädje och tillfredsstäl
lelse särskilt när man lyckas lösa ibland
ganska svära problem. Man har nöje
själv under arbetets gäng och man kan
glädja andra med resultatet.

J. A. Hellqvist.

STöD JUBILEUMS
INSAMLINGEN
för Skolorkester!

Till varje Första-maj präglas ett min
nes- och högtidsmärke av någon av ar
betarerörelsens förgrundsfigurer. I är
pryder Rickard Lindströms bild maj
märket. Vem var han? - Vad har han
betytt i svenskt politiskt liv? Vi ska i
korthet söka ge en bild av honom.

Rickard Lindström började sin <bana
som sägverksarbetare vid Korsnäs i Da
larna. Redan som pojke anslöt lian sig
till arbetarrörelsen. Efter första världs
kriget blev han ledare för det social
demokratiska ungdomsförbundet och re
daktör för tidningen "Frihet". Här tog
den självlärde arbetarpojken upp sin
kamp för politisk upplysning och kul
tur, som spände över tre årtionden då
han var verksam inom svenskt politiskt
liv. I Frihet stannade han tio år och var
sedermera dels redaktör för Ny Tid i
Göteborg och Morgon-Tidningen i Stock
holm. Han var ävenså en tid partisek
reterare, s. k. "frilanser" och författare.
Han var alltid lojal mot partiet och ar
betarerörelsen men han var inte följsam.
Han hade alltid egna meningar som han
stred för, han var aktiv och konstruk
tiv. Han kallade själv sin generation för
"verklighetssynens ungdom". Han väck
te och inspirerade ungdomarna landet
över och gjorde klart för dem att kun
skap och orientering i samhällslivet och
dess problem var nödvändigt. Den ny
vunna allmänna och lika rösträtten mås
te användas på· ett rflotigt sätt. Demo
kratin var både ett medel och ett mål.
Samhället kan endast styras förnuftigt
av medborgare som har hänförelse för
sina uppgifter, kunskap och ansvar. Po
litiska riktningar på höger- och yttersta
vänsterkanten var för honom en styg
gelse. Endast den som är liknöjd kan nö
ja sig med att idissla teser som är till
lagade i främmande land. Det egna par
tiet skulle också vädras ut och reforme
ras efter tidens krav. Han skrev artik
lar, böcker och motioner över detta äm
ne. Samhället skulle demokratiseras, in
te minst inom rörsvarec och "byråkra
tin". Utbildningsvägarna ville han bred-
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Tack!
För vänlig hågkomst på min 10-års

dag ber jag att till Gustavsbergs fa
briker, arbetskamrater och andra
vänner få säga ett hjärtligt tack!

Alma Godhe

För blommor, gåvor, adresser och
vänlig uppvaktning på min 50-års
dag frambär jag härmed mitt var
maste tack!

Orvar Wallius

Ett hjärtligt tack till fabriksled
ning, arbetskamrater, sångare och
alla vänner för vänlig hågkomst på
min 50-årsdag.

Evert Johansson

Tack och heder för vänlig uppvakt
ning på min 50-årsdag!

Harald Holm

da och socialvården ville han effektivi
sera. Han kunde slå över i sin kamp
men var aldrig rädd att ta duster. Re
dan på tjugotalet intresserade han sig
för arbetarnas och tjänstemännens ställ
ning inom företagslivet, de skulle ha
större inflytande och därmed ökat an
svar. Han var mångfrestare och spände
över stora fält. Han var litteraturälska
re som få och hans ibeläsenhet storsla
gen. Efter hans död bekände Ivar Lo
.Iohansson att han var den litteraturkri
tiker som man behövt. "Rickard" besök
te Gustavsberg första gången i början
på 1920-talet. Han var med på den tid
man fick stå på landsvägen vid Bleks
äng och hålla möten. Hans första motion
i riksdagen rörde kampen mot yrkes
sjukdomarna i landet, härom skrev han
också flera artiklar i Ny Tid. Man möt
te Rickard Lindström vid åtskilliga mö
ten, konferenser och stora kongresser.
Han kunde vara obekväm ibland även
för sina egna anhängare men också här
låg det tjusning i hans frarnrart. Som
~ublicist har man ingen i svensk arbe
/ tarpress som axlat hans mantel. Som

politiker borde han med sina utförsgå
vor ha bemannat en betydligt mera
framträdande plats men därom ska vi
icke döma. Vi hoppas dock att Rickard
Lindströms minne snart skall tecknas
och hans bästa artiklar samlas och ut
givas. Per Albin Hanssons politik ha
de aldrig fått sin genomslagskraft om
inte män som Rickard Lindström hän
givet slagits för att förverkliga dessa
Ideer. -Må hans minne leva!

Gunnar Andersson

Upprop till klasskamrater 1909-1915
i Gustavsbergs folkskola

Vi som blivit hembygden trogna och stannat vid bruket har beslutat att ordna
en kamratfest lördagen den 20 september detta år. Med spänning och tacksamhet
hyser vi en förhoppning att så många som möjligt ska hörsamma vår Inbjudan.
Hjälp oss också att söka rätt på kamrater som äro bosatta på andra orter. Till
dem som befinner sig i utlandet sänder vi en hälsning och hoppas att få höra nå
got från Eder.

Upplysningar lämnas och anmälningar mottagas av
Signe Holm Grindstugärdet D 24, Gustavsberg, Harald Andersson Tel. Värmdö
(0766) 30232, Verner Andersson. Tel. Värmdö (0766) 30072.

Här nedan har vi skolkortet, där vi har med följa?-de:

Alfred Mattsman - Harald Andersson - Hel,ge Blomkvist - Frank Andersson
Evert Johansson - Oskar Hedlund - Lilly Fredblad - Emil Lövdal - Ragnar
Andersson - Karl Hedberg - Verner Andersson - Ernst Andersson - Sven
Lorang - Sven Hedblom - Brita Persson - Magister Lagerström - Eva Magnus
son - Göta Andersson - Agnes Lundin - Nanna Geschwindt - Linnea Larsson
Edit Ståål - Märta Ekberg - Magda Pojes - Karin Bolin - Elvira Ri:bon - Lil
ly Lövbom - Anna Eriksson - Eva Severin - Maria Andersson - Elsa Karlsson
Lisa Steen - Greta Sabel - Maria Axel! - Ebba Elius - Sigrid Lundin - Ma
ria Salen - Hilma Andersson - Linnea Österberg - Signe Jonsson - Signe Holm
Fanny Karlsson - Göta Scholtse - Bror Söderling - Karl Svensson - Vilhelm
Olsson - Bertil Andersson - Eskil Berglind - Olle Ryden - Ragnar Karlsson
Fridolf Johansson. Dessutom har vi
Orvar Vallius - Karin Nilsson -- Karin Andersson - Erik Andersson - Gustav
Möller - Karin Holmgren - Manne Nordström - Margit Eriksson - Holger
Ljungkvist - Gunborg Broberg - Edit Holmkvist - Märta Karlsson - Gustav
Andersson - Hansy Blomkvist - Märta Lutteman - Bengt Lutteman - Agda
Kvist - Osvald Hultgren - Anna Ekholm - Anton öberg - Lilly öberg.

Lennart Holmbergs Cykelverkstad
Dalvägen 3, Höjdhagen

Reparationer Cykelförsäljning Reservdelar
Fabrikslackeringar Cykelgummi

Tel. 304 73
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Hur ska vi
möblera?

Sedan 30-talet har en oavbruten för
bättring ägt rum av vår ibostads- och
levnadsstandard. Den svenska möbelin
dustrien har anpassat sig efter detta
läge och tillverkar nu bättre och mera
ändamålsenliga möbler, För att främja
tidigare familjebildning har de statliga
bosättningslånen tillkommit, som med
förståndig planering av inköpen, där ju
möblerna utgör den största posten, är
rätt använd en god hjälp. Har man dess
utom varit förutseende och försett sig
med en sparbanksbok på ett tidigare
stadium och kanske redan verkställt en
del inköp för det blivande hemmet, är
man ganska väl rustad betr. ekonomin.

Men det är icke endast på detta som
ett gott resultat av möbelköpet beror.
I god tid bör man genom kurser och
studier av tillgänglig litteratur försöka
förvärva sig varukunskap och material
kännedom. Det är genom dessa förbere
delser man kan göra inköpen billigare

och· framförallt bättre, än om det hela
sker mera på en slump.

Om man, som undertecknad, har sin
verksamhet förlagd till möbelbranschen,
händer det ej så sällan vid visning av
t. ex. ett skåp eller annan förvarings
möbel, rutt den unga blivande frun -
ja det kan vara maken också för den
delen utbrister: "Det skåpet vill jag ab
solut inte ha, det är ju alldeles för en
kelt. Inte den allra minsta lilla trä
skulptur på dörrarna. Nej tacka vet jag
skåpet som Svea och Kalle har köpt.
Det var visserligen dyrare, men tänk
vilka fina ornament det var på dörrar
na. En lejontass var utskuren på be
nen, som var svängda o. s. v.. Det var
minsann Chippendalestil." Beträffande
det senare så skulle säkerligen denna
1700-talets möbelkonstnär ha tagtt myc
ket illa upp, om ett sådant skåp tillskri
vits honom. Den industriella förenklin
gen och kopieringen av stilmöbler har
mycket litet att göra med det äkta och
stilenliga. I många fall döljer dessa ma
skinskurna ornament ett mindre gott
snickeriarbete. Det är nämligen så, i de
flesta fall åtminstone, att möblerna med
enkla linjer fordrar precision och större
noggrannhet vid tillverkningen samt

Skrivmaskiner
Räknemaskiner

Kontorsmöbler
Kontorsutensilier

Verkstad för rengonng och justering av kontors
maskiner. Maskiner uthyras
Ring Firma Elikon, Stockholm

I· , i Tel. 46 03 40

J
MÖBELKÖPARE

Välj den raka inköpsvägen utan fördyrande mellanhänder. Sedan år
1895 äro vi tillverkare av bäddmöbler. Resårmadrasser. Duchateller.
Bäddfåtöljer med resårbädd samt plats f. sängkläder. Madrasser i
tagel samt med det tyska konsttaglet. Extra mått kan erhållas.
Lagerför: Kompletteringsmöbler i olika träslag, bekväma fåtöljer
m. m.
Utför: Omstoppning och omklädning av möbler och madrasser. Skall
Ni sätta bo eller komplettera Edert hem vänd Eder med förtroende
till

A-B DANIELSSONS MÖBLER
Metaregatan 6, (vid Södermaunag, Ringv.) Tel. 40 07 66

Verkstad Tel. 591139.

bättre faner. Detta senare i förening
med en god ytbehandling skall ju göra
möbeln tilltalande för ögat. Några vär
delösa utskärningar har där ej kommit
till användning för att dölja ett sämre
faner och mindre gott arbete. Detta för
hållande var säkerligen obekant för
Svea och Kalle, och deras möbelleveran
tör rtänkte kanske i första hand på för
tjänsten. Ansvaret när det gäller att
vägleda de unga vid bosättningen var
kanske dåligt utvecklat hos denna mö
belhandlare. Mee! vi skall ej skylla allt
på möbelhandlaren. Även köparen har
sina fel. Vad sägs om det unga par, som
nästan stolt omtalade, att deras första
inköp för bosättningslånet var en -
radiogrammofon. Att det sedan blev
mycket spartanskt med möbler i det
hemmet faller av sig självt.

Börja med att studera bostaden, un
dersök de fasta förvartngsmöjlig
heterna. Detta bestämmer storleken på
förvaringsmöblerna. Tänk även på ar
betsmöblerna. Någon av Er kanske stu
derar på fritid, då behövs ett ordentligt
skrivbord och skall sömnad e. dyl be
drivas i större. utsträckning bör Ni kö
pa ett stadigt bord till köket eller mat
vrån med utdragsskivor. För dessa möb
ler skall Ni tänka mer på det praktis
ka. Utseendet får ej vara utslagsgivan
de vid Ert val. Bäddmöblerna är också
att viktigt kapitel. Oär gäller det fram
förallt att få goda bäddar, och numera
finnes i marknaden många goda säng
typer, som erbjuder bra lösningar på
detta problem. Till en bra bädd hör ock
så en god madrass. Där kan man välja
på många mer eller mindre goda ma
teriel och utan tvekan kan fastslås, att
taglet alltjämt står sig i konkurrensen
som vårt bästa stoppmateriel, under
förutsättning, att det är av god kvalite.
Ett alldeles nytt materiel är det s. k.
konsttaglet som tyskarna tillverkar och
som nu finnes på den svenska markna
den. Vi väntar oss mycket av detta ma
teriel, som gott kan jämföras med fi
berblandat tagel och ställer sig bllliga
re än detta.

Till slut en enträgen maning. Inlåt er
ej på någon tävlan med Edra vännerom
att till varje pris fä det "flottaste hem
met" kanske på bekostnad av årslånga
avbetalningar. Köp förståndigt och kom
plettera hemmet under hand. Ändrade
förhållanden, barn m. m, kan nödvändig
göra andra dispositioner i möbleringen.
Varje ärhg möbelman anser för övrigt,
att det där vräkiga hemmet som vi nyss
talade om, mera är ett ·bevis på andlig
fattigdom än på motsatsen. Det är an
dan i hemmet, som är det viktigaste.
Den saken måste vi alla vara ense om.

Olle Daniel.sson
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Litet om
tandläkarens arbeten

Patienten, som sitter i tandläkar
stolen, gapande med en hel del gre
jor i munnen, har svårt att följa med
vad som sker, när vi tandläkare hål
ler på att arbeta. Men ofta får man
besvara en mängd frågor om vad
amalgam är? Om hur man gör en
Jacket-krona? el. dyl. Men hänsyn till
att det tycks finnas en del intresse
för den tekniska sidan av tandläkar
yrket, tänker jag i några korta ar
tiklar berätta litet om den saken, och
som plomberingarna äro de vanligas
te arbetena, så börjar jag med dessa.

Plomb kommer av ett latinskt ord,
som betyder bly. Det var nämligen
med tunna blyplåtbitar som tandlä
karna från början sökte stoppa igen
hålen i trasiga tänder sedan de först
med hjälp av små skrapor, filar och
knivar rengjort dem från uppmjukat,
förstört tandben. Numera finnes
många olika fyllnadsmaterial amal
gam, cement, guld, porslin, plast.

Karies (tandröta) uppstår lättast
i fårorna i tändernas tuggyta, mel
lan tänderna eller på den insvängda,
närmast tandköttet liggande delen
av tändernas ytterytor d. v. s. på de
ytor där det lättast fastnar matres
ter. Men det gäller vissa gemensam
ma principer för hur man borrar upp
tanden som skall fyllas.

Först tar tandläkaren bort allt upp
mjukat tandben med hjälp av borr

I

I

eller med skedliknande handinstru
ment. Man tar även bort all emalj
som inte är understödd av friskt
tandben och detta görs ofta för hand
med emaljmejslar. Ej understöda·
emalj stukas annars lätt in, då emal
jen är uppbyggd av hopkittade emalj
prismor, och då kan det uppstå gli
por mellan tand och plomb. Så måste
man ge hålet eller kaviteten, som vi
tandläkare säga, en sådan form att

II

kanterna förläggas på tandytor, som
lätt kan hållas rena och därför ej så
lätt angripas av ny karies. Även om
det bara är ett litet knappnålshuvud
stort hål i t. ex. en tuggyta på en
kindtand, tar man som regel och bor
rar upp alla fårorna. Om det är hål
mellan kindtänderna så förstorar
man hålet så att kanterna kunna
rengöras med tandborsten. Detta är

IV

lII

orsaken till att även om hålet i tan
den från början knappast märkts, så
känns det ofta jättestort för tungan
när tandläkaren väl borrat upp det.

Samtidigt som man vidgar kavite
ten måste den kanske även göras dju-

pare, för att få ett tillräckligt tjockt
lager fyllnadsmaterial. Till slut mås
te hålet också få en sådan form, att
plomben sitter kvar. De olika fyllnads
materialen ha därvid speciella form
krav på kaviteten.

Vid alla plastiska material gäller det
att man skapar sig fästen genom un
derskär, d. v. s. hålet göres vidare
i botten än vid öppningen. I djupt
förstörda tänder, som blivit rotfyllda,
får man ofta öka fästenas styrka ge
nom att skruvr, in skruvar i rötterna.
På det sättet kan man bygga upp en
helt ny krona i amalgam.

Vanligaste fyllnadsmedlet är amal
gam, som bildas när man rör ihop ett
metallpulver med kvicksilver i ung. li
ka delar. I pulvret är mest silver ( c :a
65-70%), tenn och zink, ev. även
andra metaller. Vid hoprörningen bil
das en plastisk massa som hårdnar
efter några minuter. Den är dock

rolfjllnl'!J

VI

V

mycket spröd från början. Först efter
ett par timmar är den så hållfast att
den kan motstå de ganska våldsam
ma påfrestningar som tuggtryckeri
medför. Ä-ven icke tandatleter kunna
utöva tryck på upp mot 100 kg i
bakre kindtandspartiet. Amalgam le
der värme väl och därför måste man
som regel isolera nerven el. pulpan
mot plomben genom att lägga ett la
ger cement i botten på kaviteten, in
nan man stoppar i amalgamet. Under
dessa procedurer måste tanden torr
läggas medels bomulls- eller cellstoff
rullar, salivsugare eller med gummi
duk. Hålet desinficieras även genom
olika medikamenter. För att kunna
bygga upp en konturfyllning måste
man anlägga en s. k. matris. Denna
utgöres av ett tunnt metallbleck,
som med en klämmare stramas åt
runt tanden. Matrisen gör samma
nytta vid stoppningen av amalgam,
som brädformen, när det gäller att
gjuta cement. Amalgamet stoppas för
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Jubileurnsinsamlingen
Bidrag flyter in med jämna mellanrum

till vår insamling till förmån för skolor
kester. Skörden hittills ser ut som följer:

Anna Waesterberg .
Gustavsbergs Fabriker .
M. V. Statlander .
J. Orström .
Folkparksföreningen .
Signe och J. A. Hellqvist .
Odetorpsvalsen, sålt i opril .
Ernst Lindahl, Stockholm .
Scenstudion, extraföreställning ..

100:-
100:-
25:-
5:-

50:-
10:-
50:-
10:-

316:-

Kr. 666:-

Nya bidrag kan sändas under vårt
postgirokonto 27 51 73 eller direkt till red.

Med hälsning
Red.

~mofris/;/ock

VII

hand eller med maskinhammare el.
vibratorer eller med en kombination
av dessa metoder. De syfta alla till
att driva ut överskott av kvicksilver
och att göra amalgamet så homogent
och motståndskraftigt som möjligt.

Putsen bidrar sedan inte bara till
att göra övergångarna mellan tand
och plomb så släta som möjligt, utan
ökar även amalgamets motstånds
kraft mot kemisk påverkan. Detta
är av värde då amalgamet ej är helt
munbeständigt utan kan angripas bl.
a. av de syror som bildas i munnen.
I stort sett är dock amalgam ett gott
fyllnadsmaterial, men har den stora
nackdelen att det både missfärgas
och även missfärgar angränsande
tandben. Missfärgningen är större
hos patienter med bristfällig munhy
gien än hos dem som borsta och po
lera tänderna och fyllningarna fliti
gare. Lägger man in amalgamfyllnin
gar intill guldfyllningar eller kronor
så blir det gärna extra missfärgnin
gar. Det uppstår små elektriska
strömmar, som kan ge sig tillkänna
i form av små stötar eller genom att
man känner en viss metallsmak i
munnen under de första dagarna.

I nästa artikel skall jag tala litet
om de andra fyllnadsmedlen och om
orsakerna till att plomber gå sönder.

B.B.

Kontaktmän
för föreningar,· studier och fritids

verksamhet

ABF
Amatörteater
ARBETAREKOMMUN, soc.dem.
ARBETSLEDARNA, SAF
Badplatser
Bandy
BAPTISTFöRSAMLINGEN
Blommor
BLÅSORKESTERN
Brottning
BATKLUBBEN
CIVILFÖRSVARSFÖRENINGEN
Cykling
Dragspelsklubb
FACKFÖRENINGEN

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN
Folkdans
FOLKPARKSFöRENINGEN
FORUM
Fotboll
Fotograferi.ng
Fri idrott
Frimärken, filateli
FRITIDSGARDEN ASPVIK
GUSTAVSBERGSGILLET
Gymnastik, manlig
Gymnastik, kvinnlig
HEMVÄRNET
IDROTTSFÖRENINGEN
IOGT
Kanotsport
KONSUM
KONSUMS PERSONALKLUBB
Korpidrott
KVINNOKLUBBEN, soc.dem.
KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
Körsång, manlig
Lekplatser
LOTTAKAREN
MANSKÖREN
MISSIONSFÖRSAMLINGEN
NTO
Orientering
ORKESTERFöRENINGEN
Pistolskytte
RÖDA KORSET
SCENSTUDION
SCHACKSÄLLSKAPET
Scouting
Segling
Simning
Skidor
Skytte
SPORTFISKEKLUBBEN
Studier och kurser
Tennis
TBV
Tjänstemannaklubb
TJÄNSTEMANNAORGANISATION, SIF
Träslöjd
UNGDOMSKLUBBEN, soc.dem.
UNGA ÖRNAR
Varpa
Vita Tanden, ungdomsklubb
Vävning
YRKESSKOLAN

Harald Lindholm, Lugnet
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14
Anda Björck, Sadelvägen 4 A
Carl Wiberg, Grindstugärdet I 49
Harald Lindholm, Lugnet
Anda Björck, Sadelvägen 4 A
Oskar Johansson, Mariagatan 11
Einar Cedergrund, Farsta trädgård
Sven Wallius, Värmdögatan 3
Harry Dahlgren, Grindstugärdet D 22
Harald Andersson, Grindstugatan 10 302 32
Harry Pettersson, Tallåsen 303 58
Ake Gustavsson, Hästhagsvägen 4
David Hjerpe, Hästhagsvägen 10 A
Exp. Axel öhlund, Mariaplan 4
Ordf. Bertil Svensson, Tretton
Ernst Sundberg, Tvärvägen 15
Harry Johansson, Kommunalvägen 1'
Axel Björkman, Mariagatan 6
Gunnar Andersson, Ekhaga
Sven Andersson, Dalvägen 7
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14
Axel Eriksson, Grindstugärdet A 1
Walter Weimark, Höjdgatan 2
Fritz Berg, Lugnet
Harry Johansson, Kommunalvägen 1
Torsten Rolf, Höjdgatan 5
Ella Sander, Tallåsen
Carl Wiberg, Grindstugärdet I 49,
Harald Lindholm, Lugnet
Bertil Peterson, Hästskovägen 4
Lennart Säfström, Värmdögatan 3
Olov Klaar
Georg Lundgren, Höjdhagsvägen 13
Gösta Dahlberg, Gamla vägen 6
Astrid Söderman, Hästskovägen 10
Greta Hallin, Prästgården
Fritiof Fall, Skeviksgatan 8
Gösta Dahlberg, Gamla vägen 6
Anna Larsson, Tvättinrättningen
Fritiof Fall, Skeviksgatan 8
Emil Wallin, Tredje Tvärstigen 2
Elis Sander, Mariagatan 2
Lennart Hagelin, Hästskovägen 8
Fritz Berg, Lugnet 305 27
W. Weimark, Höjdgatan 2 302 67
Greta Hallin, Prästgården 300 52
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14 304 01
Andreas Lindström, G:a Svartens väg 3
Harald Theodorsson, Lugnet 307 18
Waldemar Wahlgreri, Tjärnstigen 4 300 90
Douglas Westerberg, Hästskovägen 10 308 60
Einar Andersson, Hästhagsvägen 2
Oskar Bergkvist, Grindstugärdet E 29
Carl Wiberg, Grindstugärdet I 49
Harald Lindholm, ABF, Lugnet
Per Wester, Hästskovägen 12
Walter Weimark, Höjdgatan 2
Waldemar Wahlgren, Tjärnstigen 4
Gunnar Lander, Tallåsen 1
Ture Persson, Lugnet
Agne Rosen, Sadelvägen 1
Arne Andersson, Mariagatan 3
Arne Quist, Ingarögatan 2
Gösta Dahlberg, Gamla vägen 6
Ella Sander, Tallåsen 14
Wilhelm Gezelius, Ekedalsskolan

30080
30401
30846
300 63
30080
30846
30352
307 26
30438

30685
307 00
30842
30256
30064
30591
307 34
303 67
30401
30013
302 67
305 27
30064
30488
307 65
300 63
30080

30212
306 80
30281
30359
30445
300 52
30360
303 59
30312
30360
30377
30061

303 90
30063
30080
30688
302 67
30090
30633
302 63

303 59
307 65
30066

Ändringar eller tillägg till denna lista, som redaktionen velat uppställa för att tjäna
fritidsverksamheten, torde välvilligt meddelas före den 1 augusti, då ett nytryck pla-
neras. Red.
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OLAUS PETRI Ett 400-årsminne

./

FÖDDA:

15 febr. Tord Arne s. t. Herman Martin
Lönnberg och h. h. Margareta Cecilia f.
Blomgren, Aspvik 1:179.

16 febr. Heinz Peter s. t. Karl Heinz Er
ret och h. h. Gundula f. Holetzeck, Häst
hagsterrassen 9.

17 febr. Britta Linnea d. t. Sven Gustaf
Bengtsson och h. h. Bleckur Ingrid Viola f.
Olsson, Farsta.

15 febr. En son till Erik Sture Löf och
h. h.' Elly Viola f. Lindgren, Hästhagster
rassen 3.

23 febr. Linnea: lnga-Lill d. till Stig Har
ry Jansson och h. h. Lissy Linnea f. An
dersson, Hästskovägen 12.

23 febr. Anita Jeanette d. t. Giorgio Po
roli och h. h. Ketty Nancy Teresia f. Berg
lund, Hästhagsterrassen 5.

23 febr. En dotter t. Sven Valdemar
Rinnstedt och h. h. Alice Linnea f. Gus
tavsson, Hästhagsvägen 1.

9 mars Eva Margareta d. t. Gunnar An
ders Uno Ekman och h. h. Margit Viola f.
Liljekvist, Mossen.

22 mars. En dotter t. Frans Edor Svensk
och h. h. Karin Vilhelmina f. Wallin, Häst
hagsvägen 5.

7 april. En dotter t. Bengt Torsten Vaste
Wastensson och h. h. Ellen Linnea f. Jo
hansson, G:le Svartens väg 7.

13 april. En dotter t. Gustaf Stig Evald
Wollin och h. h. Majken Hildur Mariana f.
Grantlin, Villag, 5. ·

13 april. Eva Monica d. t. Per Arne Wes
ter och h. h. Anna Maria Ann-Marie f.
Velen, Hästskov. 12.

15 apri.l Jan Krister s. t. Tage Ossian
Bernhard Strid och h. h. Gertrud f. Weick,
Tvärv. 6'.

17 april. En dotter t. Erik Lennart Jans
son och h. h. Hjördis Irene f. Appelqvist,
Grindstugärde H. 47.

VIGDA:

23 febr. Bengt Bruno Thulin, Algatan 2
och Gunvor Alice Olsson, Skogsbo.

12 april. Bertil Gösta Flink, Mariag. 13
och Ingrid Margareta Persson, Mariaplan
4.

Vid det tillfälle ALLHELGONAAF
TONEN den 31 oktober 1517, då Mar
tin Luther spikade sina 95 teser mot
avlatens missbruk på slottskyrkodör
ren i Wittenberg, torde Olof Petters
son, närkingen, ha varit med.

Som vi veta åhörde Olof Pettersson
Luthers föreläsningar i Wittenberg
över Galaterbrevet. Den unge studen
ten rycktes med av de åsikter, som
vid dessa framlades. Det var ju frå
gan om en radikal brytning med gär
ningsläran, d. v. s. den lära, som för
kunnade, att människan blir salig ge
nom goda gärningar. Luthers åsikt:
,,Goda gärningar göra icke en god
man, men en god man gör goda gär
ningar," gjorde djupt intryck på Olof
Pettersson eller Olaus Petri.

Men det viktigaste: Olaus Petri
kom tillbaka till Sverige, närmast till
Strängnäs, där han blev anställd så
som lärare vid domskolan, en skola
där blivande prästmän fingo sin ut
bildning. Emellertid utvecklade sig en
mycket hård strid mellan den refor
matoriske Olaus Petri och den påvligt

15 mars. Karl Jonas Arne Sjödin, Sthlm
och Ulla-Britt Hilma Linnea Andersson,
Värmdög. 1.
12 april. Karl Olov Darin, Hästhagsv. 5

och Brita Ingegärd Johansson, Kornmu
nalv. 1.

5 april. Albert Lennart Fagerstrom,
Hästhagsv, '3 och Maj Elisabet Eriksson,
Tallåsen 13.

16 febr. Karl Erik Borg, Dalvägen 3 och
Margot Elvira Jakobsson, Dalv. 3.

24 mars. Gunnar Eugen Fall, ösby 1:1
och Saara Inkeri Ruotsalainen, ösby 1:1.

5 april. Hans Erik Lennart Nordström,
Kullen 4 och Inga-Britta Magnusson,
Hästhagsterrassen 9.

22 mars. Erik Lennart Jansson, Sthlm
och Hjördis Irene Appelqvist, Grindstu
gärde H. 47.

22 mars. Friedrich Johann Reinhart,
G:la kont. och Margarete Schindler, G:la
kont.

DÖDA:

14 februari. F. fjärdingsmannen Oskar
Henning Söderberg, Tvärv. 18. 64 ån

19 febr. F. smeden Gideon Teodor Pet
tersson, Lagnö n:a 1:197. 78 år.

9 mars. Porslinsarb. Ernst Gunnar öd
man, Skeviksg. 1. 33 år.

7 april. Linjearb. Nils Åke Harry Hol
men, Mörtnäs 1:498. 42 år.

13 april. Porslinsarb. Karl Gustav Pet
tersson, Mariag. 1. 62 år.

sinnade biskopen Hans Brask i Lin
köping. När sedan Olaus Petri genom
Gustaf Vasas förmedling kommit till
Stockholm, fortsatte han sitt refor
matoriska verk med stor energi. In
te ens den hårda dödsdomen över ho
nom i Storkyrkans sakristia den 2 ja
nuari 1540, kunde slå ned hans mod.
Som vi veta var det Gustaf Vasa, som
avkunnade den domen.

Olaus Petri togs så småningom till
nåder av konungen och utnämndes till
kyrkoherde i Stockholms storkyrka,
numera stiftskyrka för vårt stift.

Olaus Petri var en sanningsägare,
orädd och obeveklig, en stridsman av
stora mått, en god företrädare för den
närkingska idogheten. Han var nog
också ganska utsliten, när han på
morgonen den 19 april 1552, för
jämnt 400 år sedan, gick över grän
sen till evighetens rike. - Genom
Olaus Petris förmedling började
svenska språket vinna insteg i hög
mässogudstjänsten. Han har därige
nom lärt det svenska folket att "läsa
i bok." Det var ju den tiden, då svens
karna besökte högmässan varje sön
dag. Då man på fullt allvar tog till
sig det budskap, som kyrkan hade att
giva. Det är det budskapet, som till
form och innehåll är ett dyrbart arv
från Olaus Petri. Hans gärning skall
leva, i vår kära svenska kyrka, hur
än åsikterna växla. I dag hyllar det
kyrkliga och borgerliga Sverige sin
store son och därmed svensk gärning
i kyrka och samhällsliv.

Och till sist: ,,Fädernas kyrka i
Sveriges land, kärast bland samfund
på jorden Vida hon famnar från
strand till strand. Fast är hon grun
dad av Herrens hand, byggd till hans
ära i Norden.

Olle Hallin

Till Gustavsbergs Fabrik, Kom
mun, församling, övriga föreningar
och sammanslutningar, för allt vän
ligt deltagande och hedersbevisning
ar. vid min makes bortgång fram
bäres .mitt varmaste tack.

Signe Söderberg.

Tack.
Till alla som deltog i sorgen vid min
käre makes bortgång ber jag få fram
föra mitt varma tack.

Britta ödman
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Folkbiblioteket
HUNDRA BÖCKER.

Bland böcker som under år 1951 inför
livats med Gustavsbergs folkbibliotek
märkas följande:

I-

Skönlitteratur:
Alving: Slarvigt men mänskligt.
Arner: Han har ingen annan.
Aronson: Den fjärde vägen.
Asklund: Röd skjorta.
Ayrne: Ur askan i elden.
Bates: Det blodröda svärdet.
Beijer: Kärvt blommar kärleken.
Björnstam: De gyllene stegen.
Botvid: Svart glädje.
Bowles: Den skyddande himlen.
Brittain: Ingen vet vad som hände.
Browallius: Vänd ryggen åt Sivert.
Buck: Guds män.
Corbet: Galgen väntar.
Dickson: Storbasens saga.
Edlund: Byta skinn.
Faulkner: Det allra heligaste.
Ferguson: Hejda vindens lopp.
Ferlin: Kejsarens papegoja.
Forsberg: Kvinnan och tistlarna.
France: Drottning Gåsfot.
Fridegård: Lars Hård går vidare.
Hammenhög: Torkan.
Hedberg: Då bleknar bruden.
Hedenvind-Eriksson: Gästabudet.
Heller: Ballader till bröderna.
Hemmingway: Över floden in bland trä-

den.
Hergin: Betala ditt pris.
Höijer: Martin går i gräset.
Innes: Silverskeppet.
Kazantzakis: Den eviga vandringen uppåt.
"ange: Inte flera mord.
~ja: När sommaren är förliden.
Ljungquist: Revolt i det gröna.
Llewellyn: Några blommor åt Shines.
Lo-Johansson: Analfabeten.
Lönsberg: Barnatro.
Nilsson-Tanner: Jag lilla tredjeman.
Norlind: Tystnadens hus.
Oljelund: Det hände på Kungsholmen.
Olsson: Goda gudar.
Oswald: Rondo.
Parling: Huset som var speldosa.
Rice: Rätt i rövarhänder.
von Rosen: Om djur och annat.
Rosendahl: Gud fader och tattaren.
Sayers: Handlingarna i målet.
Sebastian: Monstret.
(Selander): Den unga lyriken.
Shute: Fem svarta höns.
(Siwertz): All världens kärlek.
Söderberg: Störst i landet.
Taube: Hundra gröna mil.

Nu pimplar man strömming

Söndag 6 april, den tionde solskens
söndagen, 30 cm snö. Jag börjar dagen
med en timmes skidtur genom Älgsko
gen, Böle mosse, Nilstorp och Ekedals
skogen. Solen gassar emellertid på, det
blir stöp och kärft, så jag vänder hem
igen och byter ut skidorna mot cykel.
Nu går färden åt Tjustvikshållet. Det
är slaskigt och moddigt, men jag tar
mig fram till Gärdsviken, Och det lö
nar mödan. Framför mig ligger Baggens
fjärden, snötäckt, solig och lugn. Ut
spridda över isen synes en hel del folk
gruppvts, Det var ffakafänge i görning
en. Jag tar mig en promenad ut och
besöker de olika mannarna, som vaktar
vid sina hål. Och se vid varje hål låg
det strömmingshögar och glittrande i so-

len. Där stod Bertil Andersson. Man an
vänder sig av en vanlig torskpirk samt
några extra kronkrokar, som man fäs
ter efter reven. Sen står man där och
rycker och drar i hakar den ena efter den
andra, ibland två i taget. Strömmingen
håller sig' på c:a 15 meters djup och där
ifrån hade Bertil tagit upp 72 st. ström
mingar. Hade han fortsatt en stund till.
så hade han nog fått upp en val.
Men då hade väl inte hålet räckt till.
Jag fick lov att låna verktygen ett tag,
men räddade äran med att låna en sims
pa. Däremot var det några andra tor
skar, som fick en och annan torsk, men
dom skall jag inte namnge. Och så ett
påpekande: Även för detta fiske måste
man ha fiskekort !

H, 0.

Tengroth: Jungfruburen.
Trenter: Lek lilla Louise.
Wallquist: Mer än mantalsskriven.
Wheatley: Stormen kommer.
Wiksten: Blå gryning.
Wine: Född med svarta segel.
Wodehouse: Alla tiders Wodehouse.
Zetterholm: Simon trollkarlen.

Facklitteratur:

Abenius: Drabbad av renhet.
Ahlberg: Vad är kultur!
Arbman: Sportfiskarliv.
Bergman: Vildar och paradisfåglar.
Brandsten: Till havs med äventyret.
Breland: Skrock och fakta om djur.
Brilliot: Herdabrev.
Cederblad: Kamratskap.
Elldin: Klipp och bakgrunder.
Fiedler: Den sjungande fiskens flod.
Fogelklou: Barhuvud.
Folcke: Porträtt med bred ram.
Gaunitz: Varg och vargrännare.
Hedenius: Att välja livsåskådning.
Husmoderns När Var Hur.

Hagben: Matematik för miljoner.
Knutsson: Kvistigt och listigt.
Kumm: Samköp för hundra år sedan.
Lagercrantz: Agnes von Krusenstjerna.
Lidman: Stjärnan som tändes på nytt.
Lindberg: Jonas i valfiskens buk.
Lundkvist: Indiebrand.
Lundquist: Vildarna finns i väst.
Lövgren: Så fick vi sånger.
Macfie: Alaskakust.
Malm: I Kalle Schewens skärgård.
Nietzsche: Så talade Zarathustra.
Nycop: Östblocket genom vindrutan.
Ottoson: Handledning i amatörteater.
Pettersson: Med Albatross över havsdju-

pen.
Runeberg: Handbok i porslinsmålnlng.
Russell: Filosofi för lekmän.
Sallnäs-Björck: Svensk litteratur.
Sivgård: Skolor och utbildningsvägar,
Swahn: Stor-Stockholm.
Tjerneld: Stockholmsliv.
Westerlund: Gryning över djungel.
Wigforss: Minnen.
Wilhelm: Episoder.
Ursing: Svenska växter.
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Gustavsbergs Blåsorkester har en
gammal trevlig sed, vilken går ut på,
att när en av orkesterns medlemmar fyl
ler jämna är sä skall han uppvaktas om
inte med flygande fanor, sä dock med
klingande spel. Denna historia handlar
om ett sådant tillfälle.

Den "fyllande" var den i Gustavsbergs
musikliv inte alldeles okända Oscar Ull
berg. Uppe med tuppen var albtså or
kestern, man grupperade sig snyggt och
prydligt i en halvcirkel utanför Hästha
gen 2 där Ullbeng bodde i nedre våning
en. Morgonen var tyst och stilla, men sä
sattes instrumenten till blåssugna läp
par och nejden fylldes av sprittande
marschtoner. Gardinen i det Ullbergska
fönstret äkte åit sidan och där stod Oscar
iklädd bästa kostymen och väl förbe
redd. Men även i fönstret i andra våning
en äkte gardinen ät sidan och nu börjar
historien.
\J: denna lägenhet bodde från Småland
ko~ne Frans Augustsson vilken som

ung tillsammans med sin broder Otto
och en kamrat som endast gick under
benämningen Pettermåla bosatte sig i
Gustavsberg. Pettermåla flyttade så
småningom tillbaka till Pettermåla och
hade inte sedan besökt Postalinssamhäl
let. Men nu dagen innan Oscar Ullberg
fyllde flöt Pettermåla upp, inte för att
hylla Oscar utan för att hälsa på Frasse
och Augusta. Kvällen blev trevlig och
sen och det var först fram på småtim
marna som- Pettermäla somnade. Han
hade inte legat länge förrän fönsterru
torna började skallra av starka, klara,
härliga toner. Han låg stilla och lyssna
de ett ögonblick. Vad var meningen, vad
i alla tider var det fråga om - det var
väl inte honom det . . . I ett huj var
han uppe på benen och framme vid
fönstret, gardinen ät sidan . . . Jo jo
mensann, otroligt! Nedanför fönstret
stod en musikkår, stor och pampig som
självaste Kronobergarnas med till och
med bastrumma. Han blev stum. Ville
man verkligen pä detta högtidliga sätt
hälsa en gammal Gustavsbergare väl
kommen Mer? Med 'blicken fästad på
den stora bastuban stod han i stram giv
akt, iklädd en krympt trikåtröja som
slutade 75 cm. ovanför knäna. Btora sal
ta tårar rullade utmed kinderna, passe
rande trikåtröjan och ned på bara mäs
singen. Blicken släppte bastuban och
höjdes över tallarna på åsen, fortsatte
uppåt den blå himlen, där den bet sig
fast och stannade. För i himmelen var
Petterrnåla nu och där ville han stanna.
Tänka sig bara, en hel stor musikkår
spelade för honom, o om dom aldrig ville
sluta. Men det gjorde dom, när biten
var slut.

Musikgrabbarna hade också höjt blic
karna. Vem var det som stod där uppe
i Frasses fönster så gott som i bara

Hjalmar Branting-
monumentet

Annan-dag Pingst, i samband med att
Socialdemokratiska partiet öppnar sin
19:de kongress i Stockholm, kommer
statsminister Erlander att avtäcka Carl
Eldhs Brantingunonument, som skall stå
på Norra Bantorget i ,Stockholm.

Gunnar Andersson har ur sitt album
plockat fram ett minne frän Brantings
dödsdag är 1925.

Det var den 24 februari 1925. För
Gustavsbergs del befann vi oss i ett kri
tiskt läge. Hela porslinsindustrien och
flera av våra stora näringsgrenar voro
indragna i arbetskonflikt, det var strejk.
Genom det dåliga förhandlingsläget kun
de man inte heller !förvänta sig några
större framgängar vid kommande under
handlingar.

Vi voro nägra grabbar som använde
ledigheten till att organisera upp <len
socialdemokratiska ungdomsrörelsen på
Värmdön. Nedskrivaren av dessa rader
hade nyss bliviit vald till ordförande i
un,gdomsklubben i Gustavsberg. Vi hade
just druckit kaffe pä Jernbergs kafe
vid Wik - det var förutom jag själv
Anton Andersson och Oskar Johansson
-- vi väntade Per Lundin, Erik och
Kalle ,Nilsson, som skulle komma senare.
När vi satt och "sala" ihop våra korv
ören för att betala kaffet kom biträdet
infarande och sa': "Branting är död."
Hjalmar Branting död! - Vilket oerhört
slag för oss. Vi kände plötsligt som om
vi förlorat allt. Tänk, vilken betydelse
han haft för arbetarrörelsen. - Och
för hela vårt folk. För oss unga inom
rörelsen var han den borna ledargestal
ten. Han var Klippan som stod fast på

mässingen? Ja det grubblade man på
under det man spelade, men nu var det
färdigt med första biten och så fort den
sista tonen förkllngat, så lutade Petter
måla sig över fönsterkarmen, höjde
rösten och talade till de förbluffande
musikerna och sade:
- Kära, kära vänner, jag är för tår

drucken för att kunna trycka ut de som
jag känner i denna underbara stund,
visserligen har jag varit borta från Gus
tavsberg i över 30 är men aldrig i livet
hade jag väntat mej ett sådant furstligt
mottagande, jag kan bara säja, Tack
Kära Vänner. - Och se nu hade musik
grabbarna fattat galoppen, kåren var nu
fulltalig, för nu hade även Ullberg ,gått
ut ttll grabbarna för att se vad som till
drog sig en trappa upp. - Tablå?

E. 0.
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Korpprisutdelning

l

Torsdagen den 20 mars var det pris
utdelning för korporationsidrotten på
Folkan. I Torsten Rolfs frånvaro var
Dahlberg ensam 'herre på täppan' när
det gällde att hålla reda på de olika
prestationerna, som grabbarna presterat
inom fotboll och bandy, skidor, varpa
och skytte.I den sistnämnda grenen flöt
Oskar Bergqvist upp och delade ut pri
serna med hjälp av aftonens gäst Sigge
Mattsson.

Ja, det hela började med Sören Rolfs
trio, som spelade Sörens egna komposi
tioner, valserna Vid ödetorpet och Ny
sätravalsen samt Lännerstaschottis.
Dahlberg gav en redogörelse för Korp
idrotten sedan våren 1951. Orienterarna
hade visat framfötterna vid ett flertal
tillfällen, idrottsutbyte skall ske med
Fiskeby och Nynäshamn, Sanitet blev
fabriksmästare i fotbollen, medan Bad
kar vann vandringspriset i skytte. Ban
dylaget fick motta vandrtngsprrset i
korpbandyn 1951 och omedelbart lämna
tillbaka det, ty i år blev man bara tvåa.

demokratiens grund, när många vajade
för de diktaturideologiska stormar, som
efter första världskriget drog över lan
det. Vi som följt hans artiklar under
signaturen Hj. B-g. Och hur skulle det
gå i vår pågående kamp, uppgörelsen
mellan kapital och arbete, som vi rtrodde,
Nu hade hans lugna ledarbegåvning be
hövts mer än någonsin.
- Det var modstulna ungdomar som

vandrade hem till Gustavsberg den da
gen. Men vi skulle inte .ge oss! Vem
skulle •bli Brantings efterträdare? Jo,

-<:_redrik Vilhelm Thorsson, det förstod
:!'\!'er Albin var inte självskriven arv
tagare vid denna tid, han blev det senare

så mycket rikligare mått.

Gustavsbergarnas delegation vid
Brantings jordfästning.

Skidsäsongen har varit livlig och Gus
tavsbergs Fabriker har vunnit både
Korpstafett och RM, och fabriksmäster
skapstävlingar hade samlat många del
tagare. Och så var det som sagt varpa
och tennis m.m. Särskilt intressant var
att höra att vi kanske får Kooperativa
Nordiska Spel 1953.

Därefiter besteg Einar Olsson estraden
och han kallade fram Sigge Mattsson
för att få en pratstund med honom. Och
det fick han ...

Det inte Mattsson visste, det kunde
John Dahlkvist tala om, ty han befann
sig vid "ririgside" både i Mora och här.
Så förhördes Sigges fru om hur hon kän
de det under Vasaloppet och det visa
de sig vara ungefär detsamma som alla

andra radiolyssnare. Vännen Gösta över
lämnade chevalerislot till paret Matts
son vackra blommor och keramiksaker.

Så började den väldiga prisutdelning
en. Dahlberg läste och "Påpan" och Sig
ge delade ut priserna som på löpande
band. Där var bandyspelare i bruna
skinnrockar och skidlöpare i vanliga ko
stymer, fotbollspelare och skyttar samt
varpakastare i en härlig blandning.

Som avslutning skulle det bli 3 idrotts
filmer och det blev det också, fast fil
men om Gunder Hägg i Vålådalen blev
ersatt med en annan.

"Ja, det där gick ju fint", tyckte Dahl
berg efteråt, "men hade det klickat nå
gonstans, så hade jag Snoddas "Flot
tarkärlek" i bakfickan, som jag gjorde
succe med på K.P.A:s samkväm på
Värdshuset."

Så ska det kanske tilläggas att Hil
ding Ohlson var i flitig verksamhet med
sin kamera och att han gick i närkamp,
kan Ni se på bilderna här ovan.

Axman.

Ungdomsträff

Folksam hade den 18 mars inbjudit
till Ungdomsträff på 'Rotundan och de
200 ungdomarna fick uppleva en verk
ligt trevlig och hyvsad kväll, där Jay
Elfvings orkester angav tonen. Orkes
tern var under dagen inbjuden att se
fabriken och gav samtidigt en konsert i
fabriksradion, varifrån ovanstående bild
är hämtad. Den 29 mars hade Folksam
sin avslutnings- och finalträff i Blå Hal
len under medverkan av ett flertal po
pulära idrottsstjärnor. Ett 90-tal gus
tavsbergare deltog och abonnerade bus
sar skötte om transporten. Det är sådana
samkväm och arrangemang, som ungdo
men trivs med.

BLASORKESTERN ordnar

den 29 juni

Lustresa med ENA I

till Sandhamn.

Vita Hästen
KONDITORI CAFt

Tel. 30429
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WC stol
med ringsifs,
nr 315

I alla badrum rymliga eller trånga

Gustavsbergs porslinsemaljerade badkar hör hemma i alla
miljöer. Med sina löstagbara emaljerade fronter och ett rikt
urval av färger tillfredsställer det alla smakriktningar och
inbjuder till snart sagt obegränsade inredningskombinationer,
lnredningstips och färgställningar till personliga badrum kan
erhållas på begäran.
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med enhåls
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nr 505

Bide med
vulstspolning
nr 101

- en industri i folkhälsans tjänst
Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall
520860 131569 72630 58265

Pris 75 öre



Nr ~-4. Arg. 10. 1952. Jubileumsnummer

i \ ,- ,\~
' (li

-{j
~~

UTGIVEN Av--~-.
D1\KUiSIONSCIRKEL
rORUM
I GUSTAVSBERG E&Se+e E&ii»'l!'!!iiB.eiiiitiäiici:ii



GUSTAVSBERGAREN Juni-Aug. 1952

GU~TAV)BEQGAQEN
..s.RG. 10. JUNI-AUG. Nr 3--4

TTtgivningsort och adress:
Gustavsberg

&edaktlonskommittt'i:
Gunnar Andersson, ansvarig utgivare
Gösta Dahlberg, redaktör
Harald Llndholm
Georg Lundgren
Axel öhlund

Fotos: Hilding Ohlson.

Postgiro: 27 51 73

Prenumerationspris:
Helår: 2: 50.
Till utlandet per helår 4: -.

Annonspris: 20 öre pr mm.

E. Olofssons Boktryckeri AB
Stockholm 1952

INNEHÅLL:
Sid.

Företag och samhälle . . . . . . . . . . 2
Forum: Ett jubileumsår . . . . . . . . 3
Saltstänk från Farstaviken . . . . . . 5
Med Oustavsbergeläkare 1870-

1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Harald Elldin 60 år . . . . . . . . . . . . 10
Blandade klipp ur 10 årgångar . . 11
Smånybt 13
Fabrikens hedersveteran 80 år . . 14
Glimtar från Gustavsbergs Fabri-

ker , 15
Gustavsbergsprofiler 15
Förr och Nu, bilduppslag . . . . . . . . 16
Inför ett gammalt foto . . . . . . . . 19
Från Gamla Gustavsberg 19
Från Pastorsämbetet . . . . . . . . . . 20
Porslinets väg till 'Stockholm . . . . 20
Jubileumsstattstik • . . . . . . . . . . . . 21
Konsumspalten . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sagt på l{:F:s kongress 23
Soliga spalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Min hobby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fotogissningstävling 26
Intervju på Ingarö 26
Folkskolans idrottsfest . . . . . . . . . . 27
Blåsorkestern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Semestentid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
En gammal gustavsbergare berät-

tar 30
Solglimtar från Gustavsberg . . . . 30
Ungdomsklubben Vita Tanden . . . 31

Omslagsbtld: Gustavsberfl för 100 är
sedan.

Företag och samhälle
Gustavsberg jubilerar detta år.

Det är 125 år sedan fabriken
anlades härute, två mil från Sve
riges huvudstad. Det var till att
börja med en liten och ringa an
läggning i Gustavsberg. De mäk
tiga i gamla Värmdö socken såg
med stor skepsis det nya samhäl
let växa fram vid Farstaviken.
Sockenprotokollen bär vittne här
om. Det var också en kritisk och
svår tid; djärv företagsamhet, tål
modigt och slitsamt arbete skulle
dock föra fabriken och samhället
framåt. Gustavsberg bildade egen
kommun den 1 jan. 1902 genom av
söndring från Värmdö urgamla
skärgårdskommun och den 1 jan.
i år återförenas Gustavsberg och
Ingarö. Vår tidning, Gustavs
bergaren, upplever sin tionde år
gång. Detta vågade vi knappast
ana eller hoppas på när vi började
utge densamma. -

Företagsamheten tog ett jätte
steg i Gustavsberg i slutet på förra
och i början på detta århundrade.
En kraftfull ledning, som hade in
flytande på olika håll inom sam
hällslivet, regerade och ledde med
kraft och myndighet. Arbetskraf
ten var billig och lätttillgänglig.
Varken företag eller samhälle eller
kommun var så komplicerade då
som nu. Men andra tider skulle
stunda och på trettiotalet kom kri
sen. De nya tekniska landvinning
arna måste genomföras och ar
betskraften framstod som en lika
berättigad part och fordrade sin
del av produktionsresultatet. - Då
kom konsumenternas sammanslut
ning och gav nytt liv i det avtyna
de samhället.
Gustavsbergs kommun har grun

dats genom att fabrikerna för
lagts hit. I femtio år utgjordes
kommunen de facto av Gustavs
bergs Fabrikers egendomar. Detta
har varit en styrka för båda par
ter men har också för båda med
fört vissa avigsidor. Fabriken har
varit bunden av kommunen och
tvärtom. Apparaten har i många
fall varit mera tungrodd. Genom
att fabriken givit anslag och sub
ventioner till olika verksamhets
grenar har kommunen blivit en be
lastning för fabriken många gång
er, anser några. Andra återigen
har den uppfattningen, att kom
munens rörelsefrihet kringsnöres

genom den väldiga makt som före
taget äger härstädes. Många har
svårt att fatta att det måste va
ra en intim gemenskap kommunen
-fabriken. Gustavsberg är väl det
enda verkliga bruk i storstadens
omedelbara närhet. Genom att de
flesta haft sin utkomst vid före
taget har bidrag givits till kultu
rella och sociala angelägenheter då
det i stort sett varit de egna an
ställda som åtnjutit förmånerna.
- Här ligger något väsentligt hos
de svenska bruken som mindre stä
der och samhällen ofta sakna. En
homogen befolkning, ett utpräglat
föreningsliv, ett livaktigt studiear
bete, sång- och musikutövande,
idrotts- och hobbyverksamhet etc.

De kommunalt verksamma för
troendemännen inser värdet av
samarbetet med företaget. Inför
nya storkommunen har ramen för
den kommunala verksamheten vid
gats. Lagstiftningen ställer undan
för undan större krav på kommu
nerna och man får inte draga sig
undan. Kommunen blir huvudman
för allt större områden och isyn
nerhet det sociala arbetet med åld
ringsvård, barna- och ungdoms
vård, folkpensioner och bostäder
har trätt i förgrunden. En rikliga
re service inom handeln med flera
områden tränger också på. - Vi
måste hasta försiktigt; utgifterna
på debetsedlarna sätter spår efter
sig om man gör alltför stora ut
flykter.

Vi har dock utöver vår gemen
skap kommun-fabrik även de oli
ka ytterområdena inom kommu
nen som inte får glömmas. Det
tarvar tid, kraft och ansträngning
att penetrera de problem vi kom
mer att möta. Ett står fast: Alla
parter tjänar på ett förtroendefullt
samarbete. Vår tid inbjuder
inte till inbördes strider. Vi skall
ställa fordringar också på oss själ
va. Den gemenskap vi äga och för
vilken "Gustavsbergaren" vill va
ra ett samlande organ får inte
plottras bort. Vi har olika mening
ar i mångt och mycket och detta
är befruktande för vårt personliga
och gemensamma arbete. - Detta
är en förutsättning för kulturellt
och socialt framåtskridande. Men
i avgörande och för vårt samhälle
och folk livsviktiga frågor där
måste vi stå fullständigt eniga.
Frihet och trygghet kan inte vin
nas och bevaras om inte var och
en känner ansvar och gemenskap.

Gunnar Andersson.
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Ett jubileumsår
Keramisk produktion har ända se

dan början av 1640-talet oavbrutet
bedrivits i Gustavsberg. Först omfat
tade den tegeltillverkning. Ur kun
skapen att forma leran och fixera for
men i en efterföljande bränning växte
den keramiska yrkeskunskap fram
som ledde till upptagandet av pors
linstillverkningen. Födelseåret som
porslinsfabrik kan räknas till 1827.
Vi kunna alltså i år fira 125-årsjubi
Ieum. Den 4 juni 1937 förvärvade
KF företaget och vid årsskiftet 1942
-43 startades denna tidning. - 15-
års. och 10-årsjulbilarer.

De flesta av oss veta hur läget
var när Kooperativa Förbundet i juni
1937 förvärvade Gustavsberg. Den
hårda konkurrensen för hushållspors
linet, framförallt genom dumping
från utlandet, hade tvingat såväl Gus
tavsberg som övriga hushållsporslins
fabriker att sälja produkterna under
självkostnadspriserna. Reserverna
förbrukades. Nytt kapital för nöd
vändig teknisk nydaning åstadkoms
icke inom företagen. Lånemöjlighe
terna voro begränsade. Genom att KF
förvärvade Gustavsberg, och andra
kapitalkraftiga företag förvärvade
övriga större porslinsfabriker i lan
det skapades inom loppet av några få
år förutsättningar för den tekniska
nydaningen. Under kriget fick tempot
dämpas men arbetet fortsatte. Från
1939 till 1951 ha vi icke haft avsätt
ningssvårigheter. Situationen är nu
förändrad. Den svenska hushålls
porslinsindustrins kapacitet är vä
sentligt större än före kriget. De län
der som sedan gammalt ha exporte
rat hit har efter kriget åter blivit
storleverantörer till vår marknad och
komma icke frivilligt att dra sig till
baka. När därför varubristen har
täckts synes vi komma i ett läge
som företer vissa likheter med textil
industrin, d.v.s. utbuden på porslinet
är större än efterfrågan. Trots att de

nominella inkomsterna ökat förefaller
efterfrågan på konsumtionsvarorna
att vara lägre än för några år se
dan, Flera orsaker bidraga väl härtill
bl, a. en förväntan att priserna skola
sjunka och rädslan för att svåra ti
der stunda och att det därför är nöd
vändigt ha ett sparkapital till förfo
gande.

Den svenska hushållsporslinsindu
strins kapacitet är icke utnyttjad för
fullt. De senaste utbyggnaderna ha
icke kommit till full användning. Om
vi se på Gustavsberg utnyttja vi t. ex.
hushållsfabriken endast till ca 70 %
av dess kapacitet. De senaste kost
nadsstegringarna, framförallt löneök
ningarna, kunna icke tas ut i form av
högre priser. Den främsta möjlighe
ten vi ha att få ned kostnaderna är
att utnyttja anläggningarna för fullt.
Ty ränte- och amorteringskostnader
äro lika stora vare sig vi arbeta för
fullt eller utnyttja anläggningarna i
mindre omfattning. Bränsleförbruk
ningen i ugnarna stegras icke i takt
med produktionen i dem. En stor
del av de löner som icke äro direkt
bundna till produkten komma icke
att öka om vi producera mera. Detta
kräver dock en· ökad försäljningsak
tivitet och vi ha också inlett ett ar
bete i denna riktning.

Ledmotivet när vi byggde om hus
hållsporslinsfabriken och konstgods
avdelningen var att icke överdimen
sionera dessa utan försöka hålla dem
inom en ram som skulle göra det möj
ligt att ha dem fullt sysselsatta även
i mindre goda konjunkturer. Om icke
köpmotståndet blir alltför stort och
vi icke hamnar i en omfattande kris
böra vi ha mycket stora förutsätt
ningar att upprätthålla och även så
småningom stegra vår försäljningsvo
lym så att anläggningarna kunna ut
nyttjas för fullt. Härför fordras me
ra personal, mera personal fordrar
mera bostäder. Vi kunna sålunda en
dast räkna med att nå detta mål på
något längre sikt.

Gustavsberg har sedan snart
fyrtio år kämpat i främsta le
det bland de svenska industrier
na för att söka höja den allmänna
smaknivån inom Iandet, Sedan KF
förvärvade Gustavsberg ha möjlig
heterna i detta avseende väsentligt
ökats.. Med den tekniska och perso
nella utrustning vi nu ha inom före
taget bör våra möjligheter att göra
en värdefull insats ha väsentligt
ökats. Hur fast rot dessa kvalitets
tankegångar slagit inom det svenska
folket kanske bäst framgår av ett ci
tat ur det betänkande som arbetar-

rörelsens kulturkommitte avgivit till
socialdemokratiska partikongressen
försommaren 1952:

"Som ett av de allra viktigaste må
len för vår kulturpolitik måste vi
se en höjd kvalitet inom hemkultur,
byggnadskonst och stadsbyggande."

När KF övertog Gustavsberg var
problemet icke bara att rekonstruera
en porslinsfabrik och reparera upp de
bostäder som hörde dit. På längre
sikt gällde det att skapa förutsätt
ningar för ett samhälle att finna sin
livsform. En hushållsporslinsfabrik
utgjorde icke tillräckligt underlag
härför. En utvidgning i andra rikt
ningar var därför nödvändig. Helst
borde det nya ansluta sig till det kun
nande som redan fanns tillgängligt
inom industrin men dessutom borde
en ev. ny verksamhet på ett naturligt
sätt bidraga till att främja de mål
för vilka KF verkar, nämligen att
skapa rikare och bättre livsbetingel
ser för människorna. Möjligheterna
att kombinera dessa båda tankegång
ar förelåg. Näst efter mat och klä
deskostnader tar bostaden den största
delen av inkomsten. De moderna bo
städerna i dag taga ca 25-30 % av
inkomsten - om sen en del döljes ge
nom subventioner förändrar detta ic
ke det faktiska förhållandet på nå
got sätt. Analyserar man hyreskost
naden visar det sig att ca. 1/3 av
hyreskostnaden faller inom den grupp
som kallas för värme. och sanitet.
Byggandet av sanitetsporslinsfabri
ken anknöt på ett naturligt sätt till
den kunnighet som fanns i Gustavs
berg. Samtidigt utgjorde det en god
startpunkt för att försöka göra en
insats- inom värme- och sanitetsfac
ket. Vi ha sedan fullföljt detta arbe
te. I Gustavsberg ha vi sanitetspors
lins- · och badkarsfabrikerna samt
tillverkningen av stora· smidda pan
nor, i Västerås villapannor, i Strebel
verken ha vi ännu några månader
gjutna pannor för att i slutet av detta
år där övergå till aducerade rörde
lar. De gjutna pannorna komma se
dan att förläggas till fabriken i Ref
tele som vi arrenderat av KF från oci1
med den 1.1.1952. Där tillverkas även
varmvattenberedare och tillverkning
en av stora pannor har påbörjats.
AB Svetsekonomi i Eskilstuna arren
dera vi likaledes av KF sedan 1.1.52.
Meningen är att dit koncentrera
varmvattenberedartillverkningen. I
Oxelösund tillverkavi centrifugalgjut
na vattenlednings- och avloppsrör.
Dessutom ha vi upptagit samarbete
med ett flertal svenska och utländska
fabriker och saluföra deras produkter
tillsammans med våra egna tillverk-
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ningar. Vi torde nog kunna säga att
vi bidragit till en rationalisering av
både produktion och distribution ge
nom våra insatser, liksom vi även
genom kvalitetshöjningar och på an
nat sätt förbilligat driftskostnaderna.

Det går knappt en dag utan att
tidningarna innehålla skildringar om
den svåra bostadsbristen. Alla poli
tiska partier äro eniga om att bo
stadsproduktion bör beredas prioritet.
Följaktligen borde vi kunna räkna
med att bostadsproduktionen icke
blott skall kunna hållas vid nuvaran
de nivå utan även stegras. Det finns
dock en hel del frågetecken. Blir det
sämre tider bli människorna rädda
att flytta in i de nya dyra bostäderna.
De tränga ihop sig i mindre bostäder.
Äktenskapsfrekvensen kanske går
ned. Inneboende-systemet kanske bör
jar igen. Därtill kommer att de hö
ga kostnaderna avskräcka många
från ombyggnader och modernisering
ar. Dessutom är byggnadsarbetarnas
antal begränsat. Trots den relativt
höga årsinkomsten för dessa arbeta
regrupper under de år då de äro i sin
fulla kraft är det svårt att få nyre
krytering till yrkena. Det är svårt
och tungt arbete ofta under mycket
påfrestande förhållanden. Även om
det numera är en jämnare arbetstill
gång än förr är känslan av otrygg
het väsentligt större hos denna grupp
än hos de i övrig industri verksamma
människorna. Trots detta böra vi med
tillförsikt kunna se framåt för den
del av våt produktion som samman
hänger med byggnadsverksamheten.
Vi ha dock här att räkna med en vä
sentligt hårdare konkurrens än tidi
gare. Trots de väsentliga kostnads
stegringar vi haft på produktionssi
dan ha vi för våra huvudprodukter
icke kunnat höja priserna. De and
ringar som skett äro prissänkningar.
På exporten äro dessa svårigheter
mycket betydande. Därför att det är
jubileumsår kanske det i alla fall är
bäst att icke jubla för mycket - men
icke heller att se framtiden i svart.
Vi ha nämligen en industriell utrust
ning och en allmän kunnighet och
skicklighet inom företaget som bör
ge oss möjligheter att klara oss även
om det blir blåsväder.

Att det ekonomiska klimatet blivit
bistrare skall vi dock alla göra klart
för oss. Ett företags ekonomiska pro
blem är i mångt och mycket av lik
nande karaktär som en familjs. Nu
har vår "familj" liksom många andra
industrifamiljer i Sverige kommit i
den situationen att vi ha bundit oss
för väsentligt stegrade utgifter men
samtidigt ha vi att räkna med min-

skade inkomster. Vad skall vi göra i
en sådan situation? Precis vad varje
enskild och varje familj måste göra
- lära oss vända på varenda fem
öring innan vi ge ut den. Och mer än
det. För att förbättra likviditeten
måste vi söka minska alla råmate
rial-lager så långt vi våga med hän
syn till en lugn fabrikation och svå
righeten att förnya dem, vi måste
minska alla halvfabrikatlager, så
långt det går även färdigvarulagren.
Men det är lättare sagt en gjort. Vå
ra kunder befinner sig nämligen i
samma situation - därför vilja de
icke hålla några lager utan tömma i
första hand de lager de ha och sen
vill de endast köpa in i den mån de
förbruka varorna. Vi ha därför ett
tryck från efterfrågesidan som tving
ar upp våra lager. Detta har fört till
att vi tömt råmateriallagren i rätt
betydande omfattning men fått en ök
ning på _ färdigvarulagren. Vi räkna
med att dessa skola minska under
andra halvåret - men till hösten
kommer den nödvändiga påfyllnaden
av råmateriallagren igen. Härtill
kommer den minskade likviditeten
hos alla våra kunder som gör att de,
där så är möjligt, dra ut krediterna.
När det gäller att få fram penning
medel för förbättring av den tekniska
utrustningen eller till att bygga nya
lokaler stöter vi ännu hårdare ihop
med det faktum att vi ha ökade ut
gifter och minskade inkomster. Vi
måste möta detta genom att avstå
från en hel del av de planer som
vi haft. Vi hade t. ex. räknat med att
kunna bygga ett lager för sanitets
porslin och för badkar. Likaså en ny
anläggning för frittugnarna till bad
karsfabriken och hushållsporslinsfa
briken. Detta måste vi t. v. avstå
ifrån. Även andra planer ha skrin
lagts. Detta betyder att den tekniska
utvecklingstakten bromsas upp vil
ket på längre sikt betyder att möj
ligheterna till standardförbättringar
bli mindre. De flesta män som hunnit
litet till åren ha väl varit med om
att när de voro pojkar så fick de ärva
de äldre brödernas kläder när de var
utslitna eller gå i kläder som voro
omsydda av pappas gamla. När vi
sen blev äldre slet vi på kostymerna
tills vi fingo vända dem - sen gick
det en tid till. Vi få nog göra något
liknande nu inom industrin. Vi få
slita på våra kläder vi ha och vi kan
ske få vända dem också innan vi få
råd att skaffa nya. Erfarenheten har
lärt oss alla att detta är möjligt även
om vi måste säga oss att det är roli
gare att få nytt. Då vi alla väl är
överens om att det är önskvärt att

den tekniska framstegstakten icke
bromsas upp mera än som är absolut
nödvändigt, gäller det att finna nya
vägar att förbilliga produktionen
utan större kapitalinvesteringar. Här
ha vi alla möjligheter att hjälpa till.
Ofta kan genom enkla åtgärder pro
duktionen stegras. Arbetsoperationer
kanske kunna elimineras. Prima-pro
centen förbättras, kvaliten stegras. Vi
måste alla göra klart för oss att när
inkomsterna icke kunna stegras måste
utgifterna minskas för att penning
medel skola friställas för det tekniska
framstegsarbetet. Nu är detta den
väg vi med förenade krafter skola
beträda. Jag tycker det är en mycket
lämplig uppgift att starta ett jubi
leumsår med. Det har varit Gustavs
bergs huvudtema under 125 års ut
veckling och vi få nu tillfälle visa
att vi icke ha glömt bort det gamla
och beprövade receptet. .

Den yngste jubilaren, "Gus
tavsbergaren", är en rätt ori
ginell företeelse. I alla de fall
jag känner, har en tidning av denna
karaktär i regel varit en företagstid
ning som redigeras centralt inom fö
retaget. Jag tror dock att den lös
ning vi fann här i Gustavsberg att
förlägga ansvaret för tidningens ut
formning till en "studiecirkel", där
alla samhällsintressena voro företräd
da, var mycket lycklig med hänsyn
till de speciella förhållanden under
vilka vi arbetat. Andra tidningar av
liknande sort ha nog ofta en väsent
ligt mera påkostad utstyrsel, men jag
har en känsla av att "Gustavsberga
ren" har vissa mänskliga kvaliteer
som de andra sakna - och jag tror
icke att någon tidning har en mera
intresserad läsekrets. Vi äro skyldiga
alla dem som offrat tid och krafter
för tidningen stort tack. Jag tror att
den har alla förutsättningar att le
va lika länge som företaget. Och det
bör ha goda förutsättningar att upp
nå en aktningsvärd ålder om icke
ofred kommer. Ty i det skick företa
get nu <befinner sig kanske vi med
idrotten kan säga att det är inne i
"andra andningen". Vi ha nu samlat
så mycket krafter att vi måste kun
na göra en värdefull insats genom
vårt fortsatta arbete. Om vi alla gö
ra vårt bästa och hålla ihop på ett
riktigt sätt skall det nog bli möjligt
för oss att infria de förhoppningar
som sattes till oss under de gångna
åren när vi finansiellt och på andra
sätt bereddes möjligheter att bygga
samhället och fabrikerna till det skick
de äro idag.

Hjalmar Olsen.



Det byggdes av tegel, som själv man brände,
och trä från skog, som fälldes på plats.
Och oxarna drog och fororna vände,
men lerorna komme med utländsk seglats.
Till skärgården sökte sig stadiga kullor
och fattig småländsk statares son.
Och mången skrevs in i brukets rullor,
som ingen vet var han kom ifrån.

De formade leran med seniga händer,
som vättes i slam och vänjdes vid sot.
De sveddes av hettan från rundugnens bränder
och sleto i köld för föda och bot.

Trång var den boning, som man måste dela.
Och fukten slog in genom väggarnas trä.
Med vattenhämtning fick kvinnorna träla.
Åt vedbacken männen sin fritid fick ge.
I brönnvinet sökte en del sig trösten,
och eländet stärkte med sjukdom sin post.
I bönhuset lyssnade andra till rösten,
som hugnade sökarens andliga kost.

Men visst fanns det mången, som nöjdes med dagen.
Han fick ju föda för knog och besvär.
Där gavs också lördag, då dans var i hagen
och solsken och grönska fördrev hans misär.

Så kommo hit utländska fackmän att lära
de svenske att maka porslin med finess.
För hantverket samlades stolthet och ära
i pjäser till kejsare, hov och nobless.
Serviser nu målades fint av konstnärer,
Scrafitto, majolika, jasper, fajans
gav bolaget rykte och fina affärer
och Old Gustavsberg dess ära och glans.
Nu slottet blev rustat, och lagårn och logen.
För folket blev också över en slant.
Och Klubben, kapellet, skolan och krogen
och Stenhusen blev på framgången pant.
I skråandans, ståndens och herrefolks anda
blev skillnad på yrken, på man och fason.
Den ena var fin och kunde ej blanda
med enklare folk sin förnäma person.

Men nyare tider med konjunkturer
och närmande, fjärmande världskontakt,
de rubbade hårt idyllens figurer,
där arbetets söner sent kände sin makt.
Snart kriserna kom av krig och elände,
då maten blev knapp och våldet tog ton.
Ur världen som brann man anade, kände
att räddningen fanns i kooperation.
Det gamla bruket med sekellång bana
till salu bjöds ut av en trött principal.
Och lösningen blev: Uppliva och dana
med hjälp genom hushållens sparkapital !
Här kan jag slut på mitt scltstörtk bebåda.
Ty femton års gärning själv talar sitt språk.
Nog fattas här mycket, men det vi kan skåda
med rätta kan kollos en värdig epok.

LEKAREN



GUSTAVSBERGAREN Juni-Aug. 1952

Med Gustavsbergs -läkare
1870-1926

I det gamla Värmdö skeppslags lä
kardistrikt har troligen läkare fun
nits sedan 1840-talet. Arkivhandling
ar finnas dock bevarade först från
1870. Bland läkarnamn finner man
då C. Brandberg, vilken gjorde avsy
ningen av apoteket, Carl Gustav Nor
berg och Carl Henrik Benckert. Aren
1880-91 tjänstgjorde Leonard Schle
gel. Under dennes tid omändrades
tjänsten till extra provinsialläkar
distrikt 1891. Aren 1892-95 ha vi
Bror Fristedt, Gottfrid Ramberg
1895-96, Knut Lindhe 1896-26
och Gustav Berndtsson fram till 1951.

Dessa distriktsläkare, men även
extra provinsialläkare, tillsattes av
Gustavsbergs Fabrikers Intressenter
och voro på så sätt beroende av fa
briksledningen. Så berättas om Nor
berg, att han, då han i en hälsovårds
fråga ej fick, som han ville, tog
avsked. Han blev senare stadsläkare
i Eksjö och förste provinsialläkare i
Södermanlands län.

Distriktsläkarna hade sin mottag
ning å Värdshuset. I och med att
Schlegel blev förordnad till extra pro
vinsialläkare flyttades mottagningen
till särskild doktorsgård vid Värmdö
gatan. Denna gård har senare städse
varit säte för distriktets läkare och
har genomgått en rad om- och till
byggnader bl. a. då Lindhe 1896 och
Berndtsson 1926 tillträdde sina be
fattningar. Sin senaste utformning
har doktorsgården fått 1951.

Före Lindhes tid synes mottagning
en ha varit undermålig. Lindhe omta
lar själv att han kallade väntrum
met for "spottkoppen". Han berättar
vidare att en arbetare hade fattat
agg till fabriksledningen och skrev
en massa förklenande omdömen om
de usla förhållandena, som rådde vid
Gustavsberg. Av allt, som skrevs, var
dock endast beskyllningarna om lä
karmottagningen sanna. Detta ledde
även till att Lindhe fick fria händer
att ordna doktorsgården. Han skulle
bara komma in med ett kostnadsför
slag till dåvarande disponenten Wil
helm Odelberg.

Medikamentsförråd
Medikamentsförrådet inrättades i

Gustavsberg 1875._ Tillståndsbevis

hade utfärdats av Kungl. Sundhets
collegium den 4 juni 1875 åt apote
karen 'och riddaren J. Braconier vid
apoteket Svanen i Stockholm. Avsy
ningsprotokollet är daterat den 3/7
1875. Förrådet hörde fram till 1915
under Svanen: varefter apoteket Kor
pen var huvudman. Självständigt blev
apoteket 1921.
Förste föreståndare för medika

mentsförrådet var Gustav Boman. I
avsyningsprotokollet heter det bl. a.
. . . att detsamma uppsatts under led
ning av blivande föreståndaren, år
ordnat med utmärkt noggrannhet och
omtanke, att pharmacopens föreskrif
ter och gällande förordningar äro
samvetsgrant iakttagne, att loka
lerna äro af mycket god beskaffen
het och förråden för ortens behof i
fullt tillräcklig mängd, hvadan såle
des alla villkor äro uppfyllda för att
medikamentsförrådet måtte komma
att åtnjuta allmänhetens förtroen
de ...

Se vi på apotekets vidare öden, fin
ner vi, att omsättningen år från år
stegrades. Arbetarbefolkningen hade
s. k. "fri medicin". Vid fabriken gjor
des dock avdrag efter ett visst system
för en del förmåner och medicin. Me
dicinkostnaderna ökade dock under
åren, så att fabriken varje år måste
satsa en ej så liten del. Därav hade
uttrycket fri medicin uppkommit. Om
sättningen på apoteket var 1915
13.400 kr. varav fabriken betalade
7.700. Ar 1918 var omsättningen uppe
i 26.940 varav fabriken betalade
12.752 och distriktet i övrigt 14.194.
Detta var första året, som distriktet
i apoteksinköp överskred gustavsber
garna. Frågan om självständigt apo
tek var nu aktuell och i sin skrivelse
till Medicinalstyrelsen framhåller
Lindhe bl. a. att apotekslokalerna vo
ro i fullgott skick och beträffande hy
ran tror jag mig bestämt veta att fa
briksledningen i så fall ämnar bibe
hålla hyran som hittills 1.000 kr. om
året.

Befolkningssiffror
Ar 1883 omfattade distriktet föl

jande kommuner. Vermdö med 4.271
inv, (Gustavsberg tillhörde på den ti-

den Vermdö), Ingarö 784 inv., Djurö
1.084 inv., Möja 696 och Bo 664 inv.
Inalles således 7.499 inv.

Ar 1892 var antalet döda 164, födda
241, antalet döda under 1 år 49. Till
jämförelse kasta vi redan nu fram
siffrorna för det år Lindhe slutade
1926. Det var d. 9.979 inv. Döda 136,
födda 165 och döda under ett år 9.
Siffror från årsberättelsen 1952 kan
ock ha sitt intresse. Befolkningssiff
ran var då i det nu med Boo reducera
de distriktet 7.455 (alltså direkt jäm
förbara med siffrorna från 1883). Un
der året döda 73, levande födda 108
och döda under ett års ålder 3. Vi
se här hur vi ha att göra med ett
våldsamt sjunkande födelsetal men
även dödstal vilket gör sig mest gäl
lande i spädbarnsåldern.

Läkar/iirder
Det är gammal tid och ny tid vi

kunna jämföra, men vi kunna ock lå
ta tanken jämföra ny tid och gam
mal, då man sitter bekvämt tillbaka
lutad i en bil och susar fram över
de asfalterade vägarna. Här och där
ser man den gamla vägen. Smal och
delvis förväxt slingrar den sig fram
genom terrängen ibland lindande sig
omkring den nya och breda. Man för
står hur lätt det var för ytvatten att
samla sig i svackorna och man kan
lätt inbilla sig de djupa leriga vagns
spåren. Färden för de gamla läkarna,
där de satt på fjädervagnen, visser
ligen efter två hästar eller sin släde,
var mödosam och mycket tålamods
prövande. Ställdes färden ut till nå
gon ö ute i skärgården tog det t. ex.
2 tim. med skjuts till Sund och där
ifrån med båt med två roddare till
Gällnö 1 · tim., till Lodna och Svartsö
2 tim, Till Träskö och Storö 4 tim.

Vintertid kunde man vid gynnsam
ma isförhållanden färdas hela vägen
med släde·och därvid begagna färjan
vid Kalvö. Där d'ick man ha skjuts
på var sida om segelrännan. En trä
spång kunde skjutas över rännan, så
att man kunde gå på den över, om
färjan ej kunde användas. Mer säl
lan var det så fruset, att häst och
släde kunde passera.

Då doktor Lindhå vid en sådan färd
från Möja skulle passera rännan gick
Ultin (åkaren vid Boda invid Sund)
och han i bredd i stället för efter var
andra och det slumpade sig så, att
Lindhe med hela utrustningen av fot
sid päls åkte ned i vattnet. Ultin fick
dock fatt på doktorn och lyckades få
det tunga byltet upp på isen igen.
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,yta kläder hemma hos
var svårt att få klä
till Vid hemkomsten

a sig en telefonares mun
--=-r--~ oe::. den gode doktorn blev arg,

h, skrattade åt honom.
stnaderna för dyl.
s att på 70-talet

- ~---j::. .:s per mil 3 kr. och åk
öre. År 1916 4.40 och år

~ !::ad.i: denna taxa stigit till 9 kr.
två hästar och åkdons

: kr. Är 1916 kostade färd
.ed två roddare 2,25 kr.

Bostäder
större armod har ej varit

de i distriktet. Rörande sta
'"-~befolkningen antecknas bara en
gang att deras bostäder voro fuktiga,
" agiga och trånga men annars anges

ett att bostäderna voro väl-
:=!'dade och att renlighet rådde. Sär~= gällde detta utåt öarna. Ohyra
~e.s dock mer allmänt ha förekom-

. och antecknas 1921 att endast få
szazarbyggnader och arbetarhem vo
ro fria från vägglöss. För att freda
ig från ohyran sökte man röka med
svavel eller formalinspray efter att
tapeterna rivits ned. Resultatet an
sags dock tvivelaktigt. I Gustavs
oerg hade man försökt att bättra på
resultatet genom att i tapetklistret
blanda lika delar sabadillfrö och in
sektspulver vid tapetseringen. Cyan
vätemetoden användes endast ensta
ka gånger.

Liksom på de flesta andra ställen
i Sverige trängde befolkningen sär
skilt vintertid ihop sig i ett rum, mer
endels köket. Detta beredde alltid,
som vi skola se, läkarna svårigheter

"d epidemiska sjukdomar. Man får
nog gå så långt fram, som till 1930-
talet innan denna sed började för
vinna.
~ånga av de, som arbetade inom

sjukvården, vände sig med all makt
mot detta sätt att tränga ihop sig.
Bl. a. barnmorskan på Möja Gerda
Källström. I sin årsberättelse 1922
anmärker hon på, att de nyfödda bar
nen fingo bo i köket bland hela den
andra familjen. Det var för obekvämt
att hålla ett rum särskilt för bar
nen. Denna barnmorska, som var be
rättigad till instrumenters bruk hade
ett rätt sinnelag. Hon gick till möd
rarna även efter skötningen och sökte
lära dem att sköta barnen, varvid
hon även lånade ut böcker i barna
vård.

id Gustavsbergs fabriker gjordes

redan tidigt mycket för att bereda
arbetarna trivsamma, glada bostäder
och luftiga verkstäder. Detta omvitt
nas redan i en årsrapport 1883. En
åkomma som redan då tydligen satte
sin prägel på arbetshygienen var ris
ken för stendammslunga. Denna
sjukdom kallades då "kronisk pneu
moni" (kronisk lunginflammation).
Renlighetsivern synes dock ej alltid
ha varit för handen, vilket framgår
av en skrivelse från 1879. Tyfus ha
de då utbrutit i Gustavsberg och 17
sjuka inräknades. I skrivelsen, en an
modan till fabriksledningen, framhål
ler dåvarande läkaren Gustav Nor
berg nödvändigheten av att fabriken
snarast möjligt, för att förebygga
sjukdomens spridning, bortförde de
stora massor av avskräden, som un
der åratal hopats kring bostäderna
vid fabriken. Det kunde befaras, att
sjukdomen skulle finna en bedrövlig
jordmån vid Gustavsberg, då man tog
i beräkning, att den stora osnygghet,
som då var rådande, skulle kunna
förorena brunnarna.

Sannolikt är det denna skrivelse,
som gjorde att läkaren kom på kant
med intressenterna och föranledde,
att han tog avsked från tjänsten.

_Den omtanke, som gustavsbergarna
lade ned på att hålla goda bostäder,
smittade av sig utåt rena landsbyg
den. Då år 1924 införande av bostads
inspektion var aktuell ansågs bo
stadsbeståndet vara så bra, att man
allmänt ansåg bostadsinspektion över
flödig.

Hygienen
Långt fram i tiden stod den per

sonliga hygienen relativt lågt. Ännu
1918 badade nästan aldrig de gamla
på Ingarö, men de unga hade börjat
visa en tendens till att understundom
sommartid bada i öppen sjö. Varm
bad förekom på landet nästan aldrig.
De sjuka barnen tvättades.

Förebildlig i detta hänseende var
samhället Gustavsberg. Där hölls se
dan lång tid den personliga renlig
heten· högt. Redan 1907 hade man ett
stort badhus, där tusentals bad ser
verades årligen. År 1916 var under
uppförande ett stort modernt badhus
med karbad, bastu och simhall och
togs detta i bruk 1917.

Dryckenskap
Dryckenskap synes ha florerat rätt

avsevärt under 1890-talet och fram
mot 1910. Årsrapport efter årsrap
port klagar läkarna på denna osed.

Särskilt svårt var det i Boo där 4
stockholmsbryggerier hade upplag.
Även i Ingarö fanns en ölkrog in
rymd i sjögästgiveriet vid Kolström.
Denna krog "var för många av sock
nens inv. fördervbringande".

Även på Möja var dryckenskapen
stor särskilt under seglationstiden, då
spritvaror erbjöds från ångarna.
Från och med 1909 anges att dryc

kenskapen börjat minska. Den 1/11
1908 blev Gustavsbergs Värdshus ett
nykterhetsvärdshus.

Isolering
De problem, som mest upptogo lä

karnas arbete, var de täta och utbred
da epidemierna. Det var scharlakans
feber, difteri, mässling och kikhosta,
vilka lågo över befolkningen som plå
goris. Så förekom även tyfus några
gånger och ett par särskilt förhär
jande influensaepidemier. I rappor
terna kan man se hur läkarna med al
la till buds stående medel sökte mot
verka smittan. Redan tidigt sökte
man att genom lokala vårdplatser
åvägabringa en isolering av de sju
ka. Så omtalas att man 1868 hade
två stora oljemålade rum med cement
golv i Gustavsberg för detta ända
mål. En "qvinna" var anställd för
att sköta de sjuka. Från år 1892 om
talas dessa rum som epidemisjukstu
ga med sköterska. Hennes lön ut
gjorde från landstinget (1902) 350
kr. Hon hade dessutom vedbrand och
bostad, som hölls av Gustavsbergs
fabriker, jämte en krona och fri mat
för de dagar, hon gjorde förrättning
ar. Lönen höjdes 1906 till 450 kr.
men samtidigt sänktes dagtraktamen
tet till 50 öre.

Dessa två epidemirum för isolering
räckte dock ej och kom man på nå
gon större anhopning av fall fick man
provisoriskt inreda något hus eller
möjligen en skola till epidemisjukhus.
Detta synes ej ha införts förrän 1899
under Lindhes tid. Troligen 1901 an
ställdes en ambulerande epidemisjuk
sköterska, som kunde taga hand om
dessa provisoriska epidemisjukstugor.
Dessförinnan hade man i stort sett
endast kunnat giva föreskrifter i
hemmen om isolering, vård och desin
fektion. Ständigt klagades det då på
hur familjerna endast använde ett
rum mången gång av små mått. Så
berättar Fristedt från 1894 hur på ett
ställe alla barn i en familj hade in
sjuknat i scharlakansfeber. Hela fa
miljen bodde i ett rum och yttersta
fattigdom och osnygghet rådde i hem
met.
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Det synes även ha varit mycket
svårt att få befolkningen förstå det
nödvändiga med isolering. Därjämte
hade grannarna så mycket gemen
samt och voro så avhängiga av var
andra att isolering mången gång ej
var tänkbar.

Mot de härjande barnsjukdomarna
synes således landstinget ej ha ta
git i med hårdhandskarna förrän
1901. Man kan dock säga att år 1892
är ett märkesår, då det gäller skydd
och förståelse mot smittorisker. Från
Egypten hade kolera dragit härjande
fram mot Europa och 1892 hade vi
den farliga koleraepidemien i Ham
burg och Altona. Skrämd av denna
utfärdades föreskrifter för hela lan
det mot kolera. Inom Gustavsbergs
distrikt ledde detta bl. a. till att en
ordningsman utsågs för varje fastig
het (gäller fabriksområdet) och skul
le denna ansvara för renhållningen.
Vidare vidtagas åtgärder, så att ett
hus i närheten av Gustavsberg på
några timmar kunde inredas till sjuk
hus. Inom Värmdö skulle närmaste
skolhus iordningställas och sköterska
anskaffas allt i händelse av kolera.
Därjämte utdelades 100 ex. av läkar
sällskapets skrift om kolera till be
folkningen.

Man märker hur fasan för koleran
gav en allt större förståelse för hy
gien inte bara på sjukvårdens om
råde utan även, då det gäller att sa
nera andra viktiga områden inom so
cialhygienen, såsom vattenhygien,
livsmedelshygien och t. ex. personlig
renlighet. Vid Gustavsberg anställdes
en man som desinfektör. Han fick
även en viss skolning genom hälso
vårdsnämnden i Stockholm. Från
mitten av 1890-talet ha vi även att
anteckna en viss köttbesiktning inom
samhället. Så besiktigades mot triki
ner allt kött, som salubjöds vid de två
handelsbodarna i Gustavsberg. Dr
Lindhe anmärker 1902, att det skulle
ha varit av stor vikt om allt kött
även det 'Som tillhandahölls av slak
tare i grannkommunerna kunde un
dergå dyl. besiktning.

Vatten
Ar 1902 anlades Gustavsbergs för

sta vattenledning med filtrerat vat
ten från Qvarnsjön och fick detta vat
tenverk sin tidsenliga utformning
1909.
Från Möja omnämnes att kommu

nen där hade påbjudit, att alla gräv
da brunnar, som lågo djupt, skulle hö
jas och cementas så att ej förore
nande tillflöde kunde äga rum. Där-

jämte skulle varje ledamot av kom
munalnämnden, där han bodde, till
se att brunnarna sköttes. Ett påbud,
som varje kommun i hela Sverige
skulle kunna återuppliva än i dag.

Gå vi i detta sammanhang några
år framåt i tiden till 1908 antecknas
det om Möja, att renhållningen gjort
framsteg. Orenligheten kring gårdar
na började försvinna och i stället ha
de man börjat plantera blommor.
Detta som en följd av att badgäster
allt mer började frekventera öarna.
Vi skall försöka leva oss in i den

gamla epidemitiden. Det kan vara
lärorikt att se och jämföra nutid. Vi
skall finna hur tryggt och lugnt hem
men av i dag egentligen har det. Vi
skall komma underfund om att vi
sena tiders människor, som gnälla så
mycket och visa så mycken ångest,
egentligen har det oändligt bra jäm
fört med de gamla.

Epidemier
I årsrapporten 1883 står antecknat,

att en svår mässlingsepidemi hade ra
sat på Sandhamn, ditförd av barn,
som firade påsklovet vid havet. Det
är ej första gången, som epidemiska
sjukdomar exporteras till öarnas folk
från huvudstaden. Än i dag finner
man omdömeslöst folk, som gör om
samma sak att "flytta till landet"
med epidemiska sjukdomar. Undvik
detta!
Ar 1884 gick en utbredd scharla

kansfeberepidemi över distriktet med
156 sjuka och en dödlighet på 20 proc.
En kraftig influensaepidemi före
fanns 1889. Den nådde sin kulmen i
mitten av dec. och förtonade fram i
februari. Minst hälften av befolk
ningen angreps och utmärkte sig epi
demien genom en särdeles svår hosta.
Antalet lunginflammationer var rätt
stor men dödligheten ej särskilt på
fallande.

Aren 1890-91 gick en förhärjande
mässlingsepidemi fram över hela di
striktet. Det var en familj som kom
inflytande från Karlsborg till Farsta i
Gustavsberg, som förde smittan med
sig. Första året höll sig epidemien till
Gustavsberg där 202 barn insjuknade.
Tidvis var de insjuknades antal uppe
i 15 per dag. Under det denna mäss
ling året därpå spridde sig ut över
distriktet började en kikhostepidemi,
likaledes i Farsta. Den spred sig ut
till yttersta skären. I denna epidemi
inräknades många dödsfall. Sin höjd
punkt nådde den i jan. 1892 då under
första hälften av månaden 244 fall
antecknades.

Under år 1897 började en difteri
epidemi, som sku!le hålla i under 3
år. Förr hade endast enstaka fall yp
pat sig men nu insjuknade flera på
en gång särskilt efter Mariagatan i
Gustavsberg. I dr Lindhes årsrap
porter kan man följa denna epidemi
och se det noggranna och mödosam
ma arbete, denne läkare lade ned mot
sjukdomen. Inalles uppträdde under
året 118 fall. Sjukstugan i Gustavs
berg räckte ej till ehuru ytterligare
fem platser utrustades i ett rum. Dr
Lindhe fann att i trots av noggrann
desinfektion sjukdomen dock åter
kunde ge upphov till sekundärfall i
samma familj. Detta ansåg han bero
på (och med rätta) att de tillfrisk
nade barnen ej bleve bacillfria. Mer
endels tog det 1, 5 mån. innan detta
inträffade.

För att söka förekomma att ba
cillbärare förde sjukdomen vidare in
rättades ett isoleringsrum på ett av
lägset ställe i Gustavsberg (Oxha
gen), där 11 bacillbärare kunde hål
las under sträng· observation av en
sköterska. Tyvärr räckte ej heller
detta. En hel del barn måste vårdas i
hemmen. Epidemien gav upphov till
2 dödsfall och några förlamningsfall.
Lindhe använde vid behandlingen se
rum, vilket på den tiden var omtvis
tat och han omtalar, att han kom i
dispyt med förste provinsialläkaren
därom.

Varifrån sjukdomen kommit kun
de ej säkert utredas. Det ansågs dock
att den kommit från utställningen i
Stockholm dit arbetargrupper från
fabriken av och till gjorde besök.

Under år 1898 fortsatte difteriepi
demien ut över distriktet. Likaså un
der år 1899 och täta tjänsteresor ut
fördes för att motverka sjukdomen.
Lokala vårdavdelningar inrättades än
här än där. Ar 1899 inträffade 122
fall varav 16 dödsfall. Året därefter
voro fallen fortfarande talrika men
lindrigare och man lyckades nu mer
noggrant isolera de sjuka.

Ar efter år ha vi att räkna in dif
teri och scharlakansfeber men vi
skyndar oss dock fram i tiden till år
1917. Dagtecknat den 14/8 finner
man då i konceptboken en skrivelse
till K.B. att smittkoppor utbrutit i
Gustavsbergs fabriksområde och att
tre smittkoppsfall isolerats å epidemi
sjukstugan därstädes. - På grund
härav får jag jmf. med § 4 i vaccina
tionslagen av den 2 juni 1916 vörd
samt göra framställning om att KB.
ville påbjuda allmän ympningsplikt
under en månads tid, räknat från den
14/8 för Gustavsbergs fabriker och
Farsta gård. - ·
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i skrivelsen är hastig och i
tället för det vanligen utskrivna
"Extra provinsialläkare i Gustavs
bergs distrikt" står det blott E.P. i
G.D. Man förstår att det var spän
nande dagar. Det blev ett ordentligt
pådrag för att hejda farsoten och un
der månaden vaccinerades 1.767 per
soner. De sjukas bostäder vaktades
dag och natt under 14 dagar av tren
ne arbetare.

Varifrån smittan ·kommit blev ald
rig utrett.

Tuberkulos synes ej ha varit sär
skilt besvärande utom under första
världskriget. Svårast var 1917. Då
inskrevs 47 nya fall av denna sjuk
dom, vilket sannolikt hade sin förkla
ring i det dåliga näringstillståndet
hos befolkningen. då för tiden.

Aren 1918-19 fick ju även influ
ensan (spanska sjukan) av den nyss
omnämnda anledningen riktig fart,
men är denna farsot redan beskriven
i denna tidning.

Under och efter första världskriget
blev det för mycket att städse arbeta
med provisoriska sjukrum för epide
mierna. Så skriver dr Lindhe år 1919
till Värmdö kommun: - - - "det
är en tvingande nödvändighet att
kommunen går i författning om att
anskaffa en lämplig isoleringslokal,
ty det låter sig i längden ej göra att
på varje plats anordna en proviso
risk sjukstuga med en skolad sköter
ska att övervaka isoleringen. Då
nu donerade medel i och för upp
förande av en epidemisjukstuga äro
tillgängliga, finnes ju ej heller anled
ning för kommunen att längre upp
skjuta nämnda byggnadsföretag.

Min plikt bjuder mig därför påyrka
att vad som bör göras göres snart,
innan ännu större svårigheter beträf
fande epidemisjukvården inställer
sig."

I skrivelsen mötet vi dr Lindhe så
dan han var. Han kom till Gustavs
berg av en tillfällighet. Dr Ramberg
hade plötsligt insjuknat midsomma
ren 1895 och då Lindhe blev tillfrå
gad, om han kunde tjänstgöra i Gus
tavsberg, tyckte han att det var lika
bra att fira midsommaren där som
i Djursholm, vilket annars var plane
rat. Första gången vi finner hans
stil i konceptboken var den 25/7 95,
då han gör sin första förrättning, en
obduktion i Lilla Björknäs. Därefter
kommer slag i slag skrivelser och vi
låter följande smakprov gå till efter
världen.

Den 14/2 1897: Till Kommunal
nämndens ordförande, Möja.

Efter hvad till min kännedom kom
mit, saknar Möja för närvarande ordi
narie barnmorska. Visserligen kan
kommunen icke åläggas att anställa
sådan, men jag vill härmed lägga
kommunala myndigheterna på hjertat
vigten och betydelsen af att å platsen
finnes en barnmorska, hvilken har till
åliggande attmot skälig ersättningstå
de behöfvande till tjenst. Särskilt inom
en kommun hvilken liksom Möja lig
ger långt aflägsen från läkare, borde
behofvet framstå tydligare. Kommu
nala myndigheterna böra ju verka för
hälsovårdens förbättrande och så
lunda icke tillåta, att oexaminerade
förlossningsbiträden drifva sitt ge
schäft. Det hjelper ej, att icke mindre
än 2 examinerade barnmorskor f. n.
finnas på Möja, då ingen af dem eger
skyldighet att på kallelse infinna sig.
Mej synes, att kommunen särskilt
borde tänka på de fattiga i samhäl
let, hvilka naturligtvis inte hafva råd
att skaffa sig enskilt biträde. Och
har kommunen tillräckligt betänkt de
sorgliga följder, som kunna uppstå,
då en barnsängsqvinna vårdas af en
icke konsterfaren hand? Man har stor
anledning befara, att barnsängsfeber
då skall uppstå; ty de oexaminerade
förlossningsbiträdena hafva sannolikt
icke en aning om, hvad antiseptik vill
säga, och har blott ett enda fall af
denna sjukdom uppträdt, är stor fara
för handen, att smittan skall vidare
utbreda sig och förorsaka mycket
elände. Dessutom kunna ju vid sjelf
va förlossningstillfället svårigheter
uppstå, hvilka endast en sakkunnig
kan begripa och möjligen öfvervinna.
Jag måste därför allvarligt uppmana
eder, såsom kommunalnämndens ord
förande, att beakta dessa mina ord
och kraftigt verka för, att Möja
kommun med det snaraste anställer en
ordentligt avlönad, examinerad barn
morska, som har till skyldighet att
infinna sig vid de förlossningar, till
hvilka hon kallas.

Den barske Lindhe
En annan skrivelse kan vara värd

att räddas ur glömskan.
Lindhe hade 1907 anmälts till Med.

Styrelsen för att ha uppträtt på ett
inhumant sätt mot mindre bemedla
de. I den ampra svarsskrivelsen, där
han bestrider detta förhållande, fram
håller han bl. a. att han har ackord
med Vermdö kommun om 2.000 kr.
per år där han har förbundit sig att
lämna vård till samtliga inom kom
munen insjuknade, oavsett om de äro

fattiga eller rika. - - Jag står ock
på god fot med mina patienter - -
skriver han - - om som naturligt
är jag ej kunnat göra alla till lags.

Till skrivelsen bifogas följande in
tyg:

Att extra provinsialläkaren herr
doktor Knut Lindhe, under de torv år
han tjänstgjort inom detta vid
sträckta och svårskötta distrikt, ald
rig oss veterligt vägrat besöka de
sjuka, i hvilken lefnadsställning de
än måtte befinna sig, då 'han derom
blifvit anmodad vare sig natt eller
dag, eller om det gällt att i det svå
raste väder begifva sig långt ut i skär
gården, samt att han städse behand
lat sina patienter på ett sådant sätt,
att han tillvunnit sig allas högakt
ning och förtroende, få vi härmed på
begäran intyga

Vermdö den 5 Augusti 1907

A. G. Rietz
Kontraktsprost-kyrkoherde

V. Vahlberg
Kommunalnämndens ordförande

K. F. Hedlund
Komminister i Vermdö.

Lasarett
Ar 1921 slog Mörby lasarett upp

sina portar och blev detta ett mär
kesår för skärgårdsborna. Denna
händelse ökade tryggheten ute på
öarna och befolkningen lärde sig
snart, att de voro välkomna dit med
sin sjuklighet och att de där fingo
den bästa vård.

Färden in till lasarettet var dock
och är ännu ett stort problem. Från
1921 kunde dock ambulansbil rekvi
reras från lasarettet. Den kom till
att börja mer sällan till användning.
Priset ansågs oskäligt. Ännu så sent
som 1923 kostade det för en hämtning
till lasarettet från Gustavsberg 42
kr.

Provinsialläkarna
Fråga om inrättande av nya ordi

narie provinsialläkardistrikt blev ak
tuell 1926. Vermdö var då i tur. För
hållandena för läkaren i Vermdö var
ej bra. Läkaren tillsattes av fabriks
intressenterna. Kommunerna hade in,
tet att säga till om. Någon bestämd
lön fanns ej utom fri bostad och ved
brand, som intressenterna bestodo
med. Inkomsten var grundad på ac-
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Företagsnämnden
En bild av nutidens form för

samverkan

kord. Värmdö, Gustavsberg och
Ingarö kommuner hade överenskom
mit med läkaren, att han mot en viss
summa skulle sköta sjukvården och
därvid lämna fri ordination vid mot
tagningen och verkställa fria sjukre
sor dock att intyg av olika slag skul
le betalas. Ackorden bekräftades var
je år vid kommunalstämma. De tre
övriga kommunerna betalade inte ett
öre till läkaren annat än då han anli
tades och huruvida .provinsialläkar
taxan då skulle vara tillämplig var
alltid omtvistat.

Allt detta skulle förbättras om di
striktet blev ordinarie varjämte läka
ren skulle kunna uppträda mer själv
ständigt bl. a. vid ackordsättningen.

I Värmdö fanns ingen läkardi
striktsstyrelse som t. ex. i Botkyrka
och Skebo och ansåg Lindhe att
Värmdö distrikt skulle ha företräde
före dessa distrikt.

Den 9 nov, 1926 dagtecknar Lindhe
sin sista skrivelse i konceptboken och
sen kommer vi in i en tid då hand
lingarna i arkivet svämmar över. Man
finner en iver från alla håll, att på
det materiella livets område nå fram

mot bekvämlighet och trygghet. Det
blir en tid av våldsam expansion där
utom materiellt välstånd även jäkt
och ångest allt mer dyker fram.

De anteckningar, som här gjorts,
om äldre tider ägnas doktor Knut
Lindhe, som stått för rusthållet i di
striktet under 31 år och ännu ehuru
blind och 94 år gammal gläder sig
åt att höra nytt om sitt gamla di
strikt. Han har ock förmågan att
glädja andra med minnen från gång
na tider.

Vid ett sjukbesök ute på Skarpö
träffade undertecknad en gammal pa
tient till Lindhe och på tal om denne
sade hon: "Ja han var sträv på ytan
men hade ett hjärta av guld'' och i
den karaktäristiken kunna vi nog alla
instämma.

Många voro de, som stod vid dr
Lindhes sida i hans arbete och som
i övrigt burit sjukvården och hälso
vården framåt under gångna år. Apo
tekare, sjuksköterskor och den långa
raden av barnmorskor äro alla värda
sitt lovord. Vi som leva nu ger dem
vår varmaste erkänsla.

John Bellander.

Harald Elldin 60 år
Vår tidning "Gustavsbergaren" vill

hjärtligt delta i hyllningen till Harald
Elldin på hans 60-årsdag. Elldin var
med och inspirerade vid bildandet av
"Forum" och startandet av "Gustavs
bergaren" för tio år sedan. - Det var
ett led i hans bildnings- och fostrar
gärning inom folkrörelserna. Nedskri
varen av dessa rader hörde Elldin för
första gången i början på 1920-talet.
Han höll en föreläsning om Bildning
och utbildning, vidare horisonter eller
enbart egen karriär. Jag minns inte
rubriken för hans tal men ämnet var
det ovan sagda. Han talade också om
skönlitteraturens bildning.svärden och
nämnde bland annat Jack Londons
"Martin Eden". Denna bok hade jag
just läst och var oerhört fången av
framställningen i densamma. Harald
Elldin är en av våra förnämsta folk
bildare. Det finns en hel rad : Rickard
Saudier, Sigfrid Hansson, Alf Ahl
berg för att nämna några.

Till Harald Elldins märkliga gär
ning hör att han har aldrig folkbildat
i det blå. Han har alltid haft ett visst
bestämt ärende. Bildningen skulle för
ses med ett konstruktivt innehåll och
utbildningen var ett av de viktigaste
leden. Större insikt, bättre bärgning,
ökad kundtjänst, vidare vyer. Detta
är Harald Elldins signatur. - Att
tänka, att tänka själv . . . Att se, ve
ta och analysera. Den betydelse som
Harald Elldin haft för Vår gård kan
inte överskattas. Vad Brunnsvik och
L.O.-skolan är för arbetarrörelsen det
är Vår gård för kooperationen. Elldin
har dock inte begränsat sin verksam
het att uteslutande ägna sig till ut
bildningen av de anställda och förtro
endemännen inom kooperationen.
Han har under en lång följd av år
stått i spetsen för Arbetarnas Bild
ningsförbund, han har knutit intima
kontakter med folkrörelserna och han
har verksamt bidragit till det skan
dinaviska samarbetet genom aktivt
deltagande i Föreningen Nordens ar
bete.

Gustavsbergaren hyllar och tackar
Harald Elldin på 60-årsdagen.

Gunnar Andersson.
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1) Ett par timmar efter radiomedde
landet fick jag ett samtal med fjärdings
mannen, kyrkofullmäktiges oräi., Oscar
Söderberg. Han föreslog, att vi skulle
fira dagen på något värdigt sätt. Genom
fabrikens högtalare borde man lätt kun
na få ut meddelandet härom. Efter en
kort stund hade vi ett program färdigt.

~

2) Man hade dröjt kvar i den gamla
tiden och man hade sett den nya med
dess fördelar och vad kooperationen kun
nat åstadkomma under en kort nyda
ningsperiod i det gamla brukssamhället.
Men, som en av pojkarna wttryckte det
i a1Jskedsögonblicket: "Det är inte bara
det materiella framåtskridandet vi ska
hylla. Det vi nu drar fördelar av är en
följd av vad våra förfäder gjort."

3) Vi får inte förblindas av våra små
intressen, så att vi inte lägger märke till,
hur våra bröder och systrar i andra län
der just nu får lida. Vi måste öka vår
andliga beredskap och föra Icomvp mot
ryktessmideri och föntal. Vi måste själ
va mer delta i aktivt arbete i våra för
eningar. De olika föreningarna bör också
etablera samarbete med varandra genom
att besöka varandras möten eller bilda
sasnarbetskommstteer. Vårt demokra
tiska samhälle är hotat från mdnga håll,
och ska vi behålla demokratin, måste
den fördjupas. Vi måste uppfo,'litras till
självständigt tänkande och kännande
människor, som vill och vdgar ta ansvar.

4) Nu är denna lilla skogsidyll för
störd. Man drömmer sig inte bort i grå
forntid med ton av fabrilcsavfall för ögo
nen. Det har varit glädjande att följa
fabriksexteriörens uppsnyggning, men

13landade
Här nedan återger vi klipp och utdrag ur Gustavsbergaren under
tio år. Kan ni minnas året och vad klippet gäller? I vissa fall kan
man av skrivsättet också läsa vem som är författaren till raderna.

Pröva ert kom ihåg - utan att snegla i gamla årgångar.

skall det ske på bekostnad av våra vack
raste naturplatser, då undrar vi om fabri
kens gröna gräsmattor ära mer ägnade
sight-seeing,bussarna till lyst än oss an
ställda till trevnad.

5) Företaget har tillskjutit samma
belopp, varjämte tjänstemän och arbe
tare tecknat sig för regelbundna bidrag
under 6 månader, vilka sammanlagt tor
de uppgå till c:a 1.000 kr. pr månad.
Kontant till intressekontoret har läm
nats nära 100 kr. Sammanlagt torde
alltså omkring 12.000 kr. inflyta till
denna humanitära uppgift från porslins
arbetarna i Gustavsberg.

6) Flammande facklor lyste upp, när
42 inbjudna gustavsbergare vandrade
upp till storstugan för att uppta en ny
kull veteraner i det gamla gardet. Lucia
bjöd på en värmande otos«, två fotogra
fer illuminerade evenemanget med täta
blixtar; handslag och skålar växlades
och Bkeviks spelmän stämde upp en
spritrtan~e marsch.

1) Kungen uppehöll sig i butiken un
gefär en halvtimme och hann under ti
den även gå igenom vårt stengods och
inlcöpa några pjäser till sin egen sam
ling. Besöket, som påpassligt förevigades
av vtlr fotograf, var sd mycket mer an
märkningsvärt, som Konungen före No
belfesten icke !J,dr ptl ntlgra officiella vi
siter på grund av hovsorgen.

8) Det var en stdtlig syn att frtln
läktaren beskåda denna samling glada
guS:tavsbergare. Artur Teglund hälsade
välkommen och så kom en kavalkad av
servitörer i vita rockar i procession med
thet, hälsad av en spontan applåd,

9) 2 man från Gävle gjorde det hiss
nande jobbet pd ndgra dagar, Skorstenen
1Jar 50 m. hög och byggd 191'1, då den
ersatte en 8-kantig skorsten på 25 m.
Den senare stjälptes vid detta tillfälle.

10) I denna konstens verkstad har
jag, levat en dag, och sett h.ur de verk
ligt levande lever, med sina händer -
hur de inblåser i drejat stoft sin levande
ande genom sin kärlek till formens ande.

klipp

11) Socialdemokraterna
Folkpartiet .
Kommunisterna .
Höger .
Bondeförbundet .
Ogiltiga .

1214 '12.2
23'1 14.0
192 11,5
33 1.9

6 0,4
6

12) Vi önskar endast papeka, att fra
gan är stl viktig, att den helt enkelt inte
/dr skjutas för ldngt in i framtiden! Alla
goda krafter måste här samverka. Frå
gan om ett Medborgarhus i Gustavsberg
måste snarast bliva föremtll för en all
sidig utredning!

13) Hon rodnade och stammade:
"Och jag som trodde faran var över!"
Men sedan behärskade hon si[l och
var lika ;glad som hennes båda brö
der, när MT:s representant överläm
nade en blomsterbukett och, bekräftade
den ännu icke officiella nyheten den 4
maj.

14) Utställningen, som pålystes ge
nom Personalmeddelande i augusti, rön
te starkt gensvar och samlade över 160
utställningsföremål från ett 40-tal ut
ställare. Yngste deltagaren var 11 år,
den äldste 89 dr.

15) "Jag hoppas att Gud hjälper mig
även under mitt hundrade år, som Han
gjort hittills. Och stl vill jag önska alla
människor· ett riktigt gott nytt dr!"

16) "Det var en stor oplevelse å kom
me hit! Jeg glemmer aldrig manden som
skaper med sina hender. Jeg forstår noe
mer hemmeligheten i den skapende pro
sess",

17)
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18) Valborgs71uissofirandet var i år
förlagt till gärdet invid gamla Skyttepa
r:iljo11gen. Trots den kyliga väderleken,
hade mycket folk samlats för att hälsa
t:åren.

19)

Hur ska vi bo och hur ska vårt bohag
fungera?

Därom i cirkel man b~rjat att här disku
tera.

30 trogna ha trotsat värmen sen början
av juni,

brottats med bäddsoffproblem, möblering
och kuddar med dun i.

20) Nog är det underligt ändå, att
när Gustavsbergs kommiin kom till, så
tog man bort en bit av Värmdölandet,
Lemshaga och några platser efter Bag
gensfjärden och lade till lngarö. Man
tycker, att det varit naturligare, om des
sa områden tillhört Gustavsberg. Men vi
vill ingens samvete tvinga eller tvinga
låta. lngarö får förr eller senare göra
s-itt val.

21) Så gick det alltså till när vi på
lngarö blev g_ustavsbergare trots att vi
sa' ifi·ån.
Vi blev tillfrågade och sa' nej, fast vi

visste, att det var lönlöst.

22) Sätt fasta ackord. öppna för
dämningarna till den högre produktionen
och de högre lönerna. Detta är till gagn
för såväl företaget som arbetarna. Det
betyder ökad trygghet för de anställda,
medför ökad stabilitet i produktionsför
hållandena och leder till en god och
fruktbärande samhällsutveckling.

23) Vdr kolranson har under bränsle
året skurits ned :till ett mycket
litet kvantum. Vedsituationen tedde sig
i början av briinsleåret synnerligen
mörk. För fabrikens del verkade således
liiqe; äå rätt hopplöst. Det· har dock lyc
kats att inköpa en hel del sekunda
bränsle, såsom rivning_svirke, stubbar
etc. Därmed blev situationen ljusare, Så
vitt vi nu kunna se, komma vi att klara
briinsleåret bra, under förutsättning att
den alla största sparsamhet iakttages på
alla händer.

24) Kompositionen som sådan god
kändes, men kristusbilden. måste ha ett
annat och manligare utseende, innan
tavlan kan godkännas.

25)

26) Han har nämligen aldrig varit
bofast på Gustavsberg, bokförd som han
ständigt varit i Stockholm, sedan årtion
den i Sofia församling. Han är barn
född stockholmare, i verklig mening en
riinnstensunqe, som under sina tidigaste
år lärt sig att klara sig_ i huvudstadens
människovimmel.

27) Denna tidskrift skall måhända
kunna bidraga till vidgat samarbete och
samförstånd. Det är att hoppas, att
Gustavsbergaren genom medverkan av
personer, som är besjälade av idealitet
och initiativkraft samt förståelse för
ungdomens intressen och behov, skall
vinna även gustavsbergsungdomens in
tresse och stimulera den till livslust och
framåtanda, och att tidskriften i någon
mån blir en motvikt mot de krafter, som
i ungdomen endast ser ett objekt, på
vilket man kan tjäna pengar.

28) Förmannen är företagets främ
ste personalvårdare, han måste lära kän
na de anställda, icke endast som arbe
tare, utan även som människor, förstå
deras behov och intressen, för att därige
nom skapa den trivsel, som är nödvän
dig för ett gott arbetsresultat.

29) I oktober var pass och andra
papper klara och nu sitter 16 av dem som
medarbetare i porslinsfabriken. Alla har
de liksom boskap körts från land och
hem, genomlidit fruktansvärda månader
som slavarbetare, berövats sina anför
vanter. Under några månader i Sverige
har de sakta byggt upp sin hälsa. Nu är
de fria människor, som börjar på nytt.
Ett vänligt leende har de alltid på läp
parna, men svårmodet ruvar därbakom.

30) Båtarna har börjat sina sommar
turer och nu kan gustavsbergarna göra
den - vackra färden till Stockholm och
tillbaka för 1: 25. I övrig-t är priserna
för enkel resa 1: 75, tur och retur 3 :-.

Till Stockholm går båte_n på vardagar
kl. 7.40 och 15.00, på söndagar 16.00 och
18.30.

31)

32) En Gustavsbergsflicka överläm
nade blommor, varefter företagets repre
sentanter hade nöjet visa fabriken och
samhället för den prominente gästen.
Särskilt intresserade badkarstillverk
ningen, skolan och de moderna lägenhe
terna. Som minne av besöket överlämna
des ,till vicepresidenten en utsökt Fri
bergsvas jämte ett album med Gustavs
berg.~bilder.

33) ökad potatisodling i Södersved
sökte kristidsnämndens ordförande in
tressera oss för under användande av all
den sakkunskap och pondus hans äm
betsverk är mäktigt. Otacksammare
uppgift kunde dock knappast ha givits i
denna församling, där åtskilliga sutto,
som på vårkanten lag-t ner flera potati
sar i nämnda åker än de bura hem på
höstsidan.

34)
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35) Framtidsmålet borde väl vara
det att idrotten, liksom nykterheten, in
gick som ett led i alla ungdomsförening
ars verksamhet, som en del av en ideell
strävan, som siktar mot skapwndet av
harmoniska människor. Idrotten må er
kännas som ett första medel att fånga
de unga. Vilka dock innan det blir för
sent måste föras in även på etisk eller
humanistisk upplevelse. Den. fysiska och
den psykislca fostran höra ovillkorligen
samman och borde egeiitligen kunna be
tecknas med ett ord!

36) Toaletter, telefonhytter, sjukrum,
sopnedkast m. m. fullbordar det hela och
ger intryclc av gedigenhet. Det är att
hoppas, att hyresgästerna skall trivas
och hålla standarden uppe. Men vem ger
bygget ett bra namn? Mariagården,
Svennebo, Ungkarlslyan och Mangården
osv. har föreslagits.

37) Det ryktas au man har planer
på att uppföra en ny huvudaffär, och
tanken lär finnas att låta den gamla stå
som museum. Ryktet förefaller trovär
digt. Våra turister finge betala en slant
för att se och beskåda hur en konsum
butik såg ut, då seklet var mycket ungt.
Det är inte rätt, att de ska fil se det
gratis.

38) Det var utearbetarna, som tog
initiativet, genom att utmana sanitets
gjuteriet. Enligt tipsen före matchen var
vinsten med 4-1 liten, men efter spel
fördelningen var den för stor. Spelet var
mycket bra. Sanitetslagets kedja spelade
stundtals mycket vacker fotboll. Detta
ledde inte till önskat resultat pil grund
av utearbetarnas ypperliga bakre för
svar. I övrigt hade båda lagen såväl
starka som svaga punkter.

Jmånytt
I kunglig konselj har Gustavsbergs

skoldistrikt fått tillstånd att Ifrån och
med läsåret 1952-1953 påbörja förbere
dande försöksverksamhet för enhetssko
la, med början i klasserna 1, 5 och 7.

Vägarna i Lugnet har nu fåltt namn
och heta Björnskogsvägen, Bäckstigen,
Thun-Ollevägen, Munkvägen och Klos
tervägen.

Till Grisslinge havsbad erhåller alla
kommun-medlemmar frikort för som
marbaden. Korten kan hämtas på Kom
munalkontoret.

39) över hälften är? gifta och med
familj, beredda att stanna, resten ära·
ungkarlar, som tänka pröva sig fram un
der ett år. Alla voro belåtna med sina
bostäder i Hästhagen och överraskade
av vårt milda klimat.

40) Om litet kritik får anläggas
bland lovorden så gäller det frisyrerna,
som höllo sig alltför fräscha efter all
hårdhiint: behandling, den knaggliga tys
kan, den fnuttiga kg-elden och något
för snabba repliker i vissa för publiken
betydelsefulla situationer.

41) Vidare har vi frågorna om sam
lingslokaler, kommunalhus, skolhus och
badhiis. Även om dessa frågor av förut

Kommunalhusbygget har påbörjats i
Centrum, där markundersökningar
just nu pågå för grundläggningen. Op
timistiska kommunalgubbar tro att hu
set skall stå färdigit till våren.

Snoddas, en just nu rätt bekant ban
dyspelare, som sjunger Haderian, gäs
tade Folkparken den 5 juli. Det kom
mycket folk för att se och höra och
Björkman & Co hade stort besvär att
parkera alla gästande bilar. Härliga
tider, strålande tider.

Kräf,tfisketiden nalkas och sportfls
karna erinras om att anmälan kan ske
till Blå Porten. Håvar komma att ut
lånas mot en avgift av 1: 50 per kväll
och deltagarna tilldelas särskilt anvi
sade områden.

DaDa

Jubileumsinsamlingen

Vi ha hunnit en bra bit på väg mot må
let för instrument till en skolorkester i
Gustavsberg. Om några år kanske vi får
skåda den i spetsen för skolbarnens tåg
till kyrkan på examensdagen. Insamling
en, som pågår året ut, har postgirokon
to 27 51 73, varjämte redaktionen gärna
tar emot små eller stora bidrag. Idag
notera vi följande bidragsgivare:

Anna Waesterberg ... . . .. .. .. 100:-
Gustavsbergs Fabriker 100:-
M. V. Stctlonder . . .. . . . . . . . .. . . . . . 25:-
J. Orström 5:-
Folkparksföreningen . . . . . . .. .. .. 50:-
Signe och J. A. Hellqvist 10:-
0deto,rpsvalsen, april 50:-

D:o , maj ,... 25:-
Ernst Lindahl, Stockholm . . . . . . . . .. . . 10:-
Scenstudion · 316:-
Gustaf Berndtsson . . . . . .. . . . . . . . . . . . 200:
Skolidrottsfesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 :-

Kr. 1.441 :-

Tack!
Till er alla som så vänligt uppvaktade

mig på min 80-årsdag ber jag härmed
få säga ett innerligt tack.

Knut Andersson.

För all uppvaktning och vänlig håg
komst på våra 60-årsdagar bedja vi här
med få framföra vårt hjärtliga tack till
Gustavsbergs fabriker, arbetskamrater,
släkt och vänner.

Ester och Fredrik Lundqvist.

nämnda skäl icke omedelbart kan lösas,
bör planläggningen pågil och slutföras,
så att, när marknadsläget lättar, vi stdr
färdiga au sätta igång byggnadsverk
samheten på dessa områden.

42)

43) I en framtida bostadsproduktion,
som väl i sinom tid skall släppas loss,
kunna vi räkna med goda avsättnings
möjligheter, framhöll herr Olson; Det
är inte bara bostäder landet runt, som
ropa efter våra produkter, det är också
skolor, restauranger, sjukhus och andra
gemensamhetsanläggningar.

44) Kanske att vi stå inför nya mot
gångar och hämningar. Tidens oro pe
kar stundom därpå. Gustavsbergs 125-
åriga historia visar dock att självförtro
ende och handlingskraft alltid brytit för
dämningarna. Ar från år, decennium ef
ter decennium har verksamheten växt
till i styrka och marschen har gdtt fram
åt.

Rätt utdraget betygas
Red.

(1Se sid, 24)



GUSTAVSBERGAREN Juni-Aug. 1952

Fabrikens hedersveteran 80 0ar

Med vår pampiga blåsorkester i spet
sen följde .vi torsdagen den 19 juni kloc
kan 6 på morgonen chefen med en stor
grupp uppvaktande till porslinsmakare
Knut Andersson, Värmdögatan 2. Blås
orkestern svängde upp framför trädgår
den, där den 80-årige pojken stod •i kret
sen av sina närmaste. Hjalmar Olson
framförde våra lyckönskningar och häls
ningar från KF, varpå_ orkestern utförde
Morgon av Eklöf. ,Stig Lindberg över
lämnade en praktfull vas i Grazia, på
vilken ,sven Jonson målaJt Knut Anders
son som ung parianmakare jämte bil
der av alla . de gamla kända parian
skulpturerna. Arbetskamraterna kom
med en präktig skinnportfölj och sedan
följde slag i slag blommor, presenter
och gratulationer. Efter kaffet. utförde
blåsorkestern Svea Livgardes parad
marsch och ett leve utbringades för den
rakryggade kollegan, som fortfarande
efter 70 års tjänst bara .har lust att
fortsätta sitt arbete vid fabriken.

Gustavsbergaren hade för några vec
kor sedan nöjet att få en pratstund med
SO-åringen. Vi sitter vid bordet medan
fru Hilma bjuder på kaffe och tårta.

På väggen mittemot oss tronar medal
jonger av svenska kungar och gamle
brukspatron, och här och där finner vi
konstverk i parian och Argenta, som
Andersson format ut med vana händer.
På pianot, som en gäng tillhörde Bagar
Lindström, ser vi vackra fotos av barn
barnen och däremellan av Anderssons
gamla vänner, pastorerna i Gustavs
berg.
Redan under skolåldern gick Knut An

dersson i arbete vid fabriken på efter
middagarna, för att den 15 juni 1885 de
finitivt skrivas in i rullorna. Han ham
nade snart som lärpojke hos en tysk mo
dellör, Vetter, som var en besvärlig' men
skicklig herre. Han härdade ut i 6 år,
men var ganska belåten, då han slutli
gen fick gå över till rnodellörverksta
den. Jobbet började kl. 6 på morgonen
och slutade klockan halv 7 på kvällen
och förtjänsten var 60 öre om dagen.
Efter en tid ökades lönen till 70 om da
gen och för att få honom kvar bestäm
de brukspatron så småningom ett till
lägg av hela 50 öre om dagen. Mellan
1897-1930 var Andersson parianmaka
re, där gamle Ek,berg blev hans läro-

mästare. Parian var fin kons!t, som
Odelberg tjänade pengar på. Det var
många berömda mästares skulpturer,
som reproducerades under dessa är. Nu
mera äro de rariteter. 1930 överflyttades
Andersson till Kåges konstavdelning och
här har han format otaliga vaser och
skålar i Argenta, Fajans, Surrea och
Grazia.

Vi språkar om gamla tider. Det var
strängt på den patriarkaliska tiden, men
man var inte van vid annat - och i
bland behövdes det också. Gamle Odel
berg hade i alla fall ansvar och omtanke
för sitt folk, och hans bostadsförbätt
ringar voro på den tiden mycket fram
synta, trots att bostadsköket var för
härskande och familjerna stora. Knuts
far var porslinare och syskonskaran väx
te till 9 ungar, vilka alla så småningom
också jobbade i fabriken. Nu äro de tre
stycken kvar i Gustavsberg. Fadern var
Värmdöbo och städslades omkring 1860
till Gustavsberg av murarmästare La
gerkvist. Far kunde berätta om nöd
åren på 1860-talet, då man fick livnära
sig av "ryssmattor". Han slutade arbe
ta 1884, hade 75 kronor i månaden i
lön - men däntill också fri bostad, jul
gran och midsommarkalas. - En pors
linare var en fin karl och kallades fa
brikant, till skillnad mot "vanliga grov
arbetare". Porslinsmakarna hade också
en slags organisation med reskassa. Men
vid sjukdom och nöd var det insamlings
listor, som fick hjälpa. Maten trllhand
lade man sig i bolagsboden, på kredit
och avräkning på lönen. Det var aktie
ägarna, som tog överskottet. Prosten
Isberg, som på den tiden verkade i Gus
tavsberg, var en .god man, tyckte An
dersson, som hävdade att det var en
orättvisa att icke de som handlat i bo
lagsboden fick ta del av vinsten. Det var'
kanske fröet till Konsumtionsföreningen,
som såddes i hans tankar.

Arbetarna kom från Västmanland, Da
larna och Värmland. och som regel loc
kade de också hit sin släkt. När Utö
gruvor lades ner på 1870-talet av gross
handlare Levin kom hela arbetarskaran
hit. Men det är inte så många av deras
efterkommande kvar i Gustavsberg.
I 50 år har Knut Andersson nu hyrt i

samma hus, efter att ha tbott i statbygg
naden och sedan i rum och kök i :Stor
gatan. Här på !Doktorsgatan har han
nu tre rum och kök med den gamla hy
ran, en blomstrande trädgård med väl
ansade land - och en mönstergill ved
bod. Så snart vi gått åker overallen på,
ty just nu finns det så mycket aJtt pyss
la med. Ty Knut Andersson är i hela sin
gärning den idoge arbetaren i örtagår
den med andlig och kroppsUg spänst.
Vi hylla fabrikens hedersveteran!

G. Dbg.
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~1••~ Glimtar från
S I Gustavsbergs

fabriker

Korvfotbollsn har haft en livlig som
marsäsong. Fotbollsserien som nu g är
4 :e året i följd, men provades redan
1943, roar fortfarande spelare och pu
blik.

I pressläg,gningsögonblicket meddelas
att HP•F, som hade samma poäng och
målkvot som BKF, i omspelet och efter
förlängning lyckades vinna med 2-1,
därmed för första gången hemförande
fabriksmästerskapet. Vi gratulera!

Varpagubbarna blir allt allt stadigare
och skickligare och Vilan är för varpan
en god jordmån. I år !fick man mindre
stryk än vanligt av "bryggarna" och
det är ju en framgång.

TPF:s personal/est på Aspvik, sönda
gen den 8 juni, gynnades av vackert och
varmt väder. Populär underhållning
bjöds i form av blåsorkester, spex och
lekar. God mat och kaffe uppskattades
isynnerhet av husmödrarna.

Pressporslinsavdelningens inflyttning i
nya lokaler är i stort sett avslutad. Den
7 juni hade personalen ordnat en trrv
sam utflykt till Norrköping, varvid man
även passade på ant titta på Fiskeby.

Obligationsföreningen vid fabriken
har nu fullföljt inbetalningarna för 1947

Fabrikens nya lyftkran

års serie och bolaget kvarstår oför
ändrat ytterligare 5 år. Man har där
till beslutat att köpa en ny serie av 1951
års obligationer.

Förslagskornmitten har gästats av mot
svarande kommitite vid Husqvarna Va
penfabrik och utbytt erfarenheter och·
synpunkter, varvid särskilt premiernas
beräkning diskuterats. Under första
halvåret 'har här inkommit 30 förslag,
av vilka 17 hittills premierats med ett
belopp av sammanlagt 1.800:-.

BKF:s båtutflykt till Finnhamn var
alltigenom lyckad, med ett härligt vä
der. Ombord underhölls de 225 delta
garna med musik och dans. Vid fram
komsten roade man sig med spextäv
lingar och lekar kring midsommarstång
en,

Cigarrettautomat uppsättes nu på
prov utanför HPF:s lunchrum, Vid in
lägg av enkronor lämnar automaten
växelpengar tmbaka och vi tror att
automaten kan vara en bra trivselser
vice.

Dekoravdelningen har också. haft vår
utflykt och samlade som vanligt full
besättning, 140 deltagare som troget
sparat ihop till kostnaderna. Det 'blev fint
väder och besök i Norrtälje, öregrund,
Östhammar och Uppsala, där man åt
middag på Flustret.

Fototävling har utlysts för KF med
dotterföretag av K,F;s if'oltoklubb. Täv
lingen gäller svart-vita bilder omfattan
de en barnbild, en statsbild och en bild
med fritt motivval. Närmare upplys
ningar genom Hilding Ohlson och Gösta
Dahlberg.

Premiärminister Attlee g-ästade oss
den 6 juni, besåg snabbt fabriken och
samhället och passade på att trycka
handen på fabrikens veteran Knut An
dersson.

Bland övriga utländska intresserade
märkes Brittiska Arnbassadklubben i
Stockholm, jugoslaviska ministern med
handelsdelegation, engelska högskolestu
denter, engelska och tyska arkitekter
och Internationella Arkitektförbundet.

Tillverkningen har även besetts av
greve Carl-Johan Bernadotte, 1905-års

Gustavsbergsprofil
1.

Valter Johansson

Här ser vi mannen som drejar
och lngarö-stuga sig grejar.
På huset får han sätta normen
På kruset når han rätta formen
Tack vare leran, som skickligt han

fejar.
G-g.

män, ~onsumanställ-da och kooperativa
kvinnogillen från bl. a. Fagersta och
Tureberg, samt skolelever från Hu:1-
dinge, Västerås, Tenhult, Falköping,
Angby, Mari:eber.gs Folkhögskola och
Borlänge.

Vidare har .Statens skolkökssemina
rium och sedvanliga studiegrupper frän
Vår Gärd beundrat vårt hushällsporslin.

Detta var bara litet axplock bland de
3.000 som sett Gustavsberg under 2:a
kvartalet.

G. Dbg.

Attlee och Andersson, tvit arbetar
veteraner, skaka hand.



Förr 0
Vi har lyckats få övertaga en del fotogr

Lowndes samlingar och kon här presentera
har vi också satt in nögro jämförande vyer
har vi fått följande kommentarer till bilderna

l. Hamnen, omkring år 1900. Vid kojen lig
mindre seglare, en på den tiden vanlig i

2. Midsommarkoloset. En av samhällets "hö
av smörgåsarna.

3. Fabriksgården. I Gröllons kärra sitter Kc
pjäser på väg mot de runda glottugnorn

4. Bogorstu'ån en Poskdog 1900. Gäddtjuv
medan mäster Barlow med hund skäller p

5. Gustovsbergsbötorna I .on och Il :an i vi
bakgrunden syns "Bogarstugan" och "Mj

6. Oxspann pö Stockholmsvägen 1885 iämh
graferot av H. lowndes. Man tyckte ty
Stockholmsvägen var pittoreskt.

7. Jämförande bilder frön i dag till nr 4, 5,
8. Värdshuset omkring 1910. Observera övr



nu
'ska plåtar ur mäster Barlows och Hamlet
bildpanorama från gamla tider. I detta
i dag. Av några gamla gustavsbergare

.r det vackra skeppet Diana jämte några
1.

eståndsdamer" svävar fram för att smaka

Pelle. Tre arbeterskor statera med prakt

.kcrno har flytt upo mot Statbyggnaden,
Herman Gustavsson.
eride omkr. 1880 vid "varma rännan". I
kboden".
bäster Barlow med kamera, troligen foto
Igen redan då att oxspann på den nya

och 8.
ch nedre vägen och Väderkvarnen.
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Inför ett gammalt foto
Mitt öga söker människohus med

mjuka linjer, med sneda fönster och
lite olika tak. Men allt nybyggt är
hårt och dött, endast de kasserade ut
husen på en bondgård jag går förbi
glider in i landskapets skönhetsfor
meZ. Maskinåldern har gett männi
skorna en ny fattigdo'm. En grå fat
tigdom av cement och hygien.
Det är nödvändigt att multna för

att kunna leva.

\
C/

Långt inne i skogen bor en kruko
makare. I en ugn han byggt själv
bränner han välvda krus, formade
som unga kvinnor. Han är fattig, men
vem kan nå högre i livet än han?
Han böjer materien i samma kur

vor som skapelsen gjorde. Genom
hans händer rinner formen som mu
sik. Hans skapelser är ödmjuka, de
kan göra nytta utan att förlora en
nyans av sin skönhet.
Vad är en kejsare, en överste krigs

herre mot en krukomakare!
*

Här, på bergets krön med sjön ne-
da.nför, ska man fastslå människans
rättigheter:
Rätt till två blommande äppelträd.
Rätt att någon gång ha ett sovande

barn i sin famn.
Rätt att se vindens lek med öppet

vatten.
Rätt att se på moln.
Rätt att göra sig öppen för kärlek.
Rätt att dö som när ett frö faller

ur sin kapsel.
Ur Att lära av naturen

Man häcklar nu dig, gamla tid, som gått,
de ideal, för vilka du har brunnit,
men säg mig då, vad vi i stället fått,
det goda, som vi verkligen ha vunnit!

Materialistiskt allt. Men andligt sett -
stå vi väl högre då än sextitalet,
ha större offer friheten vi gett? -
och vår moral mot dess? - det är för galet!

Nej, husen vuxit, ännu lika små
vi vandra här och söka lyckan timra,
men lyckan bor med svalan i det blå;
bland skyarna, som skifta form och skimra

Ur Vita Syrener
av Daniel Fallström

Bilden efter etlt gammalt fotografi frän trakten av
av Gustav Sandgren nuvarande Loviseberg'.

Från Gamla Gustavsberg
Många kära vackra syner du från minnets höjder skådar Och du ser Diana stäva in för riggens slappa segel,
av din ungdoms vår - den flydda - och av svunna barndomsdar.
Ut att känna land och folkslag längtan drog i alla trådar.
Visst ibland var himlen mulen - för det mesta var den klar.

Du ser vikens blåa vatten från ett Kvarnbergs branta sidor,
Gröneborg och vattentornet, Bagarna träsk och gummans stånd.
Du minns lek och ras därhemma uppå "tantjem"-gjorda skidor.
Minnesrika platser ser du på din tysta minnesrond.

Där vid "varma rännan" ligger tryggt förtöjd en strömmmgseka,
och på murkna värdshusräcket sin balansgång pojkar går.
Ovanför ett måspar vinglar; luftens akrobater leker,
medan västanstormens vingslag våldsamt ifrån Baggen slår.

inbogserad last av lera och en kolbåts svarta skrov.
Till en pråm från tegelstaden rallar några karlar tegel.
Värdshusvärden på balkongen håller där sitt glada hov.

Du ser Farstavik, det fagra, Tjustviksholmen, dag i våren.
Om du lyssnar, kan du höra göken från en Kråkholmstall.
Konvaljer står vid stigarna, i gläntorna och snåren,
och från Farstaparken hör du Barrys dova, grova skall.

Statarbygget, Grlndstugatan, Bleket, Lugnet, Värmdövägen,
Ekensberg och Biskopsbryggan, Ekedal dµ känner· till.
Du minns bad i salta vågor; allt sig ter som vacker sägen.
Minnet pekar ock på sådant, som du gärna glömma vill.

Men i barkutskurna båtar ligger last av barnaväntan.
Vikingsegel är_där spända blott för bragd och äventyr.
Det är ungdomsblod som flyter, i din ådra, het av längtan,
och till fjärran hav och länder du i tanken glättigt styr.

J. A. LöFDAL.
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Porslinets ..vag till Stockholm

FÖDDA:
24 april Lars Börje, s. t. Aarne Lauri Auvi

nen och h.h. Liisi Maria f. Ketola, Ingarög. 2.
26 april Kjell Gösta, s. t. Karl Gösta Ols

son och h.h, Maj-Lis Margareta f. Eriksson,
Hästh. v. 6 a.

8 maj En son t. Antonio Pagani och h.h,
Ester f. Pedroletti, Hästh.-v. 4 a.

14 maj En son t. Ruben Natanael Edqvist
och h.h. Maj-Britt Ingegärd f. Häll. Hästh.v.
L

12 maj Vanja Heggy Dolores, d. t. Alf Oli
ver Gustaf Forsberg och h.h. Heggy Eleo
nora f. Edner, G:le Svartens v. 3.

13 maj En son t. Torbjörn Martin Nyström
och h.h, Doris Ingegerd f. Andersson, ösby
1: 1.

21 maj En dotter och en son: Axel Vilhelm
öhlund och h.h, Sonja Maria f. Bergman,
Ekedal ö:a 1: 2.

4 juni En son t. Karl Holger Wennergren
och h.h, Karin Ingeborg Leontine, f. Suve
rinsky, Trallbanev. 1.

5 juni En son t. Stig Gunnar Bertil Nilsson
och h.h. Hjördis Svea Inga Sofia f, Olsson,
Hästskov. 2.

7 juni En dotter, Karl Martin Berglöf och
h.h. Hilda Maria f. Rosenblad, Kullen 6.

9 juni En dotter t. Bengt Lennart Ljung
och h.h. Sally Lori Irene f. Kvick, Mörtnäs
1: 524.

12 juni En dotter t. Lennart Holmberg och
h.h, Elly Viola f. Pettersson, Hästhagvs. 7.

VIGDA:
1 juni Oskar Börje ~kog, Skuggan och

Ingrid Elisabet Petterson, Hästh. v. 7.
31 maj Viljo Rikkinen, Gamla kont. och

Ilmi Kaarina Pajula, Akerlyckan.
1 maj Per Johan Yngve Edegren, Sthlm

och Greta Kristina Käck f. Anderson, Ma
riapl. 9.

24 maj Nils Hugo Otto Engström, Mörtnäs
1: 530 och Britt Marianne Ullberg, Grind
stug, A 2.

10 maj Erik Rune Bjur Grindstug. D. 26 och
Mary Berglund f. Strandberg, Akerlyckan.

21 maj Kurt Georg Hagelin, Mariag. 8
och Hulda Britt Marie Johanson, Grindstug.
E. 31.

31 maj Nils Lennart Ekström, Mariag. 13
och Marianne Pettersson, Sadelv. 2.

23 juni Lars Sture Petterson, Tallåsen 5
och Kerstin Helena Kristina Thelberg, Grind-
stug, F. 34. ·

18 juni Nils Bertil Selvin, Sthlm och Svea
Helena Pålsson f. Lund, Trallbanev. 1.

23 juni Robert Brun, Mariaplan 9 och Sirk
ka Lisa Kälviäinen, Skeviksg. 8.

23 juni David Henriksson, Mariapl. 2 och
Vivan Fredrika Österberg, Akerlyckan.

DÖDA:
22 april f. Gipsgjut. Karl Olov Andersson,

Alderdomsh. 94 är.
4 maj Verktygsarb. Sven Rune Johanson,

Grindstug. 1, 28 år.
12 maj Lagerarb. Knut Anton August Ols

son, Villag. 6. 70 är.
19 maj f. Porslinsgjut. Knut Reinhold Box,

Grindstug. 2. 63 är.

För visad vänlighet under min
Ma,kes sjukdom samt för allt del
tagande vid hans bortgång ber jag
fä framföra ett varmt tack.

Eva Johansson.

Att vinJtertid transportera fabrikens produkter till Stockholm var ända fram till
sekelskiftet många gånger förenat med stora svårigheter, Under de stränga
vintrarna, då metertjock is hindrade båtarna att upprätthålla trafiken, måste
andra transportmedel sättas in. Det naturliga var då att mobilisera alla tillgäng
liga slädrordon med dragare, i första hand hästar frän Farsta men även oxar
och tjurar kom till användning. Varje dragare kunde inte taga mer än 2-4 lådor.
Enligt tillgängliga handlingar erhöll föraren 25 öre i dagtraktamente. Under sär
skilt stränga och långa vintrar kunde dessa fordonstranspor.ter fortgå långt in i
maj månad.

Då vintern började lossa sitt grepp måste båtarna sättas in snarast möjligt.
För denna uppgift behövdes 50 till 70 man, i första hand togs alla utearbetare,
Men det hände även att man stoppade verkstäder för att fä tillräcklig arbets
styrka. Isen sågades för hand och för att fullborda isbrytningen fick den extra
"bätbesättningen" springa på däck från den ena sidan till den andra för att på
så sätt fä båten i rullning. Det svar en liten skolparvel gav sin lärarinna pä
en f'råg'a vad hans far gjorde är betecknande: "Han är ute och rullar".

En sådan isbrytning kunde taga en hel vecka i anspråk. Mat och brännvin hade
man med sig.

1905 utökades gustavsbergsflottan med en ny och modern båt, Gustavsberg nr,
som ersatte den gamla 3-an. Dess kraJftiga maskiner och isbrytarstäv klarade
själv isarna och "rullarnas" tid var förbi.

Nya transportmedel säg dagens ljus och utvecklades snabbt, Även Gustavsberg
insåg fördelarna med motoriserade Iandsvägstransporter och sedan 1948 sker alla
transporter från Gustavsberg med lastbil.

w.
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Jubileumsstatistik
När vi i alla fall jubilerar, så tyckte

red. att vi skulle väl .ge litet statistik.
Jag började med staplar och kurvor,
siffror och jämförelsetal - och kasta
de så småningom med en hopplös min
alla anteckningarna i papperskorgen.
Det visade sig också mycket svårt aJtt
få fram siffermaterial •frän chefer och
försäljare. För att överlista herrarna
gick jag så fram på en annan väg och
vädjade om att få tips på uppgifter,
som kunde klargöras med bilder. :Som
exempel nämnde jaig det aktuella Har
språnget, vars vattenmängd per dag
kanske motsvarar vad som rinner ige
nom av Gustavsberg tillverkade kloset
ter per dag. En av mina rådgivare av
råder mig att ta detta exempel. Det
går ju åt för mycket vatten. Folk slu
tar att köpa våra WC av sparsamhets
skäl och går över till VS i stället. Det
kommer motioner i riksdagen i ärendet,
i varje fall från bondeförbundet, om dom
läser Gustavsbergaren.

Vi hoppar alltså över Harsprånget.

Waldemar Wahlgren från Badkarsfa
briken ger mig emellertid följande tips:
Om vi nöjer oss med ett års nuvarande
produktion på BK•F och inte pressar kar
utan använder plåten till att permanen- •
ta våra vägar med, så kan vi belägga en
7 meter bred väg från vår fabrik till
Borgmästaregatan med 2 mm plåt. Vi
kan också kosta på oss 10 mm pannplåt
på de svagaste ställena.

Vi kan också tänka oss en rad av
människor promenerande på denna to
kiga väg i gåsmarsch från vägens bör
jan till dess slut. För att dom inte

skall trampa varandra på hälarna ger
vi dem 1 meters lucka. Det skulle fak
tiskt se stiligt ut, som ett jättelångt sta
ket. Där pinnarna utgjorde 20.000 män
niskor. Det räcker inte till med gus
tavsbergarna utan vi får lov. att värva
hela socknen och Nacka stads befolk
ning. Det blir ganska god belastning på
den vägen - dock inte värre än att
första pressen i vår fabrik ensam orkar
lyfta alla dessa människor på en gång.
Och om alla pressarna kunde hjälpas
åt samtidigt lyfte de såväl folket som
hela plåtvägen. - Vi kan också illustre-

ra kraften på .det här sättet: De två
första pressarna lyfter ledigt 3 krigsfar
tyg, t. ex. våra stadsjagare.

Av Ingeniör B. Dahllöf på Sanitets
fabriken inhämtar jag följande:
På TPF har vi aldrig försökt lyfta

några stadsjagare men vi kanske kan
hjälpa Wahlgren på traven genom att
ställa upp alla klosetter vi gjort och
spola dom på en gäng. Då kanske vi får
fram det vatten som behövs för att få
upp båtarna från Farstaviken !till press
verket så vi kan se om lyftet lyckas
eller om vi är utsatta för ett grovt
skämt. Eftersom Värmdövägen är så
snyggt permanentad med plåt är det väl
inte vävt att vi skräpar ner den med
klosetter utan vi bygger i stället en sta
pel på höjden för att se vart det bar
kar. För att fä en riktigt vacker stapel
tar vi med alla vi gjort sedan 1939. Vi
kommer då 50 mil upp. En känd herre

~
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vid namn Piccard åkte upp två mil med
sin ballong och det anses fortfarande
högt.

Ingeniör F. Möller på Hushällsfabriken
rör sig där på en yta av 25.000 kvm. År
1938 hade denna fabrik 890 anställda och
omsättningen var 2,9 miljoner kronor. I
dag har man 542 anställda som omsät
ter 7,2 miljoner porslin. Dessutom har
man försäljning av främmande porslin
och glas .till nära nog samma omsätt
ningssumma som värt eget porslin. Skul
le man placera en årsproduktion av t.
ex. tallrikar i travar intlil varandra runt
hela fabriksområdet, så skulle vi få en
grann mur på 3,5 meters höjd, Av kop
par gör man 2,5 miljoner per år och den
mängd kaffe som dricks i dem per dag
skulle räcka att fylla en av våra stora
oljecistern:er dagligen. Men Torsten Box
skulle nog inte gilla det!
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Dambaddräkter
lastex tvådelad .. 23 :50, 25 :25 27 :50
lastex hel 25 :25
ylle tvådelad 15:75
bomull hel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 :50
bomull lastex hel . . . . . . . . . . . . 17 :
bomull svart, marin. . . . . . . . . . 11 :50

Flickbaddräkter
lastex

4 6-8 10-12 14

8:- 9:- 10:25 11:25

bomullslastex
4 6-8 10-12

8:75 9:75 10:75

lastex tudelad
10-12 14

13:- 14:-

bomull
6-8 10-12

9:50 9:75

Herrbadbyxor
lastex 10 :50
ylle grå 11 :50
simbyxa

Gossbadbyxor
lastex

4 6-8

4:50

10-12

6:- 7:- 8:-

ylle 4, 6, 8 år . . . . . . . . . . . . . . 5:25
simbyxor fr. 3 :40

Badväskor
plast. väv . . . . . . . . . . . . . . fr. 8 :50
shoppingväskor
plast . . . . . . . . . . 13 :50, 22 :50 29 :50
skinn 23:50 32:50 42:50
resesäck . . . . . . . . . . . . . . 32 : 50 36 : 50
d:o smärting fr. 16:50

Badhanddukar
storl. 50X100 cm............ 2:70
storl. 75 X 135 cm. . . . . . . . . . . . 7 :85

Herrankelsockor
bomull 1 :75
nylonbland. . .
perlon .
perlon-nylon .
ylle-rayon-nylon .
ylle .
bom.-strumpa

BOMULLSSOCKOR
stor sortering

Damstrumpor

nylon, rundst, . . . . . . . . . . . . . . 4 :
" fasonst..... 5 :50 5 :75 6 :25

m. mönstr. häl 6 :60 6 :90 7 :50

"
"

perlon

masksäkra
-natursilke

natursilke . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 :90
natur- och rayon . . . . . . . . . . . . 6 :50
rayon crepe Il . . . . . . . . . . . . . . 5 :80
bomull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :20
mercericerad

9:50
8:75
7:75

6:25

2:25
3:70 Polotröjor

3:75 goss, bomull 2-4 år ........ 3:15
4:50 6-8 ,, 3:75........
4:60 10-12,, 4:50
4:40

........

2:80 14-16,, ........ 5:15
d:o herr
storl. 4, 5, 6 ................ 6:60

Campingfilt 17 :50 23 :75.......grå • • · · · · · · .. ·

Montydress

da:m
herr

29:50
32:50

Konsum
Gustavsberg
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I dagens konsumspalt skall vi något
beröra ett par frågor av stor bety
delse för medlemmarna, nämligen lo
kalproblemen och personalfrågorna.

Föreningens lokalproblem för spe
cialvaror väntar alltjämt på sin lös
ning. Då man vet att samhällets folk
mängd fördubblats sedan1937utan att
några lokaler för specialvaror kommit
till, bortsett från skobutiken, så för
står man vilka besvärligheter för
eningen har att brottas 'med. Varje
utrymme i lager, magasin, källare, bo
dar och vindar äro fyllda med varor,
mest specialvaror inom husgeråds
och manufakturgrupperna. Varulag
ret inom den s. k. huvudfastigheten
uppgår till ca 500.000 :- vilket talar
för att det finnes åtskilligt med varu
artiklar. Problemet är emellertid att
på ett tillfredsställande sätt kunna
visa varorna. För detta ändamål be
hövs rätt stora butiksutrymmen och
det är dessa som saknas. Vid två
tillfällen under de senaste två åren
har ansökan om byggnadstillstånd
för affärshus avstyrkts av arbets
marknadsstyrelsen. Då det visade sig
omöjligt få tillstånd för nybyggnad
undersöktes möjligheterna att genom
ombyggnation av gamla fastigheten
få fram ökade butikslokaler. Försla
get eom förelades årsmötet godkän
des enhälligt. Ansökan om byggnads
tillstånd har inlämnats, men vid gjord
förfrågan hos arbetsmarknadsstyrel
sen meddelas emellertid därifrån att
vi även denna gång ha ytterst små ut
sikter att få byggnadstillstånd.

Det är inte enbart inom Gustavs
bergs samhälle som vi ha fastighets
frågor som behöver lösas. Om vi ser
på Fruvik så behövs även där en or
dentlig om- och tillbyggnad. Just nu
då detta skrives håller K.F:s arki
tektkontor på med ett byggnadsför
slag som innebär att nya försälj
ningslokaler för snabbköpsbutik byg
gas och att den nuvarande fastighe
ten blir lager och bostäder. Att ing
enting tidigare kunnat göras i Fruvik
sammanfaller helt med den nya ge
nomfartsvägens sträckning. I maj
fick vi vägförvaltningens besked vari
meddelas att sträckningen blir den
"som avses i länsstyrelsens dom den
30 dec. 1943". Först nu, nära tio år
senare, har vägarbetet påbörjats.

Om Lagnöfastigheten är inte myc-

ket att säga. Där bör helt ny fastig
het byggas. Möjlighet därtill finnes
eftersom föreningens tomt går ner
till vägen och är av den storleken att
delning är möjlig. Den gamla fastig
heten, som har ett utsökt vackert bo
stadsläge, bör säljas till bostadsända
mål.

Inom inte alltför långt avlägsen
framtid torde det väl också bli ak
tuellt med butik vid det nya området
Lugnet. Dessutom har föreningen
stora svårigheter med personalbostä
der för såväl gift som ogift personal.

Det är inte enbart fastighetsfrågor
na som bereder bekymmer. Liksom
handeln över hela landet, ha även vi
i Gustavsberg många gånger verkliga
svårigheter med personalanskaff
ningen. För närvarande ha vi sju dan
skar, en finne och en engelsman an
ställda. Många frågar varför vi inte
anställer svenskar. Till detta kan
framhållas att anställning inom han
deln inte längre är åtråvärd och orsa
ken därtill är att söka i dels den
obekväma arbetstiden. Som regel av
slutas arbetet i butikerna inte förrän
omkring kl. 19 samtidigt som indu
strins anställda slutar kl. 17 och tidi
gare under sommarmånaderna. En
annan bidragande orsak är utan tve
kan den mellanhandsställning perso
nalen intager. Att ständigt bli utsatt
för kunders mer eller mindre berätti
gade godtycke skapar inte någon rus
ning till affärsyrket så länge som obe
gränsade möjligheter till anställning
finnas inom andra yrken. Till detta
kommer att arbetsinkomsten för de
inom handeln anställda inte heller är
särskilt lockande. Men höj då lönerna
får man ofta som råd. Ja visst, re
kommendationen är helt säkert i prak
tiken synnerligen effektiv, men vem
skall betala kostnaden. Pengarna
måste tagas in på något håll och i
vårt fall föreligger den möjligheten
i form av ökade varupriser eller sänk
ning av återbäringen. Vilket alterna
tiv vill våra medlemmar rekommen
dera? Genom rationalisering kan
kostnadsbesparingar göras, men den
na åtgärd verkar på först längre sikt
eftersom anläggningskostnaderna äro
betydande. För att rätt kunna bedö
ma en löneöknings verkan bör näm
nas att en 15-procentig ökning kostar
vår förening ca 60.000:- pr år eller
ca 1,5 proc, på omsättningen.

För andra gången har ansökan
gjorts till K.F. om att få starta spar
kasseavdelningar vid de butiker där vi
förra gången fick avslag, nämligen
Villagatan, Grindstuplan och Häst
hagsplan. Likaledes för andra gången

Sagt på KF:s kongress
Om medlemsintresset slappnar, om

medlemmarnas initiativlust och deras
förmåga till s_jälvverksamhet inom vdra
organisationer försvinner, är nämligen
risken för att folkrörelsekaraktären
skall gå förlorad överhängande. Då
vittrar själva den grund sönder, på vil
ken all vår verksamhet bygger. Koope
rationen bleve i set fall måhända en ef
fektiv affärsmässig organisation, en fö
retagsform bland andra men icke längre
en självhjälpsrörelse, en tillämpad ekono
misk demokrati på viktiga områden in
om näring_slivet, Den blev icke längre
något "av folket - för folket - ge
nom folket".

Mauritz Bonow.

Det gäller nu att komma fram till en
sådan ordning att samlandet av eget ka
pital inom den svenska kooperationen
kommer att stegras och vara en Jöljd
av det sätt, på vilket vi förvalta de me
del, som står till förfogande. Vad vi
nu behöver det är förmt1ga att på ett
rationellt sätt förvalta detta stora kapi
tal. Det är en rimlig begäran att kapi
talbildningen skall uppstå som resultat
av det dagliga arbetet och inte vara en
gåva från äldre generationer.

Albin Johansson.

Vår rörelse måste göras rationell och
effektiv, men den måste samtidig_t ha
sin förankring i ett levande kooperativt
intresse. Det gäller för oss att föra den
kooperativa andan vidare från den äldre
generationen till de yngre som skall ta
vid. Den äldre generationen har växt
samman med rörelsen på ett särskilt sätt,
men de yngre generationerna har icke
fostrats i samma hårda skola.

John Lundberg.

ha vi hos Tipstjänst begärt att Grind
stuplan skall antagas som tipsombud.

Under årets rem första månader
har omsättningen uppgått till kr.
1.814.187 med god ökning kr 306.625
eller 20,3 proc.

Så stundar då den tid vi alla så in
nerligt väntar på, semestern med dess
möjligheter till avkoppling från det
vardagliga.

Efter det vi klarat av semestern
samlas vi alla i Folkparken söndagen
den 17 augusti då konsumfesten går
av stapeln. Programmet kommer att
gå i den sommarlätta stilen med mu
sik, lekar, dockornas kasperteater,
saft till barnen och en "svängom" för
den som så önskar.

0. G. K.
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Joliga spalten
Vännen W-n tycker att vi skall göra

litet reklam för våra lågspolande kloset
ter i Gustavsbergaren. Faran av att an
vända hög,spolande vill han belysa med
följande historia från sista krigets Lon
don.
- Ett par av tyskarnas grövsta bom

ber hade träffat ett bostadskvarter. Ett
hus klövs rätt itu. Den ena hälften för
vandlades till kaffeved, den andra hälf
ten stod kvar, som en provkarta på folks
smak och vanor. Även några badrum vo
ro kluvna och i ett av dem i tredje vå
ningen stod en man och höll i sina byxor
allt under det han skrattade, ja gap
skrattade. Nervchocker tar sig_ ibland
egendomliga uttryck tänkte brandkap
tenen, medan han beordrade fram ste
gen för att hjälpa ned skrattaren. Det
gick så småningom, men mannen skrat
tade fortfarande hejdlöst. Brandkapten
blev nervös och frågade: "Vad tusan
skrattar ni åt - kan ni inte sluta med
det?" - "Nej", skrattade mannen, "det
hela var för komiskt. Jag var på klo
och var just färdig. Men när jag drog
i snöret så ramlade halva huset ned!"

Blandade klipp (sid. 11)
1) Fredsbudskapet 7 maj 1945
2) Gustavsbergspojkarnas träff 16 juni 1951
3) Aktuella problem jan. 1943 (Gunnar An-

derson)
4) Fritt Forum juni 1951
5) Norgehjälpen juni 1944
6) Veteranfest på Skevik 15 dec. 1949
7) Glimtar, dec. 1950
8) Personalfest 1 sept, 1949
9) Den sista fabrikskorsten, april 1946

10) Harry Martinsson på besök, aug, 1948
11) Val sept, 1948
12) Forum: Inför 1945
13) A-Flickan, maj 1951
14) Hobbyutställning dec. 1946
15) Maria Holmberg 100 år 30.1.1948 (dec.)
16) Ronald Fangen 11.12.45 (febr. 42)
17) översvämning 1944 (febr. 45)
18) Maj 1943
19) Aug. 1944
20) Gustavsberg och framtiden, dec. 1943
21) Från Ingaröns horisont, febr. 1952
22) Arbetslönen och företaget, maj 1943

(öhlund)

Ett par av våra tyska kamrater, som
inte äro myndiga, vill ingå äktenskap
med varandra. Jag har hjälpt dem med
diverse papper och skulle häromdagen
slutligen skriva deras ansökan till Ko
nungen. I denna skall enligt reglemen
tet angivas särskilda skäl. Då något
barn inte är på väg frågade jag dem
varmed jag skulle motivera och varför
de vill gifta si,g redan nu. Svaret kom
spontant: "Weil wir uns richltig lieben!
(Därför att vi älska varandra!) Jag
undrar om det räcker inför Justitiede
partementet?

G-g

Till semestern!
Allt för foto

och radio

förmedlas genom

Hilding Ohlson
Tel.: 30401

23) Bränslesituationen vid fabriken, okt. 1945
24) Kyrkligt, mars 1943
25) Hemmafruarna ser fabriken (febr. 49)
26) Wilhelm Kåge 60 år, april 49
27) Vad kan vi göra för ungdomen?, jan.

43 (G. Dahlberg)
28) Ett års företagsnämnd, augusti 1948

(öhlund)
29) Rumänskor till Gustavsberg, dec. 1915
30) Juni 1945
31) Grundstenen till Kvarnbergsskolan läg

ges, april 1950
32) Brasiliens vicepresident på besök 1 juli

(sept. 1951)
33) Saltstänk, dec. 1943
34) Helikopter över Gustavsberg, aug. 1948
35) Forum: Vad vill idrotten?, april 1949
36) Ungkarlshotellet, okt. 1943
37) Saltstänk, aug, 1944 (Gezelius)
38) Korpfotboll, maj 1943
39) Italienarna, nov. 1947
40) Scenstudion, april 1950
41) Kommunalt, febr. 1947
42) Brand vid Badkarsfabriken, juni 1947
43) Frän Företagsnämnden, april 1950
44) God fortsättning, april 1952

GUSTAVSBERGARE!

Soffgrupp Rio. Lösa plymåer
och bra tyg.
Soffa . . . . . . 355: -
Fåtölj 165: -

Möbler till Gustavsberg köra vi fraktfritt

Bäddsoffan UNO med stål- NI SOM VILL KÖPA BRA MÖBLER BILLIGT GA DIREKT TILL
inrede och tyg 395: -

Möblemang i olika modeller
från 495:-

Bord som kan förlängas
från 145: -

TIBRO-BÄDDEN en prissensa
tion - se den.

Köksmöbler.

Kanske just Ni nu tänker köpa möbler till ett helt hem eller göra någon

komplettering ------

Gör i så fall ett besök på vår utställning Folkungagatan 48 (vid Medbor

garhuset) så Ni får veta priser och olika förslag.

Våra delvis egna modeller och effektiva organisation gör att vi kunna

hålla priserna låga till Er fördel.

Vi leverera fritt Gustavsberg

AB STAL-ANDS MÖBLER
Folkungag,atan 48 (vid Medborgarhuset). Tel. 42 31 91, 44 31 68.
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Min hobby
XI.

När jag var 18 år - ·bomfaderi å bom
fadera - sprattlade jag omkring i
"shimmy" på "Tranan", en sommardans
paviljong intill dåtidens Stockholm. Jag
tyckte nog redan då att det hela var
litet andefattigt. Men så en Påsk fick
jag följa med ett folkdansgille till dess
sommarstuga. Och då ,blev jag biten av
en annan sorts dans och därtill av sam
hörigheten i en verklig ungdomsklubb.
Efter att ha spelaJt ut några klasser fot
boll i Stockholmsserien la jag bollskorna
och "shimmypjucken" på hyllan och blev
aktiv folkdansare, iklädd "allmogesko"
och tofsar. Sedan den tiden har jag soli
ga minnen av sommar, cykelfärder och
vandringar, folkdansuppvisningar och
julgillen och möten med ungdomar i Sve
rige, Norge Danmark och Finland. Med
tiden blev jag mogen att också lära
andra dansa folkdanser. Ett barnlag var
först min hobby, de kunde både
dansa och spela teater. Särskilt fånga
des jag av folkvisedans, som jag beund
rat bland norrmännen och fick så efter
träda min bror som instruktör för ett
folkvisedanslag bland arbeterskor vid en
stor fabrik i Stockholm. Här fick jag
tillfälle att i samverkan skapa en del
egna dansvisearrangemang. Som vi
tyckte voro bra. Ja, en norsk tidning
skrev att "flickornas dans var som ett
solsken efter ett väldsamt oväder." Nå
väl, vi höll ut i 10 är, men då det inte
blev någon nyrekrytering slutade det
med en syjunta, Men jag bärgade en
rar fru. Och fast flickorna nu närmar

sig sina 50 år kan de än i dag dansa en
folkvisa på det rätta sättet. Det är en
konstart, som fordrar en viss mognad.
Att emellertid nu i en schlagermatad el
ler Snoddasbiten ungdomskrets av i dag
söka ta upp folkvisedans torde däremot
vara ett hopplöst företag.

Men i danslekarna, som förblivit min
mera stadiga hobby, möter jag år frän
är nya kullar av villiga ungdomar
från två till åttio år. Vdd midsommar
och jul kan jag _fä mitt lystmäJte på att
leda lekar. Ofta träffar jag då barn
med vars vidhängande mamma eller
pappa jag åkt "Karusellen", när de vo
re i koltären eller till vilkas samman
förande för livet jag varit skulden tack
vare "Så går jag här i ringen och ser
uppå dej!" Den här bilden ovan togs
i Humlegärden för ett kvarts sekel se
dan, där jag dansade med massor av
ungar på Barnens Dag. Den hänförda
grabben har väl vid det här laget själv
ramnj, Det skulle onekligen vara kul
att träffa honom igen. - Varje jul un
der 25 års tid har jag haft monopol pä
att vid den där fabriken leda danslekar
både för barn och pensionärer. På mid
sommaraftnarna i min spänsts dagar
flängde jag frän den ena platsen till den
andra för aJtt hjälpa till med lekarna.
Och det var inte bara en dans på rosor,
fast man fick betalt. Ofta fanns det ing
en musik eller också kunde "Willys Ryt
mic Band" endast spela "Jänta ä ja". Sä
det blev ingen annan räd än att sjunga
själv. Rösten ,blev vältränad men hes.
En gång va.r jag kallad som lekledare i
en församlingssal, men fick av prästen
förhållningsorder att inte dansa några
lekar med valssteg eller dyliklt. Det var
ingen lätt uppgift. Men i dag händer det
att jag dansar Hockey-Cockey med ung
domarna i Movingers församlingshus.
Vid torgdansen på Slussplan en midsom
marafton ville Flottiga Laban och några
andra kolingar vara med. Och det fick
dom. Medan de 8 musikanterna blåste
"Du tycker du är vacker men det tycker
inte jag."

Tack vare våra välsignade ungar le
ver lekarna kvar generation efter gene
raJtion. Man har vant •sig vid dem och
har syn- och hörbarligen roligt, trots att
man inte alltid kan bjuda dem så rik va
riation. När det gäller små barn måste
man ju förenkla turerna, men bland ung
dom tycker jag nog att vi ska ösa mer
ur den rika skatt vi har av ringlekar
och lära dem ordentligt.

Det är åtskilliga tusen barn och lika
många äldre som jag dansat ringlekar
med under åren. Jag har varit med om
att föra herrar i frack och damer i stor
toalett i "Känner du iLotta min vän, hon
bor i Fiskaregränd" i en glittrande ban
ketJtsal och bleka Stockholmsungar i

Ett allvarsord!
Vår samhällsform är sådan, att vi har

svårt att skydda oss mot förrödore. Så
mycket större lit måste vi sätta till den
enskilde medborgarens vaksamhet.
Vi bör göra upp med den godtrogen

het, som underlättar kommunistiskt spio
nage. Den skärpta vaksamheten måste
sättas in på varje arbetsplats. Särskilt vid
försvar, civilförsvar och kommunikationer
bör alla vara på sin vakt. Stora mate
riella och mänskliga värden står på spel.
Det är missriktad solidaritet, därest vi
skulle hålla dem om ryggen, som utläm
nar för vårt lands bestånd avgörande
hemligheter till främmande makt.

Försvarsminister Torsten Nilsson.

"Klara solen på himmelen den lyser" -
på 47:ans höstfest bland soptunnorna på
bakgårn. Glädjen och stämningen har
varit lika i båda fallen.

När jag kom hit ut. för 10 är sedan,
startade jag med folkdansövningar och
lekaftnar och hade i början 72 ungdo
mar i folkdanserna. Jag skulle gärna
ge en slant för att än en gång få upp
leva vissa killars uppvisning av Hallands
kadrilj. Jag nämner inga na:mn - men
de var festligt lovande. Ooh sedan dess
har det blivit en hel del, mest danslekar
härute också. Så pass ltill och med att
utsocknes åskådare uttalat sin beundran
över den kunnighet varmed våra barn
ge sig hän i Muntra musikanter o. d.
Vid ett besök i ·England, där ungdom
roar sig kungligt med s. k. "square dan
ces", snappade jag opp Hockey-Cockey,
översatte den till svenska och lancerade
den i Sverige med stor framgång. Men
en inbiten svensk kulturdansare rynkar
nog på näsan - men det är en annan
historia.

Så har jag allierat mig med två trogna
och bussiga spelmän, Folke och Bertil,
som lärt sig låtarna och ger rätt tonart
och kläm åt det hela.

Två gånger om året ger vi oss i väg
till Tomteboda Blindinstitut och har
Lekaftnar med Förskolans barn på Lu
ciafest och de större barnen på Jul
gille. Och det är nog det roligaste av
allt. Trots att de inte ser, så dansar de
barnen lekarna med inlevelse och gläd
je. Och så de sjunger! Där Hgger de
seende barnen i lä.

Folkdanserna och lekarna kan jag av
erfarenhet varmt rekommendera som en
utomordentlig hobby för ungdom. Där
erfar man att det finns en viss skillnad
på aktrv glädje och passivt nöje.

Gösta Dahlberg.
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.nr orienterad .
l Gustav~berg?

Fotogissningstävling

Vår fotograf har ibland underliga perspektiv. Till jubileumsnumret
har han lämnat in nedanstående provkarta på enligt hans förmenande
välbekanta vyer. Vi kände inte ens igen katten, fast vi annars känner
alla i Gustavsberg. Det måste alltså bli en pristävling fö: att få någon
orientering. Den först hittade rätta lösningen får 15: - kr. för besvä
ret, nästa får en tia och trean en femma. Märk kuvertet "Fotogiss
ning" och sänd det till Red. före den 1 september i år.

Intervju på lngarö

Emil Andersson

Stöd jubileumsinsamlingen för Skolorkester l

Mitt uppdrag denna gång, som "Ber
:garns" flygande reporter, var att prata
med skärkarlen, fiskaren, lantbrukaren,
slaktaren, auktionsutroparen, gårdskar
len och affärsmannen :Emil Andersson i
Ekhaga eller "Björkvikarn" som gus
tavsbergarna ,känner honom.

Vi kunde inte fatta, att vi hade en
78-årig man framför oss där han stod
och hängde på sin gärsgärd, Vi
kastade oss genast över värt offer
med orden: "Så'ria här gärsgårdar ser
man inte nu för tiden!" "Nej, tacka
för det nu finns det ingen kvar som kan
göra såna här utan nu har dom bara
taggtråd och stolpar." Vi blevo bjudna
att stiga in i hans trevliga stuga och där
fick vi reda på ant A. kom till Björkvik
4 mån. gammal som fosterbarn till ma
karna Vesteroerg Det var vanligt på
den tiden att skärgårdsfolket skaffade
sig fosterbarn, som en· extra förtjänst
och "nog blev det förtjänst på mig all
tid", skrattar A, "400 kr. på 14 år och
då skulle jag klädas och födas på det!"
På den !tiden måste man göra dagsver
ken, 2 i veckan, samt hjondagsverken
för torpet och det blev att ligga i från
5 på morgonen till 8 på kvällen. För
extra jobb betalades på den tiden 1 :25
kr per dag och då fick man hålla sig
med maten.

Ebbalundarn t. ex. betalade för sitt
torp 2 :50 kr. om året i arrende. Första
året behövdes en ny stuga och då fic!k
han göra g'rund, mura skorstensstock,
hugga och flänka timmer till 6 X 611 tum,
köra fram och ·bygga stuga med 1 rum
och kök samt vind. När det var fär
dlgt så slapp han betala något arrende
under 1 är. Vad säger egnahemsbyggar
na om det? En hel stuga för 250 kr.



=..'--AU:äs. 1952 GUSTAV:SBERGAREN 27

Folkskolans
till förmån för ferieverksamheten hems den 6 juni på Ekvallen, Som
vanligt bjöds på ett stjärnprogram, vilket började med defilering
av samtliga medverkande, Ett kort välkomsttal av personalkonsulent
Dahlberg följdes av en erinran om Svenska Flaggans Dag och ett
leve för Sverige,

Kurirstafetten mellan de 200 skolbarnen vanns av förstaklassarna.
Världsmästaraspiranterna Wänlund och Mikaelson hade ställt sig till
förfogande och visade stil och elegans i cykel och gång, På den lösa
banan vann Gustavsbergscyklisten Gustavsson lagerkransen, men i
gång var Mikaelsson oslagbar. Främst på programmet kom Stock
holmspolisens populära hunduppvisning, roligast var skämtstafetten

"Fick ni aldrig ackord", frågade vi. "Jo
då när vi flänkade fick vi 2 öre för 1
aln och när stocken då var 1grov i stor
ändan så ,kan ni ju tänka hur fort det
gick att fä ner den till 6X611 tum".

A. är en god kännare av skärgården
och han ltycker det är sorgligt att den
avfolkas mer och mer. Tegar som bru
tits i generationer häller nu skogen på
att ta igen, och ställen som förut födde
flera kor och fär, ha nu endast en ko
eller också äro de helt öde,
Det är många tusen djur som A. slak

tat under årens lopp. "Jag minns på
Jungfruskär (det är ute i havsbandet) ,
jag skulle slakta en tjur som var folk-

idrottsfest.
mellan lärarna, kommunalpamparna och teateramatörerna. Lotteriets
frikort vanns av Margareta Dahlström, Det trevliga skådespelet
harangerades rutinerat av speakern Rolf och Blåsorkestern omgav
det hela med sina käcka toner. Efter festligheterna, som illustreras
med några snapshots nedan, bjöd Konsum de medverkande stjärn
gästerna på thesupe, vid vilken vinnarna också fick mottaga char
manta hederspris, skänkta av fabriken, Einar Ohlson, som lockat
förmågorna till Gustavsberg, intervjuade gästerna om deras sport
m.m. och samtalet togs upp på magnefon för att delges skolbarnen,
Behållningen av festen blev inte mindre än 2,735 kr.

ilsken. Jag gjorde i ordning slaktmas
ken och gick in i hagen till honom.
Jag visste att tjurar i regel stoppar upp
ett ögonblick innan de anfalla, tjuren
kom rusande och han stannade några
dm. ifrån mig och jag kvickt dit med
masken och tjurens saga 'blev all."

A. har också varit med om många
äventyr till sjöss. En gång kom han
från Ornö med en ko i båten. iDet blev
tjocka, men "som tur var hade j-ag den
här", säger han och visar en liten kom
pass som följt honom i alla år. Så det
gick fint hem.

Andersson lämnade Björkvik 1935 och
sen dess har han uteslutande sysslat

med sina affärer. Det håller han på med
än i dag. Han sköter ju också prin
sessan Sibyllas tomt. "Sen har man ju
sin pension och när man tänker på hur
åldringar hade det förr så måste man
säga att man har det bra och det är
skam att klaga." Vi fråga hur det är att
vara gustavsbergare. Då svarar A. att
som han blivit bemött av myndigheterna
i G-berg så hyser han full tillförsikt
för det fortsatta kommande samlivet,

Vi bryter upp från det trevna hem
met med de många trevliga sakerna (bl.
a. jasper !från Gustavsberg) och tackar
hedersmannen Emil Andersson för en
trevlig kväll. Rolf.
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mlikon

Skrivmaskiner
Räknemaskiner

Kontorsmöbler
Kontorsutensilier

Verkstad för rengormg och justering av kontors
maskiner. Maskiner uthyras

Ring Firma Elikon, Stockholm
Tel. 46 03 40

Albert L. Carlsson

Herr- och 7Jam

Konfektion

Mariagatan 12

Tel. 30068

Oscar Anderssons
Cykelverkstad

flyttad till

Grindstugärde F 38

CYKLAR TILLBEHÖR

Tel. 30755

Radionyheter
Då jag erhållit direktförsäljning från Philips, Concerton,

Marconi, vill jag rekommendera dessa märken.

Batteriradio, som går både på batteri och växelström

Bilradio, Badiogrammofoner, Rör, Batterier

Radioreparationer billigt.

Ring eller besök AUG ERIKSSON, Mariagatan 4. Tel. 30797

Lennart Holmbergs I I Farsta trädgård I I Gunnar Fall
Cykelverkstad

1 I Alltid färska blommor I I HERR- och DAMFRISERING
Dalvägen 3

och grönsaker
Tel. 30473 I I -□-

CYKLAR
Kiosken vid fabriksporten

REPARATIONER är öppen 9-13 15-17 I I Mariaplan 8
RESERVDELAR lördagar 9-15 Tel. 30840

Lastbi/centralen I I KURT ÅKERLUND

I: I SKOMAKERI JI (•
JOHN SVENSON ~ ' I!

Akeri Algatan 1 ~f J,
/ \ ~/ ~..

Tel. 30220 I ' V
1: I V, V.,,,-~

KOKS och VED Vita Hästen
Tel. 30276, 30655 I I Rekommenderas! I I KONDITORI CAFE

Tel. 30429

i:

I
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Trots ett tämligen kylslaget väder den

16 maj sä samlade vi en hel del publik
på vår första kommunala friluftskonsert
för året vid Hästhagskonsum. At!t av
denna premiärpublik våra italienska
vänner med signor :Rossi i spetsen syn
tes vara i god majoritet är givetvis in
te beroende av bristande musikintresse
hos de "infödda" utan beror nog mera på
att de förstnämnda har s.a.s, både äldre
och intimare förbindelser med -fru Mu
sica än vi nordmän.

Nåväl vi spelade och mellan låtarna
värmde vi oss i andanom vid tanken på
den fina park med estrad, soffor, fontän
som markförvaltningen alldeles säkert

. längre fram i tiden, någon gäng kan
hända? kommer att anlägga just här,
där den (parken således inte Höga
Markförvaltningen) skulle passa och be
hövas så bra.

Ja
så rimma vi ett slag
om Kristi Himmelsfärdsdag
då vi spela och sjöng
pä Kvarnbergets topp
för alla som orkade
gänga ditopp.

Och alla Ni som sov är välkomna till
nästa års gökotta. Ett trevligt, billigt
och utan kaffegök nog så hälsosamt nöje

OOH

den 25 maj tjänsbgjorde vi som hem
värnsmusikkår och gjorde bl. ·a. en, av
publikanslutningen och· applåderna att
döma, mycket uppskattad konsert på
Vaxholms torg. Fram och återresa
skedde under befäl av vår hemvärnschef
Kalle Viberg, som :f. ö. bör ha en sär
skild eloge för att han utan någon som
helst förträning skötte "grytlocken".
"Här hoppar inga halta löss", sa Kalle
och klämde i för kung och fosterland.
(Den som tror att det är en enkel sak
att slå bäcken är välkommen upp till
musikpaviljongen för att pröva pä).

MIDN

pingstdagen märkte vi till vår bedrö
velse att våra annars så snälla och duk
tiga parkfarbröder hade lyckats full
ständigt förin!ta den lilla gnutta akustik

som den annars nog så pampiga folk
parksestraden var begåvad med vid vår
Valborgsmässokonsert. Sätt nu dit. sid
stycken (s. k. ljudkulisser) och vi ska
förbliva vänner och Eder städse bevågna
som det brukar heta med stora bokstä
ver i ett annat sammanhang.

Fredagen den trettonde debuterade vi
i Lugnet och kaffe blev vi 'bjudna på,
var lugn för det, ty ingen mindre än
sign, landsman Skåningen, .ibland ock
kallad för "Svensson", har blivit Lugn
bo och det lär betyda att Lugnborna kan
vara lugna för Lugnets utveckling, åt
minstone är detta den s. k. allmänna
uppfattningen. Vi tro på det och tacka
för trevligt värdskap vid kaffebordet
och så fira vi midsommar .•.

A la Fröding

Det var fest uti parken
på Midsommarkvällen
det var tjo, det var stoj;
det var tjim, det var skoj
och vi blåste så läpparna sprack
Tills Gösta i kolt och i
tofspantalonger
sprang runt våran majstång
ett par hundra gånger
Ja, då smög vi oss undan
och stack ...

Ja en del stannade förstås kvar och
fröjdades med de unga liksom vi alle
samman tidigare på dagen hade glatt
oss tillsammans med de gamla vid vår
traditionella konsert på ålderdomshem
het. Härlig1t kaffe, goda bullar, häls
ningstal av Gunnar Andersson och
midsommarbetraktelse av församlings
pastorn gjorde det hela till en mycket
angenäm upptakt på midsommarfiran
det.

Och så slutar sign. sitt axplock ur
försommarverksamheten med att önska
alla semesterfirare mycket sol och myc
ket nöje.

Fanfar.

JOURTJÄNST 1FöR

p1·ovinsialläkarna i Gustavsberg
och Björknäs.

Jourtjänsten omfattar tiden lördag kl.
15.00 - måndag kl. 08.00.

Gustavsberg
13/7
27/7
3/8

17/8
31/8
7/9

21/9

Björknäs
6/7

20/7
10/8
24/8

14/9
28/9

Telefoner: 0766 - 30710; 010 - 15 04 95
Telefonvakt: 0766 - 301 00; 010 - 15 14 08

Semestertid
Att juli är semestermånaden fram

för andra går det väl inte att komma
ifrån. De flesta gustavsbergare har
därför försäkrat si,g om julisemester,
så alla borde vara nöjda, men vilken
tid semestern än infaller så måste den
i god tid vara planerad för att man
skall få något utbyte av ledigheten.

Reso startade i början av maj ett
Upplysningsställe i Gustavsberg. Av
sikten var att kunna ge en god rese
service i samhället. Redan från bör
jan fick Harald Lindholm fullt upp
att göra, varje onsdag kl. 17-18 och
fredag kl. 18-19 har det varit kö
som vid "Systemet".

Det är mycket som Upplysnings
stället ombesörjt bl. a. c:a fyrahundra
järnvägsbiljetter, en mängd bokning
ar på anläggningarna och sällskaps
resorna, samt en hel del individuella
resor av olika slag.

Den 8 maj startades en Resoklubb
i Gustavsberg. Det var närmare 200
deltagare som stortrivdes på Folkan.
Klubben fick en stabil och intresserad
styrelse, som vi kan vänta mycket
utav. Einar Svensk sköter ordföran
deklubban och till sin hjälp har han
Harald Lindholm, Lennart Elofsson,
Fritiof Fall och Ture Johansson. Klub
ben har redan avverkat två resor.
Den 15 juni reste ett trettiotal gus
tavsbergare till Tullgarn-Trosa och
söndagen den 22 juni var det en resa
till Råsunda, där fyrtiotvå gustavs
bergare såg landskampen Sverige
Danmark genom Resoklubbens för
sorg.

För närvarande planerar styrelsen
en båtutflykt i skärgården. Med tan
ke på att kräftan är lovlig den 8
augusti och den vackra fullmånen, är
resan fastställd äga rum den kväl
len. Närmare · detaljer kommer att
meddelas genom affischer i samhäl
let, samt genom Upplysningsstället
och Reso-ombuden.

Vi tror att Reso i Gustavsberg har
en stor funktion att fylla i samhället
genom att stimulera människorna till
resor och ett sunt utnyttjande av fri
tiden. Vi tror också att klubben och
Upplysningsstället kan vara förening
ar och organisationer till god hjälp
vid abonnemangsresor.

Du kan själv stödja klubben ge
nom att skriva in Dig som Reso-med
lem. Varje ny medlem ökar klubbens
möjligheter att utvidga sin verksam
het.
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En gammal gustavs
bergare berättar

Vi har fått tre bidrag till
spalten, omsorgsfullt präntade
av ovana skrivarhänder. Men
med intresse för episoder från
förr.

Johan Gustavsson, snärt modiga 75 år,
berättar om hur man tillverkade tegel
omkring 1910. Det var eldfast tegel för
järnbruken och för fabriken, som slogs
för hand i rträformar på 12 X 6X 3. För
att tjäna en femma om dagen fick man
slå 500 st. och det var ett tungt jobb.
Det fanns förresten en del andra dimen
sioner och vi hade beställningar frän
Iggesund, Hofors, Nykroppa och Stor
fors och det sysselsatte 8 tegelslagare.
På sommaren slog vi tegel på tegella
dan. Det sattes på bräder och staplades
i fack ända upp i taket. Vi fick bära
de tunga bördorna på knakande trappor.
Särskilt tunga att arbeta med var en
sorts .konformad tegel för Iggesund, lik
som rören för fabrikens behov, Dessa
senare var avsedda för dräneringen. Ar
betsplatsen var primitiv. En träbänk
med en matta, en hopklubbad "stabbe",
som man skar av, klubbade ihop och for
made till rör, skar ut fläns - och så
vidare är från är. Numera är väl ar
betsmetoderna mera effektiva och lät
tare?

Erik Fagerström, f. d. ugnsarbetare av
gamla stammen, närmar sig 80 är. Han
berättar hur han var med om att Iossa
kol en varm julidag 1903 frän kolång
aren och över till Farstapråmen. Den
skulle till Runmarö och 12 man fick or
der att proviantera för abt efter några
timmar följa med för att klara lossnings
jobbet. Befälhavare på Gustavsberg I,
som också gick traden till Runmarö,
var kapten Bjurberg. •Farsta-Pelle var
vår ,bogserskeppare och pråmskeppare
var Johan Gustavsson. Vid sextiden vo
ro vi framme och satte igång för att
jobba rtill 11-tiden på kvällen. Men ef
ter en timme var det några som kände
sig törstiga och ville ha något starkt.
Just då anlände Gustavsbergsbåten. Nå
gon fick i uppdrag att söka övertala
kapten att få köpa några liter bränn
vin, ty d_et fanns det gott om på Gus
tavsbergsbåtarna. "Trissan" på båten
vågade inte sälja till oss men rädde oss
att fråga kapten. "Han sitter i försa
longen". Och mycket riktigt där satt
han. Med kockan på styrbordssidan och
en servitris på babord och en stor wisky
grogg på bordet, Han sken som en sol.

Det hade regnat. Gullpudra och hum
leblomster skakade försiktigt bort vatt
net från blomoladen, daggkåpan sam
lade det till en svällande, ljusspeglande
kromosomdroppe, syrenerna doftade som
mina sjuttonärsminnen och det var en
söndag i den underbara månaden juni
i det året femtitvä.

Strax efter elva hade de sista tunga
dropparna fallit och Gustavsberg drog
en djup suck av tacksamhet och be
frielse för det var en stor dag i samhäl
lets histor.ia. 'I'andvärnsklubben skulle
bildas på Aspvik och alla ungar, som
kvalificerat sig till medlemsskap, skulle
utan målsmän avresa frän kyrkan med
bussar klockan tolv. Och jag var en

Vår man framförde sitt ärende. "Jaså,
är ni tolv man. Men då ska ni ha tolv
liter förstås." Och restauratrisen fyllde
vårt kärl till brädden och någon betal
ning var det inte fråga om. Det blev en
försvarlig vickning som följde efter en
lossning som levererades på rekordtid.
Men oj vad det värkte i huvudet dan ef
ter och det behövdes många dopp i böl
jorna innan man blev klar igen. Det var
mycket slarvigt men mänskligt på den
tiden, slutar Fagerström.

Gustaf Fröberg, skulle för c:a 51 år
sedan sluta sitt jobb vid Gustavsberg
och bli något annat. Han blev militär,
men så här gick det till, när han i laga
ordning tillsammans med en kamrat
Emil Andersson skulle säga upp sin an
ställning. Vi klev in med bävan på det
stora brukskontoret. En röst röt emot
oss: Vad vill ni!? - Jo, vi skulle be
att få sluta vid fabriken. - Jaså. Ni
trivs inte här. Ja ge er iväg då! Präst
betygen ska ni hämta på Värmdö präst
gård! - Vi förstod inte att vi måste
ta ut prästbetyg, när vi inte visste var vi
skulle få jobb eller var vi skulle bo. Vi
trodde att man hade uppsägningstid. Nä
det var inget annalt att göra än att tras
ka den långa vägen till Värmdö. Pros
ten Kullberg var ,tydligen förberedd och
då vi inte visste vart vi skulle skriva ut
betygen, så skrev han hett enkelt Nikolai
i Stockholm. Det var den tidens sed att
behandla dem man ville bli av med.

moder, som cyklade genom sommarfäg
ringen med femårig son pä pakethälla
ren i riktning daghemmet, där han
skulle avlämnas till snälla och med över
mänsklig ,behärskning begåvade 'tanter'.
Han, sonen, var djupt gripen av att en
sam fä deltruga i en fest dit hans mam
ma inte hade tillträde, och anade Inte
hur oansvarigt glad och lekfull hon kän
de sig vid tanken på :fyra timmars le
dighet.

Gossen var naturligtvis ändamålsen
ligt klädd för regn och utomhuslekar,
vit sjömanskostym och ljusgrön jacka
med klubbens oxeltand pä slaget, Så
åkte de nitton rörskolesmä med tre
hundra skolbarn, förväntansfyllda ttill
paradiset med sina icke fullt så förvän
tansfyllda ledare.
Jag fortsatte att tänka på daghem

och ungar på återvägen. Välsignade dag
hem, dit vi tryg;gt kan överlämna bar
nen och ägna oss ät vårt arbete. Vi
har välskötta daghem, som vi är' tack
samma för, och beundrar i !tysthet vär
darna, som förmå att hålla ordning på
våra moderna och bråkiga ungar, att
dom bara orkar.
Et,t decennium har daghemsrörelsen i

Gustavsberg på nacken. iDet var tydli
gen en framstegsvänlig tid för så där
tio år sedan. Tar jag inte alldeles fel
utgavs Gustavsbergarens första num
mer också vid det laget. Ja, ja, tiden
går. Ungarna växer upp och man har
varit med på många roande och läro
rika daghemsfester och avslutningar. Ja,
apropå tioårsjubileet så minns jag med
mycket noje när Gunnar Andersson
skulle hälla högttdstalet. Han hade litet
svårt att koncentrera sig där han stod
bakom det avbetade kaffebordet med
förväntansfulla ungar runt omkring,
som trodde atJt han skulle trolla. Nu
ställdes det tysta krav på honom, som
han inte kunde uppfylla, han kände det
och försökte med att ·bjuda de små lyss
narna på de kvarblivna lussekatterna.
Ungarna tuggade, bytte fot och stirrade
ihärdigt. Ounnar tystnade en sekund
och tittade ut mot Kvarn'berg;et, sökande
en ny och lyckad formulering för sitt
fyratusensjuhundrai'emtioelfte högtids
tal. Då tröttnade Tomas, kilade mot
bordet . och stack sin halvätna lussekatt
under näsan på Gunnar och skrek: Kan
du passa den här, jaig måste gå ut ett
tag!?

Nu har Gunnar avgått ur daghems
styrelsen efter ett tioårigt gagnerikt ar
bete, det är nog lugnare i landstinget.

Var .ni med på våravslutningen nu
senast? Som måste försiggå inomhus, då
regnet började skvala när stolarna re
dan var utburna. Ungarna var inställda
på att uppträda ute i trädgården; att
klämma ihop sig inne störde ritningarna,
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Ungdomsklubben
Vita Tanden

bildades vid en fest på Aspvik sönd. den
15 juni. Medlemmar i denna klubb är de
barn, som fullföljt de uppgifter Tand
värnet förelagt dem. Det var c :a 300
barn som försökt säga nej till snask
ätandet och istället vinnlagt sig om att
borsta tänder morgon och kväll. Klub
bens medlemsmärke är en blänkande vit
porslinstand, som får vara förebilden för
deras strävanden och som mottogs med
förtjusning av den ungdomliga skaran.

Vädret var från början ej det bästa.
Regnet piskade och himlen var jämnmu
len. Man var en aning nedstämd när
man for ut ltill Aspvik för att ställa i
ordning, men vädrets makter stod oss
bi och strax innan det hela skulle bör
ja, slutade regnet och _snart var det ett

dem. De var kort sagt litet bråkiga, li
tet fnissiga och för oss, som enbart var
åskådare, under.bart roliga. Sent glöm
mer jag dirigenten för dagen, som vid
applåderna vände si,g långsamt på sfn
pall och storögt och förvånat betrak
tade församlingen allt medan han med
allvar och flit petade näsan. Jag skänk
te gärna bort all kinesisk vishet mot
att få veta hans tankar just då om stora
människors underliga sätt att reagera.
Eller den lille italienaren, som tyckte att
sången borde piggas upp, och satte till
ett litet nytt inslag genom att vissla
sig igenom biten mycket rytmiskt och
med små korta visslingar, det var obe
talbart och kan inte beskrivas.

Innan jag slutar här måste jag tala
om att ungarna ikom tillbaka från Asp
vik rena! och ändå hade de haft kollos
salt roligt. Vickna ledare!

Edla Sofia.

strålande solsken, som gjorde allt för att
barnen skulle få en riktigt härlig dag.

Blåsorkestern inledde med musik och
sedan förrätJtades styrelseval. Den ung
de kände de vuxnas lätta irritation och
före detta daghemselevernas uppslupp
na närvaro på första bänk distraherade
domliga föreningen skulle naturHgtvis
ha en ungdomlig styrelse och efter för
slag av medlemmarna valdes Karin
Borg och Bertil UUberg, båda 13 år,
samt 9-åriga Karin Pettersson. Ordfö
randen fick mottaga en klubba 'i form
av en kindtand i porslin, som han trots
sin ungdom skötte mycket bra. Dr. Bur
man, som stått bakom Tandvärnets
Gustavsbergskampanj blev vald som 1:e
hedersledamot och Gösta Dahlberg blev
hedersordförande, som tack för allt ar
bete och intresse han nedlagt för sa
ken.

När sammanträdet förklarats avslu
tat visade den fingerfärföge Bertilo en
del trollerier där även barnen fick
!tjänstgöra som assistenter ät honom.

Efter allt det spännande som skett
hade man hunnit bli ganska sugen oöh
jag vill lova att Konsums bullar och
Mjölkcentralens mjölk hade en strykan-

Vita Tandens styrelse

de åtgång. De båda företagen hade all
heder av sina skänkta produkter.
Festen slutade med att Lekaren sam

lade alla i en ring i glada danslekar.
Innan klubbmedlemmarna gick hem ut
delades det en tandborste och en tub
tandcreme, som presenter från Husqvar
na och Barnängen.
Jag erinrar mig vad dr Burman sade:

att medlemskapet i Vita Tanden förplik
tar och att de uppsatta reglerna måste
efterföljas om det skall ,bJi något re
sultat av kampanjen. Detta får man hop
pas att medlemmarna beaktar, och verk
ligen sätter som mål att få bättre tän
der. Glädjande nog har det visats stort
intresse för saken redan från början.

Lycka till i fortsättningen!

BB-m

Trafiksäkerhetskommitten
och G. I. F:s cykelsektion arrangerade
"Cykelkarusellen 1952" den 22 maj.
Start och mål var förlagda till lekplat
sen i Höjdhagen. Rätt mycket folk hade
samlats vid startplatsen, de flesta dock
endast för att "titta på". Några skol
ungdomar !trampade banan runt och vi
sade sin kunnighet att åka cykel på
ett rätt sätt i trafiken samt svarade på
frågor på. trafikmärken. De som klarade
proven fick stjärncykelmärket på sina
cyklar. Tråkigt att inte fler, även äldre,
åkte den trevliga banan som var för
lagd på vägen till Skevik.

Trafiksäkerhetskommitten fortsätter
sitt arbete för att öka trafiksäkerheten
på vägarna i samhället. Under somma
ren, då många skall till Farstabadet för
att svalka sig och trafiken på Värmdö
vägen är särskilt stor föreligge!' stora
risker för trafikolyckor. Det är ett be
kymmer för föräldrarna att skicka bar
nen ensamma till badet på den starkt
trafikerade vägen. Här är en cykel- och
gångbana en nödvändighet. Trafiksäker
hetskommitten har påpekat det för
myndigheterna och även skrivit till län
styrelsen och begärt att vägmärken skall
uppsättas, så att trafikanterna iakttager
försiktighet vid passerandet av badet.
Vi ha flera platser i samhället där ris
ken för trafikolycker är stor, t. ex. hör
net vid Apoteket. Aven för dessa plat
ser har kommitten lämnat förslag till
att förbätJtra trafiksäkerheten.

Då hastigheten för mo.torfordon är be
gränsad till 40 km. igenom samhället äi•
det behov av en hastighetskontroll för
abt se till att denna bestämmelse efter
leves. Det kräves stor personal för att
hastighetskontrol!en skall kunna genom
föras på ett smidigt sätt. Ett förslag
föreligger till lösning av denna fråga
och vi hoppas att det skall kunna ge
nomföras.

För att minska risken för trafikolyc
kor i den 'starka trafiken på våra vä
gar, gäller det att alla trafikanter iakt
tager försiktighet och visar hänsyn mot
övriga trafikanter på vägen. Gör vi så,
få alla plats på vägen och antalet olyc
kor kan nedbringas betydligt. Och så
en maning till alla trafikanter: Håll
spriten borta från trafiken. Detta gäller
särskillt motorförarna, ty för dem mång
faldigas risken f:r trafikolyckor vid
förtäring av även små mängder sprit.

Till alla som ännu inte läst "Rätt
och Vett i trafiken": köp och läs den.
G. Dahlberg säljer den, även på polis
station finns den att köpa.

E. S.



PERSONLIGHET OCH TREVNAD

i nutida badrum

I villor och ombyggnadshus har man ofta

möjlighet att erhålla större utrymme för ba

det. Det är då som gavelfronten till Gustavs

bergs porslinsemaljerade badkar kommer

med i planeringen. Ty med gavelfront och

framfront kan badkaret och övriga apparater

placeras efter kundens önskningar. Både kar

och fronter kan erhållas i åtta standardfår

ger, vilket ytterligare bidrar till att skapa

personlighet och trevnad i badrummet.
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Bide med
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Nu
och

börjar studie
klubbarbetet

Så har vi då hösten här med långa
mörka kvällar. Efter den en vinter,
där värmepannan och glödlampan
hjälper oss långsamt över till en ny
vår i den rytm, som vi fått vänja oss
vid häruppe på jordklotets kalott.
Nu är den tid då den enskilde vid

sin studielampa återvänder till sig
själv för att tänka och lära i ensam
het. Studiebreven, hobbyarbetet
fångar den flitige i stimulerande
självständigt sökande och skapande,
bokälskaren att i lugn och ro njuta
av tänkares och författares verk.
Nu är skolan i full gång, förenings

livet blomstrar, biblioteket samlar si
na bokvärmer och radions program
tänder hemmets aftonlampa.
Det är förunderligt hur den dystra

årstiden, som knappast är ägnad att
inspirera till liv och lust, också för
oss samman till intensiv gemenskap
och grupparbete. Det är natur
ligt att bio och dans nu finner
sina passiva anhängare. Men aktivite
ten i Gustavsberg märks i de många
klubbar och sällskap, där intres
set fångas upp av kooperatio
nen, yrke, idrott, musik, poli
tik, religion, teater, studier och
mycket mera. Styrelser och kom
mitteer rådslå nu om föreningarnas
arbetsuppgifter och planlägger öv
ningar, cirkelarbete och diskussioner.
Nya uppslag och initiativ prövas och
komma att förverkligas till gagn, nyt
ta och glädje för både individ och
samhälle. Ty all denna verksamhet
betyder en positiv insats i kulturar
betet, ett lokalt bidrag till framåt
skridandet, som renhårigt och utan
buller och bång bygger vidare på den
svenska livsformen,

Man skulle kunna befara att spe
cialiseringen i skilda intressesfärer
skulle splittra och inbjuda till sam
manstötningar mellan de olika för
eningarna. Alla kanske inte kan ac
ceptera den särskilda föreningens an
sikte och karaktär. Men för de flesta
gäller att arbetssättet och särintres
sena ytterst äro en del i ett gemen
samt mål - att som celler i vårt sam
hälle föra vidare, förbättra och för
ädla den gemenskap och atmosfär,
som vi kalla demokrati. Det värde
fullaste är just denna gruppbildning
och gemensamma aktivitet för folk
bildning, för tankeutbyte i diskussio
ner, för ömsesidig förståelse och för
gemensam aktion. Och denna gemen-

skap byggs upp av fria och självstän
diga individer, som har förmåga att
värdera och välja.
Den masskultur, som man stundom

genom propagandans hjälp vill söka
slå i oss eller sälja till oss i förenk
lade och kanske aptitliga former, är
en kultur för diktaturer. Den kan ta
den kolorerade tidningens form, den
smyger på oss i sentimental schlager
form eller seriernas dagdrömmeri.
Den påverkar oss också i syften att
underminera vår motståndskraft i all
varligare lägen.
Inför ett nytt halvår av livligt stu

die- och klubbarbete kan det vara
nyttigt att ett ögonblick fundera över
syftet. Jag tycker ingen har gett bätt
re perspektiv än Natanael Beskow i
de uppsatser som Studiekamraten en
gång samlade i boken "Arbetarerö
relsens bildningsideal". Det är en bok
som borde finnas i var mans biblio
tek. På tal om kulturens demokrati
sering tillåter jag mig som tankestäl
lare citera Beskow:
"Den demokratisering, som vi ef

tersträva, skall alltså inte yttra sig i
sådant som att det finns en biograf i
varje by, att pojkarna och flickorna
gå klädda efter sista modet, och ej
heller däri att de ha läst de sista och
mest omtalade böckerna och äro till
räckligt munviga i diskussionen; utan
däri att envar blir andligt levande,
att envar blir i någon mån och efter
måttet av sin begåvning skapande in
om sitt lilla område; det är: att han
tänker självständiga tankar och icke
säger efter andras, att han har sina
egna böcker, som han läst om och om
igen, under samtal med författaren,
har sina konstverk som han lärt att
älska och som 'ha något att säga ho
nom, mer att säga för var dag som
går, att var och en som skapar ett
hem förmår ge det något av en per
sonlig prägel; att man inom sin vän
krets knyter gemensamhetsband av
andlig art, så .att man har verkliga
intressen att samlas omkring. Där
denna kulturdemokratisering griper
omkring sig, gå människorna inte
längre sovande och slöa, väckta till
liv och intresse endast genom stimu
lantia som kortspelet, spriten, jazzen
eller sensationerna vid en boxnings
match. Deras liv blir rikt och intresse
fyllt, även under de anspråkslösaste
yttre former. Ty till andligen levande
människor sänder den andliga kultu
ren några av sina fina rottrådar och
ger dem del i mänsklighetens bästa
håvor."
Detta skrevs 1925 och har alltjämt

aktualitet.
Gösta Dahlberg.
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Mamma arbetar i fabriken
Under senare år har kvinnorna

marscherat ut i förvärvslivet i en ti
digare ej anad utsträckning. Denna
utveckling kommer säkerligen att
fortsätta, även om protester då och då
höres från den manliga delen av män
niskosläktet. De många skälen till
denna utveckling skall vi inte gå in
på. Bara konstatera faktum och se
att stora problem följer i spåren. En
av <le större frågorna gäller vården
och tillsynen av de förvärvsarbetan
de mödrarnas barn. Samhället har
här gripit in. Målet är väl att kunna
göra det möjligt för de kvinnor, som
vill och som mer eller mindre tvingas
att ta förvärvsarbete, att kunna göra
detta utan att behöva hindras där
ifrån på grund av att deras barn be
höver tillsyn på dagen. Självklart bör
dock inte samhället bidra till att möd
rarna för tidigt lämnar sina telningar.
Tvärtom bör man ju försöka göra det
möjligt för exempelvis ensamstående
mödrar a,tt kunna få stanna hemma
hos sina små en god tid efter födelsen.
Gustavsbergs daghem stån här i

kommunen i centrum då det gäller
tillsynen av de förvärvsarbetande
mödrarnas bann. Hemmet kom till
1941 och hade då blott en avdelning.
Den var avsedd för heldagsbarn. I
dag tar man emot 75 barn på de olika
avdelningarna. 25 av dessa vistas hela
dagarna på hemmet. Daghemmet fi
nansieras genom bidrag från kommu
nen och bolaget och av statsbidrag.
Vidare uttages avgifter för barnen.
Mödrarna får betala 10 kronor i må
naden för en plats, och maten kostar
1: 60 om dagen för tre mål.
Mycket har daghemmet betytt för

vårt samhälle och vi kan knappast
tänka oss att undvara det i dag. I
första hand är det en ovärderlig hjälp
för de ensamma mödrar, som där får
ha sina barn. Många gifta fruar kan
deltaga i förvärvslivet tack vare hem
met och därigenom bättra på famil
jens ekonomi. För produktionslivet
har det varit oerhört viktigt att kvir»,
norna har kunnat lösgöra sig så som
skett.
De flesta mödrar och andra som

haft att göra med daghemmet vill sä-

kert ge ett högt betyg för barntillsy
nen på hemmet. Trevliga och snygga
lokaler hålles. En duktig och kunnig
personal tar hand om barnen. Vid
Ekedalsvägen har barnen en rymlig
tomt att leka på. Fömrtsättnlng bör
sålunda finnas för att barnen skall
kunna trivas och för att mödrarna
med tdllförsikt skall kunna lämna
sina barn.
Men naturligtvis är inte allt bra.

Daghemstillvaron kan knappast bli
helt idealisk för barnen. Därmed inte
sagt att de i allmänhet skulle ta skada
av att vistas på daghem eller att det
i regel skulle vara sämre för barnen
att få vara där på dagarna än på and
ra håll eller i hemmet. Förhållandena
kan nog många gånger vara de mot
satta. Dock finns avigsidor som
stundtals kan verka ganska skräm
mande. Exempelvis att ett litet barn
- en tvåårs flicka - varje vardags...
morgon skall upp så tidigt ur sin säng
att mamman hinner lämna henne till
daghemmet före klockan sju. På som
rarna före halv sju. Om vädret är
kallt eller ruskigt hjälps inte, om den
Iilla ej kunde somna så tidigt på kväl
len och behövde ta igen den förlorade
sömnen på morgonen hjälper heller
inte. Obönhörligt skall hon upp och
iväg till daghemmet. Om hon där
hunnit få sömnen ur ögonen, kan hon
se sin mamma skynda mot fabriks
porten och arbetsplatsen, som snart
väntar att mamman skall stå klar att
börja sin gärning. Man kan föreställa
sig att denna dagliga morgonstund ej
har mycket utav guld i mun utan att
i stället jäkt och irritation svårligen
skall kunna undgås. Och barnet -
kan det undgå att märkas därav.Vore
det inte värt att allvarligt överväga
om något kan göras för att få en än
dring till stånd. Låt daghemmet öpp
na först klockan åtta på morgonen
och en välsignad timme skulle givas
barnen. Svåra konsekvenser följer -
det skall erkännas. De ensamstående
mödrarna kan väl knappast utan
kompensation undvara en arbetstim
mas förtjänst dagligen. Att bryta den
ordinarie arbetstiden medför kom
plikationer på arbetsplatserna.
Trots den utökning av daghems

platserna, som har skett sedan star
ten 1941, täcker inte daghemmet be
hovet i Gustavsberg. Tanken på att
bygga ytterligare ett daghem har där
för sedan en tid tillbaka varit aktuell.
Nu har emellertid daghemsstyrelsen
beslutat försöka utvidga sin verk
samhet genom att sätta igång så kal
lad familjedaghemsverksamhet. För
utsättning därför är att kommunen
och bolaget beviljar anslag för ända
målet. Familjedaghemsverksamheten

är egentligen inget nytt i Gustavs
berg. Den pågår dagligen. Mödrar
som inte fått plats för sina barn på
daghemmet har nämligen i många
fall lämnat barnen i privathem i sam
hället. De mödrar som är tvungna att
arbeta, och som har barn under två
år, har inte haft annan utväg, efter
som daghemmet inte tar emot barn
under två år. Familjedaghem är så
lunda privathem, som tar emot aribe
tande mödrars barn för tillsyn och
vård under dagarna.Varför skall man
då inte, som hittills skett, låta möd
ranna själva ordna med detta? I och
med att daghemmet finns och såväl
staten som kommunen och bolaget
lämnar ekonomiskt stöd till detsam
ma, har det allmänna intresserat sig
för barntillsynen och velat hjälpa
mödrarna i denna angelägenhet. De
mödrar, som ej kan få in sina barn på
daghemmet, blir nödsakade att. helt
själva stå för de kännbara kostnader
som tillsynen medför. A andra sidan
får de genom skatter medverka till
att andra mödrar, som·har sina barn
på da,ghemmet, får en betydande eko
nomisk hjälp till detta. Det är uppen
bart orättvist. Andra skäl tala starkt
:för att den här verksamheten bör sa
neras och organiseras.Privathemmen
håller ganska varierande avgifter.
Somliga hem kan vara min:dre läm
pade att ta hand om andras barn. Det
är många gånger rätt svårt för en mo
der att få tag på ett hem, när så be
hövs, än värre att få ett hem som är
lämpat för just hennes barn. Ingen
tillsyn eller läkarkontroll förekom
mer.
Nu har man tänkt sig att familje

daghemsverksamheten skall skötas
från daghemmet med föreståndarin
nan som ledare och inspektris. Dit
får de intresseradie hemmen anmäla
att de önskar ta emot dagbarn. Dag
hemmet i sin tur placerar ut barn i
dessa hem. Det är inte nödvändigt att
man då först besätter alla platser på
daghemmet. Somliga barn kan näm
ligen tänkas passa bättre i ett enskilt
hem än på daghemmet. Det gäller
barn som är mer än vanligt känsliga
för smitta och barn som behöver lug
nare förhållanden. Som betalning för
tillsynen får familjedaghemmen en
fastställd ersättning. Mödrarna får
betala en avgift, som står i jämnhöjd
med vad som betalas till daghemmet
eller kanske blir något högre beroen
de på hur stora kostnaderna blir för
verksamheten och vad som, kan fås i
bidrag från kommunen och bolaget.
Föreståndarinnan för daghemmet
skall stå i ständig kontakt med hem
men och ge önskade råd samt ha den
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Appell
från Tandvärnet

Just nu pågår kontrollundersökningar
av skolbarnens tänder och stort intresse
och nyfikenhet följer detta första tecken
på Gustavsbergskampanjens resulrot.
Som vi vet skall kampanjen med åtföl
jande kontrollundersökningar pågå i yt
terligare 2 år. Och nu ber Tandvärnet
alla vuxna och framför allt föräldrar att
tänka på sina barns matvanor och mun
hygien. Kanske har den stränga dagliga
rutinen slappats under sommaren, kan
ske har man börjat misströsta om att
Tandvärnets predikningar har någon me
ning.

Då kan vi bara säga. Ta i igen! Man
kan inte vänta ett snabbt resultat men
däremot ett säkert. Värj er för alla
som vill ge era barn att äta på olaga
tider. Ge barnen deras godsaker en
gång i veckan och bed dem ta med sig
godsakerna hem, om de får några. Ge
inte barnen pengar till snask. Det finns
så mycket annat roligt att köpa och spa
ra till. Ni kan t. ex. lova barnen alt Ni
skall spara lika mycket åt dem som de
själva kan spara ihop, så att de så små
ningom kan köpa de där skidorna, den
där klockan eller den vackra väskan
som de så länge ha önskat sig.
Huvudregeln för god munvård är: Ät

inte mellan de regelbundna målen.
Små mål skall för barn vara mjölk och

smörgås av osötat bröd, inte choklad och
bullar och kakor. Skölj munnen kraftigt
efter maten och borsta omsorgsfullt åt
minstone 2 ggr dagligen direkt efter
måltid.
Hela landet följer Gustavsbergskarn

panjen. Resultatet beror på Din medver
kan, din karaktär i de dagliga matvanor
na och i munhygienen. Hjälp varandra.
Det kan visst vara besvärligt att lära
om, men det går.

Det låter överraskande
men titt och tätt det händer
att allt för mycket snaskande
ger maskstungna tänder.

Lugnt .
l, Lugnet

Första etappen av egnahemsområ
det i Lugnet har färdigbyggts. Un
der våren har respektive familjer flyt
tat in allteftersom olika stugor bli
vit klara. De drömmar som en del
gustavsbergare under de senaste tre
åren hängivit sig åt har således änt
ligen blivit verklighet.

Det skogsområde där trädens sus
och skogens mystik härskat under år
hundraden har plötsligt fyllts av
andra ljud. Braket av fallande träd,
sprängskottens våldsamhet, hammar
slagens eko, och till slut stojet från
lekande barn blandat med hundars
skall. Lugnet finns dock kvar i Lug
net, även om skogens stillhet störs
av spadars rassel eller yxors slag,
när olika "hemmansägare" försöker
förvandla vildmarken till kultiverad
,mark.

Det är tjugofyra stycken som axlat
pionjärernas kappa och som strävar
att skapa ett från fabriken skilt bo-

tillsyn som behövs. Barnen skall
komma i åtnjutande av läkarunder
sökning liksom barnen på daghem
met.
Verksamheten, som först sker på

försök, synes ha förutsättningar att
bli till gagn för mödrar och barn i
kommunen. Viktigt är att man här
igenom får större möjligheter till att
hjälpa ensamstående mödrar. Lyckas
verksamheten, kan det även betyda
att man måhända inte behöver iord
ningställa något ytterligare daghem
och därigenom slipper ifrån de stora
kostnader, som en sådan anläggning
för med sig.
Familj edaghernsverksamheten har

redan prövats i flera städer. Den väx
€!' ut snabbt i övriga delar av landet.
Erfarenheten visar att verksamheten
är värd att fortsätta. Den kan dock
inte fylla daghemmets plats utan bör
fungera vid sidan om detta. Barna-

vårdsnämnden är helt med på att
verksamheten sättes igång. Man är
dock medveten om att den har vissa
nackdelar. Det är bland annat risk
för att ett barn som får ett fast till
håll i ett hem om dagarna blir alltför
starkt känslobunden vid sin familje
daghemsmoder. Det så att säga får
två mammor - blir splittrat. En an
nan olägenhet är at-t ett privathem
lätt kan få förhinder att fortsätta sitt
åtagande. Husmodern kanske en dag
föredrar att ta ett arbete utom hem
met. Slutligen gäller det att kunna få
fram lämpade hem, som är villiga att
ta emot barn. Här vill man se män
niskor som inte enbart för ekonomisk
vinnings skull anmäler sig. De fruar,
som inte vill gå ut i förvärvslivet och
som har tid att ta emot ett eller flera
barn borde väl känna den uppgiften
intressant och stimulerande.

Yngve Nyström.

En vecka för trafik
säkerhet

hade vederbörande kommitte reserve
rat under tiden 29 september-5 okto
ber. Man fäste uppmärksamheten på
den allvarliga frågan genom affischer
och broschyrer. I skolan ordnades en
särskild trafikdag med prov och ko
randet av en trafikmästare. Den kän
de mc-föraren Eskil Carlsson var in
bjuden att inför ungdomarna i sam
hället berätta om sitt liv som mc-fö
rare, varjämte filmen "Nära ögat"
visades. Statspolisen lät under vec
kan genomföra en hastighetskontroll
och såg till att vi och våra genom
farande gäster visar trafikvett på
vägarna. 'I'rafiksäkerhetskommittena
förslag till arrangemang genom myn
digheterna och andra berörda för sä
kerhet på vägarna har ännu inte gi
vit något större resultat. Vi har en
del trafikfällor, som vi vill söka neu
tralisera. En sådan· har vi vid Gula
porten. Cykla inte denna genväg från
Villagatan, den är trång och sikten
är skymd. Fast trafiken nu minskat
på vägarna så måste vi komma ihåg
att A och O för trafiksäkerhet är
hänsyn och försiktighet från alla tra
fikanters sida.

E. S.

stadsområde. Detta sker delvis med
fabrikens egen medverkan, så några
större motsättningar bör väl inte upp
stå i förhållandet mellan fabriken och
egenahemsfolket för den skull. Två
olika hustyper är uppförda på respek
tive 75 och 104 m2 bostadsyta. Den
större typen innehåller tre rum, kök,
matvrå och badrum i övre planet och
ett bostadsrum i källarplanet. Den
mindre typen är i ett plan och har fy
ra rum, kök, badrum och klädkam
mare. I båda typerna finns garage,
tvättstuga och matkällare i källarpla
net. Till varje hus år också anslutet
en rymlig uteplats med tak. Husen
är ritade av KF:s arkitektkontor och
till exteriören lika inom varje typ. De
enskilda spekulanterna har emeller
tid fått en del av sina synpunkter
på inredningen beaktade, så denna
skiljer sig en del från hus till hus. En
del har öppen spis och andra har
sammanslagit två rum till ett. Färg
och tapetval har varit fritt och där är
variationerna stora allt efter olika
smak. Byggnadskostnaderna är en
historia för sig, men även detta bör
väl kunna lösas till parternas någor
lunda belåtenhet.
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Löner och .pnser

...

Gamle finansministern Thorsson
yttrade vid ett tillfälle att man ser
bättre från höjden än från dalen. Det
ta gäller inom alla områden, inte
minst på det ekonomiska. Men även
den som vandrar i dalen måste få sä
ga sin mening i den lönepolitiska de
batten.

Vad skall vi då säga? Enligt ex
perterna ökar vår svenska produk
tion med c: a 4 proc. per år. Utan
att förändra en min ger vi varandra
en löneökning på 10 a 15 proc. Här
föreligger inget knussel, det är bäst
att vara generös, förresten stiger nog
varupriserna något mera än beräknat,
så det är bäst att ta till i överkant.
Ja, ungefär så resonerar vi som

vandrar i dalen, och vad värre är,
även de som ser saken lite grann
från ovan tycks vara inne på samma
tankegång.

Låt oss nu först som sist slå fast
att alla försök att ge oss högre pen
ninglöner än vad som svarar mot den
normala produktionsstegringen är re
na självbedrägeriet. Låt oss även
konstatera att den bästa löneökning
en sker i form av sänkta varupriser.
Är vi eniga om dessa till synes själv
klara saker, framstår de senaste två
årens lönerörelser i en något egen
domlig dager.
För att komma fram till sänkta va

rupriser måste kostnaderna för den
färdiga varan nedbringas. En väsent
lig del, ja den absolut största delen
av kostnaderna utgöres av arbetslö
ner. För att således komma fram till
låga varupriser måste även de om
kostnader som utgår i form av löner
kunna nedbringas, eller i varje fall icke
tillåtas att stiga över nuvarande
gräns. Detta är så mycket mera vik
tigt som en del andra länder fram
ställer sina produkter med betydligt
lägre omkostnader. Följden av detta
blir så småningom att den svenska
marknaden översvämmas av billiga
varor. Detta borde väl vid första på
seende vara bra, ty det medför ju att
vi kan köpa utländska varor billigt.

Vi får mera för våra pengar och vi
kan höja vår standard. Om jag är
industriarbetare är det naturligtvis
bra om jag kan köpa utländska lant
bruksprodukter, i form av livsmedel,

billigt . . . För jordbrukaren däremot
är det bra att kunna köpa utländska
industriprodukter billigt. Detta reso
nemang kan fortsätta i det oändliga.
Följderna av alltsammans blir dock
till sist, att konkurrensen med den
svenska industrin hårdnar. Det blir
svårare att finna avsättning för sina
produkter genom att de egna priserna
är för höga. En tendens till arbets
löshet uppstår. Allt för enkelt ut
tryckt pågår, dessa prisrörelser i da
gens samhälle.

Arbetslönens del av produktions
kostnaderna har allt för litet beak
tats. I vissa fall har man ansett lö
nen spela en underordnad roll i de
nuvarande prisstegringarna. Bortsett
från dagens läge där prisstegringarna
till stor del är en följd av det spända
internationella läget, kan det vara av
intresse att se vad lönen betyder ur
kostnadssynpunkt. Vi kan ta ett ex
empel ur högen. Den skrivmaskin som
jag använder för att slå ned dessa ra
der är nästan uteslutande gjord av
metall. Om vi nu följer maskinens
tillblivelse från den lilla malmklum
pen i gruvan, fram till den färdiga
produkten på skrivbordet, har vi att
göra med en lång rad arbetsmoment.
Den lilla malmbiten i gruvan är i det
närmaste värdelös. Som första del
kostnad i min skrivmaskin kommer
malmbrytningen. Sedan följer en lång
rad andra omkostnader, såsom trans
port, administrations- och förvalt
ningskostnader. Slutligen följer ar
betslönen vid järnverket och fabriken
där maskinen tillverkas, och sist i den
långa raden har vi lager och distribu
tionskostnader. I arbetslönen måste
således räknas alla omkostnader från
källan till den färdiga produkten.
Alla är vi löntagare, producenter

och konsumenter. Vi kanske ha gett
varandra för höga löner, och därvid
medverkat till inflationen.

Arbetslönen utgör en betydligt
större del av varupriserna än vad vi i
regel räkna med. Det finns all anled
ning att tänka på detta i fortsättning
en och icke skylla prisstegringama på
orsaker utanför det egna intresseom
rådet.
Fackföreningsrörelsen står inför

nya arbetsuppgifter och nya problem
ställningar. Egentligen är det gan
ska anmärkningsvärt att fortfarande
samma arbetsformer tillämpas som
när rörelsen var ny. Under de ca. 70
år som gått sedan de första fackför
eningarna bildades, har en fullstän
dig omvandling skett i det svenska
samhället. Den tekniska utveckling
en som skapade förutsättningarna
för industrialismens genombrott, har

i grund ändrat det gamla klassamhäl
lets utseende.
Fackföreningsrörelsen har att taga

ställning till detta. Ett första för
sök gjordes vid fjolårets avtalsrörel
se. Från högsta ort hyser man be
tänkligheter huruvida det går att
fortsätta på den nya vägen. Det finns
fortfarande starka krafter som anser
sig bättre kunna tjäna medlemmarna
genom att operera fritt och självstän
digt. I en tid av ojämn konjunktur
kan visserligen ett enskilt förbund
tillföra sina medlemmar ekonomiska
förmåner därest dessa arbetar inom
ett område med höga vinster. Men om
konjunkturerna vänder sig skulle de
höga lönerna snart ersättas av
lägre löner och i vissa fall ar
betslöshet. Att på detta sätt utnyttja
de ojämna konjunkturerna kan väl
knappast vara försvarbart.
I ett läge med höga vinster, N.U se

nast hos vissa exportindustrier, måste
det bli staten-samhället som ingriper
på lämpligt sätt. Att. enskilda fack
förbund för någon form av guerilla
krig skapar endast förvirring på ar
betsmarknaden. Det leder inte heller
till den solidariska lönepolitik som,
åtminstone vid högtidliga tillfällen,
varit ledstjärna för de senaste årens
fackliga arbete.
En fortsatt samordning synes där

för vara av behovet påkallat. Denna
samordning bör då inte enbart gälla
de till Landsorganisationen anslutna
förbunden. Det bör omfatta både ar
betarnas, 'böndernas och tjänstemän
nens organisationer. Endast genom en
sådan samordning kan man skapa de
yttre betingelserna för ett stabilt
penningvärde. Samordningen får då
inte följas av någon gemensam ak
tionslinje, utan måste givetvis inne
bära avtalsprolongering. Detta är
inget populärt ord, det fordras ett
visst personligt mod att framföra det.
Dock måste det sägas. Vi är inte be
tjänta av något populärt publikfrieri
eller några demagogiska fraser. Att
slå näven i bordet och kräva "vår
rättmätiga del av kakan" låter karla
aktigt och bra. Men om alla sam
hällsgrupper slår nävarna blodiga blir
inte kakan större för det.
Att framföra paroller "lönerna opp

och priserna ned" är att underkänna
enkla människors ekonomiska omdö
mesförmåga. Vore det inte bättre att
samlas kring ett program vars rikt
punkt var att behålla nuvarande pen
ninglöner, därmed även minska om
kostnaderna för varuframställningen
och på så sätt hålla och höja vår lev
nadsstandard.

Axel öhlund.
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Som jag minns det
I Begynnelsen skapades himmel och

jord, jorden var öde och tom, men dock
ej mycket tommare än ,gamla tiders
Gustavsberg var på nöjen och förströel
ser för det då uppväxande unga släktet.
En nitisk och älskande fader hade !ti

digt lärt att "fåfäng gå lärer mycket
ont". Därför sattes man tidigt till ar
bete. Under sommarlovet från skolan,
antingen i torvmossen eller kå.lrotslan
det. Dagspenningen gjorde ingen varken
rik eller glad, den oerhörda summan av
40 till 60 öre om dagen slog nog inte hel
ler större hål i Odelbergs kassakistor.
Från barndomens dagar hade fader

skapet lärt att "Morgonstund har guld i
mun". Så han i sin tur lärde mig att
"plocka av" tefat och detta skedde helst
mellan 5 på morgonen och skoldags
samt naturligtvis på söndagsförmidda
gen.
Kunskapens frukter plockade man un

der dagens lopp efter Lagerströms er
farna ledning. Gustav Herman Blixt,
som hans rätta namn var, gick efter
riktlinjen att "Ont skall med ont för
drivas", och att den bästa medicinen
för en trög hjärna var en ymnig dosis
av "rottingolja" . . . Om den finska hä
ren slagits lika tappert som han, så hade
Finland än i dag tillhört ,Sverige. Om
de stackars förståndsknopparna slog ut
i fagrare blommor tack vare den myck
na massagen och de flitiga handpålägg
ningarna är väl en annan historia .. _Låt
oss lysa frid här.
Gubben Forsberg i sin gröna rock och

bruna benkläder var en annan herre att
räkna med. Att gubben "Grålle" ej var
en fridens man fick jag till min stora
sorg en gång erfara. Efter att ha slängt
några stenar efter gubbens hund var jag
oförsiktig nog att gå för nära gub
ben själv. Han följde noga salig Kung
Karl den IX:s förslag om att låta "käp
pen dansa polka" på ryggen. Om ord
språket att "Det är saligare att giva än
att taga" håller sträck så skulle gubben
vara långt saligare än många tror ....
Hans rykte i övrigt skola vi gå "med
vördnad förbi" ....

:Så växte man upp, till allmänhetens
glädje eller sorg kan väl diskuteras. Som
min kära moster hade en orgel så blev
det beslutat (utan mitt samtycke) att
jag en gång i framtiden skulle slå värl
den med häpnad som pianovirtuos. Mitt
djupa Intresse för den klassiska musi
ken visade jag genom att på det mest

infernaliska sätt driva den hederliga
Kalle Bergman, som hade olyckan att
vara min lärare, nära nog till vansin
nets ,gräns. På hans inrådan vart det
enhälligt beslutat att experimentet skul
le nedläggas. Men musik skulle det va
ra och klarinett var det mest passande
instrumentet, det tyckte alla utom kap
ten Karlson som hade den stora turen
att bo under oss. Att han inte förstod
sig på fin musik kan vem som helst
förstå, för han protesterade högljutt
över det där "förbannade bölandet" ....
Som mor min hade en panisk förskräc
kelse över att få flytta till "Mossen" så
blev det slut på alla mina musikaliska
utsvävningar.

Så till fabriken: först till Ejnar Axel
son, som gjorde syltkrukor. Den visiten
blev ej så lång, tack vare de ständigt
återkommande boxntngsmatcherna mel
lan mig och Adrian Hallberg. Jag fick
ge mig i väg över till Viktor Karlson.
Där tillverkades bålar och mjölkbunkar.
Viktor såg noga till att arbetet räckte
till och att tiden ej blev förslösad med
för mycket sittande. Den tiden hände
det ibland att fabriken adderade några
ören till den vanliga dagpenningen. Vis
serligen betalade Viktor mig den storar
tade summan av 1 :25 om dagen, men
jag beslöt mig ändå för att försöka att
få litet påökt . . . . En vacker dag så
frågade jag verkmästare Lutteman
om inte det vore möjligt att få en 25-
öring mer om dagen. "Du vill bli rik
fort du", blev svaret. Men 25-öringen
kom aldrig. •Så blev Viktor mobilise
rad 1914 och Gerhard Sävström tog hans
plats. Mellan våra dagliga brottnings
matcher gjorde vi bålar, inte så många
precis men i stället blev dom tjocka
och bastanta. Här "snickrade" Gerhard
och jag till den tiden så populära
"Kvarnsjövisan". Konstigt nog så fick
vi aldrig några blommor varken ,av
"Krusbärs-Kalle" Lövbom eller Poijes.
Men så har det alltid varit när man i
visor ,gjort någon "populär". Man får
aldrig någon erkänsla.

Bland folk jag beundrade var den för
sin hjärtegodhet kända Ernfrid Hed
blom. I stället för att ryta och skrika
åt oss ungar om man snöt några äpp
len eller plommon, brukade han ge oss
ett par extra da'n efter. Jag kan per
sonligen garantera atit det tog bättre
än ett kok stryk. Jag beundrade också
den musik "Skarpskyttarna" frambring
ade i allmänhet och Kalle Severins trum
ning i synnerhet. Visserligen hände det
ibland, på danserna i de flesta fall, att
tonerna, efter ett halft dussin "renalt"
inte längre voro så rena, men Kalle
gjorde som gamla trumslagare Nord.
Han slog sina virvlar och slog dem
hårt .... Många, många andra med des
sa ägde ens odelade beundran.
Årligen återkommande händelser man

längtade efter var, framför allt, mid
sommarkalaset. I klubbparken kläddes
midsommarstången under överseende av
farbröderna Severin och Englund. Så
marscherades det från klubben ned till
fabriken med de sammanslagna skarp
skytJte- och templar-musikkärerna, le
dande paraden, Inne på gården klev
garnle patron fram och tog den första
smörgåsen, sen var det gubben Palm
ström som tog lagen 1i egna händer, och
så kom vi ungar som en skogseld och
gjorde slut på allt som fanns . . . . En
del av godsakerna transporterades nog
ut också i de åtföljande barnvagnarna.
Ungarna åkte in men fick gå ut, vag
narna var fulla ändå. Svagdricka och
öl fanns i tunntal. Även av BraJttens gyl
lene tår fanns där riklig tillgång ....
Kristi Himmelsfärdsdag kördes fåg

larna ur sina bon tidigt på morgonen.
Musik på Kvarnberget och Grindstuge
berget, kaffe och dopp på den första
platsen, kaffe och brännvin på den
andra. De stora idrolttstävlingarna mel
lan Nacka, Saltsjöbaden och Gustavs
berg. Man beundrade Edvard Möller,
Hanson, G. iSävström, Georg Box med
flera . . . . De årliga julutställningarna
hos Wassbergs och Aströms, där vi ung
ar trängdes i storögd beundran kring
borden, naturligtvis till Verners och Hil
das odelade "rörtjusntng".
På värdshuset regerade den tiden Kar

lander, efter honom kom fru Gundersen
och sedan Svenson. I "Takrännan" åt
och drack "Herrarna", på krogen, en
trappa ner åt smålänningarna och van
liga dödliga. I krogen regerade Malin,
visserligen hade hon bara en tand men
den var stor och vacker. Hon var ej
precis "snarvacker" heller, men när öl
såldes för 6 öre halvan behövde hon inte
vara vacker. Det var skönhet nog.
I lokalen ovanför logerade Templet

",Sirius Hopp". . . . Här sköttes spiran
av en av de genompräktigaste och mest
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välmenande kvinnorna vid Gustavsberg,
Agda Palmer. Säkerligen var hennes ar
bete både hårt och otacksamt.

Största möjligheten atJt få näsan av
biten var nog på poststationen .... Här
fräste 'Frida Fredell som en arg katt,
om någon i sin heliga enfald vågade att
anmärka mot den kungliga tågordning
en på posten den tiden. Då blev han
snart påmind om sin dödlighet i väl val
da ordalag.
På huvudkontoret hade vi "Kasse",

Hellström. Att säga att han var vänlig
heten själv vore nog överdrivet. Tvärt
om voro hans svar och rekommendatio
ner både fräcka och syrliga. Den da
gen ja:g klev in med mössan i hand_en
för att säga upp, tittade han upp ifrån
sin bok och frågade ilsket. "Vad ska du
bli nu då, hamnbuse"?

Så hade vi "Flyttfågeln", fru Hassel
ström, eller som vi ungar kallade henne
"Brökiken". Hon regerade i ståndet.
Här förvandlade vi ungar våra ett- och
två-öringar till mandlar, kubbar och stu
denter m.m. På vintern sålde hon fisk
på Munkbron i Stockholm, men på som
maren kom hon med svalorna till Gus
tavsberg. Hade hon varit litet grann
kvickare i vändningarna så hade hon
säkert räddat många örens värde, som
nu försvann i form av äpplen och krus
bär, som alltid stodo under disken.
I ståndet bredvid sålde Berling, och

senare Algren, kött. Avlöningskvällarna
blev alltid bröderna Berling "berörda".
Det talar väl för den stora ärligheten
bland gamla Gustavsbergare när aldrig
ett öre försvann ur de stora skinnport
monnäerna fast de mestadels stodo halv
öppna och innehållet kunde vara ett
par hundra kronor.
I bolagsboden var Hultman bas. Här

kunde det gå rätt så hett till mellan
sköldarna vid "första uttaget". Då
slogs tanterna om de bästa bitarna, men
"kände" man någon så kunde man få
"undanlagt".
Provinsialläkarens arbete var i · san

ning ej avundsvärt . . . . Att stå alla
till tjänst i ur och skur, vinter och som
mar, var säkerligen ett jättearbete.
Många tyckte nog att "gamla doktorn"
var en bitvarg. Men kanske att han
mer än en gång hade orsak därtill .. : .
Min enkla uppfattning är att gamla dok
torn gjorde sitt bästa med de resurser
han hade till sitt förfogande.
Patron själv var en barsk herre. Han

ödslade ej varken tid eller ord med att
tala till sina arbetare, men fordrade
med rätten av en feodal lord, ögonblick
lig lydnad. Ingenjör Odelberg var en
hetlevrad herre, ej egentligen elak men
envis till ytterlighet.
Vi hade en hel del original också, "Pjä-
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sen" som bodde i Mörkdalen. Man kunde
ofta se ,gubben påta i sin trädgård. Att
gubben blev ilsk var ej att undra på
ty den tidens ungar voro inga änglar
heller. Långt ute på Ingarön bodde "Ka
kadora". Hon tvättade åt många och
körde sin skottkärra med tvätt den
långa vägen fram och tillbaka. Namnet
fick hon därför att när hon blev arg
stammade hon och kom aldrig längre
en till "K,aka". "Tjur-Pelle" åkte i
vagn som fint folk, men i stället för häst
hade han en stut, i stället för piska hade
han en käpp med en spik i änden. Gum
man hans var stendöv, därför skrek han
lika högt åt alla, hans "viskningar" hör
des över hela samhället.

"Procenten" kom en gång om året.
Då hade gubbarna pengar, värdshuset
tog sin beskärda del och så gjorde ock
"Vising", konjaks-agenlten på österlång
gatan i Stockholm. Då var också en hel
del bönder från Ingarö och Värmdö på
torget och senare på krogen. Vi ungar
hade en gialadag med att dra ut skac
kelpinnar, när bönderna kom ut, fulla
och belåtna, för att ge si-g på hemväg.
Då stod vagnen still och hästen sprang
hem, om ingen barmhärtig samarit stan
nade den i tid.

Mina tankar dröjer gärna och med
!tacksamhet hos barndomens goda vän
ner, fiske- och lekkamraterna, Oscar
Anderson - Anders ·Sten - Sven Lo
rang samt min gamla rumskamrat från
Stockholmstiden, Acke-Pelle, ,plus många
fler . . . . Tankarna går också många
gånger till den tidens många käcka Gus
tavsbergsflickor. Det är endast naturtsgt
att de dröja längst hos den som den ti
den arbetade på "Java".

Med vemod och saknad går tankarna
från ett främmande land tillbaka till
barndomstiden och gamla Gustavsberg
och minnen av tider som varit. Detta
är endast ett kåseri och alls ej menat
som en kritik, vare sig över samhälle
eller individer ....

På tåget mot Annapolis jubileumsåret
1952.

George Gustcfson:

Som sagt var
Vi-andan är en realitet, då den byg

ger på en ärlig strävan att visa varje
medlem inom organisationen personlig
aktning och höja hennes mä1tniskovär
de, samt då den prä_qlas av ledarens
konst a~t ange sina medarbetare ge
mensamma eftersträvansvärda mål ...
Vi-andan är en illusion, då man för

söker väcka den genorn av enbart nyt
totänkande dikterade välfärdsåtgärder,
torn good will-propaganda och "lug
nande" efterqifter.

A. Rautavaara
i· "Organisationens mänskliga

relationer".

Man kan ibland få höra även mycket
erfarna arbetsledare säga, att en enda
blick på en människa eller några minu
ters samtal är fullkomligt tillräckligt
för att ge dem en klar bild av henne.
Det är "det första intryckets" 1nänni
skor, som yttrar sig på det sättet. -
Vi människor äro komplicerade och
många olitca eqenskaper finns hos oss.
Det är därför utan vidare klart, att en
snabb bedömning nästan all-tid blir fel
aktig eller ofullständig. Naturligtvis
finns det enstaka skickliga människo
kännare, som. lärt ·sig läsa ut mycket
av en medmänniskas uppträdande, men
dessa äro så sällsynta, att vi inte har
anledning tilltro oss själva så frarnträ
dande eaenskaper,

Ur Hermodskursen "Arbetsled
ningens psykologi."

Vi har inte rätt att endast arbeta för
inkomsten och att skänka hela vår fri
tid åt dansbanorna, åt hånglet, åt de
dåliga biobesöken. Vi har inte rätt att
fräsa omkring på motorcyklar för vårt
nöjes skull, vi har inte heller rätt att
ägna allt åt idrotten, utan det skall fin
nas en gnista inom oss som önskar nå
got utöver detta vardagliga. - - - -
Hur skall det bli den dag då de sista
kulturens röjare försvunnit och allt upp
löses i ett enkelt vaggande på dansgol
vet? Hur skall vår värld te sig dd allas
inriktning går mot de billiga nöjena och
inga försöker värna om kulturen?

Ur ett debattinlägg om ungdom
i "Fabriksarbetaren".

Då det gäller personalledning och
samarbete visar det sig, att vi jämfört
med den tekniska ledningen i mycket
stor utsträckning rör oss på ett barba
riskt plan. Vi har här ingenting, som
motsvarar den utomordentliga utveck
ling vi har haft på det tekniska planet.
Ändock är människan mera invecklad
än någon maskin.

Lennart Ber.gström
i "Psykologiska synpunkter."
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Ekonomiavdelning åt Sveriges husmödrar
En holländsk representant besökte

o3S för en tid sedan och Lars Bengts
son, som arbetar för oss i Belgien och
Holland, och jag samtalade med ho
nom om en del detaljer i vår försälj
ning på dessa länder. Holländaren
trodde först att vår avsikt med affä
rerna var att bygga upp tillgodoha
vanden, som vi i andra länder kunde
använda till ytterligare "business",
och vi hade svårt · att komma in i
varandras sätt att resonera.

Vi kunde i alla fall förklara för af
färsmannen att KF, som består av de
svenska hushållen genom konsum
tionsföreningarna, driver fabriker
och andra företag, inte för att skapa
vinstmedel för dessas egen skull, utan
för att göra billigare och bättre varor
för hushållen och för att skapa me
del för ytterligare utveckling av pro
duktion och distribution. "Då gör jag
affärer med de svenska husmödrar
na", anmärkte den holländske repre
sentanten med förvåning i rösten.

De svenska hushållen har satsat
ungefär 50 miljoner kronor i AB Gus
tavsbergs Fabriker, och vi 1.800 an
ställda förvaltar alltså dessa medel.
Det beror till stor del på oss, vilket
resultat de 50 miljonerna skall lämna.
3 proc. ränta d. v.s. 1,5 miljoner kro
nor, hade hushållen kunnat få utan
besvär, om de satt in pengarna i en
bank. Men det var ju inte meningen,
då hade banken bestämt användning
en av pengarna. Nu gör hushållen i
första hand det själva och fordrar att
pengarna också skall bli till nytta för
dem.

Nu är det ju så i Sverige, att även
rent privata företag i de allra flesta
fall drivs på ett sätt som gagnar sam
hället, ty också om en del aktieägare
främst ser till utdelningen, används
vinstmedlen till största delen för ut
byggnad av företagen, vilket i sin tur
medför ökad produktivitet och högre
levnadsstandard.

Om ett företag drivs av enskild,
kooperativ eller statlig ägare, så är
dess syfte på ett eller annat sätt eko
nomiskt, och i varje större företag
finns ett organ, som skall tala om
hur, var och när det insatta kapitalet,
eget såväl som främmande, arbetar
under dess kretslopp genom företa
get. Intresse av det har förstås ägar
na, hushållen, staten som skattemot
tagare, personalen, långivare och i
första hand företagets ledning. Detta
organ brukar ha olika benämningar
och även andra funktioner att fylla
och kallas hos oss Ekonomiavdelning-

en. Och eftersom de flesta anställda
bara har kontakt med avlöningskon
tor och kassa, kan det kanske intres
sera med en liten presentation av
övriga delar också. Dessutom är det
väl motiverat med lite ekonomiskt re
sonemang.

Chef för Ekonomiavdelningen är
kamrer Arvid Ericson och även frå
gor som rör samhället, tjänstemanna
personalen, skog och lantbruk m.m.
sortera under honom. Hans sekrete
rare heter Elsa Floren. Med bostads
ärenden m.m. arbetar Margy Karls
son.
Bolagets kontanta betalningar. går

genom kassör Bror Carlsson. Mitt
emot honom sitter Oskar Carlsson,
sysselsatt med avlönings- och kassa
göromål.
På första våningen av kontors

byggnaden är även Intresse- och av
löningskontor belägna. Sune Nilsson
är chef där, och första avlöningsbok
hållare är Inge Vestin. Med arbetar
avlöningar och en mängd Iönestati
stik arbetar också Svea Selfvin, Ulla
Britt Frilin, Ester Englund och Mary
Johansson. Källskatten räknas och
redovisas av Märta Lindberg. Elly
Lööf, Karin Norho och Birgit Kropp
bokför hyror, mjölk, sjukkassa, fack
föreningsavgifter m.m.

Till Ekonomiavdelningen brukar,
också hänföras tre korrespondenter,
Eva Johansson, Birgit Karlbom och
Kerstin Sandberg, som stenograferar
och skriver brev åt olika avdelningar
och även tar emot och skickar bola
gets post. Hjälpreda där är Ulla Jo
hansson.
Första kontakten med yttervärlden

är telefonisten Ingrid Skoog.
Vi kommer så till de mera centrala

ekonomiska funktionerna bokföring,
budget, kalkyl och statistik, vilka jag
själv arbetar med. Bokföringen kan
uppdelas i affärs- eller finansbokfö
ring, som varje företag enligt lag
måste ha, och kostnads- eller drifts
bokföring, som inte är föreskriven i
lag men ur företagets synpunkt kan
ske den viktigaste och ur redovis
ningspersonalens synpunkt den svå
raste men också intressantaste.
En schematisk bild av produktions

medlens kretslopp i företaget och
uppdelningen av bokföringen visas i
figur 1. Man söker där uttrycka hur
arbete, material, maskiners och bygg
naders tjänster o.s.v. omsättas i pro
dukter, för vilka företaget får in
komster till nya löner, maskiner etc.
Organisationen av bokföringen följer,

Maskinbokföring.

till den del som talar om kontosyste
met, i stora drag Mekanförbundets
Normalkontoplan. Det kanske bör
nämnas, att ett konto är en uppställ
ning av bokföringsposter enligt vis
sa principer. Vår kontoförteckning
upptar c :a 1.000 sådana uppställning
ar. Den andra delen, samlingsplanen,
d.v.s. hur siffermaterialet bearbetas
genom bokföringsmaskiner etc. har
vi kommit fram till själva.

Bokföringsavdelningen är belägen
i kontorsbyggnadens tredje våning.
Sven Rinnstedt är förste bokförare,
vilket här betyder, att han bl. a. tar
hand om inkommande uppgifter, sät
ter på rätta konton på dem; samman
ställer siffermaterial och gör bokslut
sammanställningar, statistik och ana
lyser, när posterna är bokförda. Dess
utom gör han en stor del av arbetet
med bolagets deklaration, vilken är
något krångligare än hans egen, i år
hade den 26 bilagor. Priskontroll
nämnden, Kommerskollegium, Statis
tiska Centralbyrån och andra myn
digheter skall också ha en mängd
uppgifter.

Gunn Nolin bokför affärsbokfö
ringen på en maskin, som är 15 år
gammal och som nu skulle kosta över
20.000 kr. Alla 'transaktioner med KF
går via Gunn Nolin, som bl. a. räk
nar c:a 7.000 fakturer i månaden.
KF:s avräkning med dotterföretag
och föreningar sker med hjälp av hål
kort, d.v.s. siffrorna översätts i hål
på vissa ställen i korten. En maskin
känner sedan efter hålens läge och
adderar och multiplicerar automa
tiskt de uppgifter man vill ha fram
ur korten. Stora företag som KF och
Asea kan spara mycken personal ge
nom dessa maskiner.

Transaktionerna med kunder och
leverantörer går via reskontran. Vi
finner där Lia Noorlind, som betalar
våra leverantörfakturor. Det är c: a
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1.500 i månaden och nästan allt be
talas via postgirot. Genom banken
går remburser och andra utländska
dokumentbetalningar. Men för att
kunna betala våra leverantörer i rätt
tid måste vi också i rätt tid få in
pengar från våra kunder. Annars
måste vi låna. Den kontakten sköts
av Folke Andersson, som är hård mot
sådana, som inte vill betala, eftersom
vi debiteras ränta på de pengar, som
vi lånar.
Vi skall helst inte sälja till firmor,

som äro dåliga betalare, men en rör
installatör eller bosättningsaffär kan
ju drabbas av olycka och snabbt få
betalningssvårigheter. Vi följer dag
för dag växelprotester, betalningsfö
relägganden, ställningen på kontona
hos oss o.s.v. och kan snabbt vidta
ga åtgärder för att få in våra peng
ar. Men det är inte så roligt att gå
till rättegång eller utmätning.
Fakturor, betalningar, kreditnotor

etc. bokföras i kassa:bok och på kort
på maskin. Sysselsatta med det och
liknande arbete är Gun-Britt Nord
ström, Lillemor Ohlsson, Martin Ap
pelkvist och Ulla-Britt Hägersund.
Cirka 3.000 egna fakturor per månad
har vi och antalet bokningar många
gånger så stort. Detta var alltså af
färsbokföringen och när posterna
passerat den, vet vi vår ställning mot
kunder och leverantörer, våra utgif
ter, t. ex. löner och material, och in
komster uppdelat på benporslin, bad
kar, nötkött och hudar etc. Om vi
delar alla våra inkomster av produk
tionen med antalet anställda t. ex.
1951 får vi 26.526 :- kr. Detta har
alltså bolaget fått in per anställd och
samtidigt haft följande utgifter ock
så per anställd:

r'

Nya byggnader o. maskiner 1,158 :-
Löner 7.810:-
Försäkringar, mest för an-
ställda .

Material : .
Frakter .
Elkraft .
Försäljningskostnader, tele-
fon, porto m.m. . .....

Reparationer av anlägg-
ningar .

Räntor på lånat kapital ..
Skatter .
övriga utgifter, mest er-
sättning till utländska
representaner för deras
arbete och kostnader ..

Vinst .

712:-
12.702:-

652:-
648:-

1.226:-

1.530:-
841:-
136:-

481:-
65:-

Summa kr. 27.961 :

Inkomsterna är inte lika stora som
utgifterna, men det beror på lager-

kapit'clets kretslopp i industriföretag. Figur 1

AFFÄRSBOKFORING I KOSTNA0SBOKFORING

Inkomster

I
Försäljni,ng

Produkter
(prestationer)

l
Föffl ruknlng

Utgifter--Anskaffning -------➔ {kostnader)

ändringar och andra poster, som man
måste taga hänsyn till i bokslutet.
Lagren öJkade under året, och pengar
därtill måste lånas genom KF.

Detta kan nog vara intressant men
räcker inte till för dem som skall leda
ett företag. Det fordras analyser av
kostnader och beräkningar över av
delningars och produkters resultat,
vilka främst erhålles från kostnads
bokföring, kalkyl, statistik och bud
get.
En speciell fördel med kostnads

bokföringen är att de värden, som
används där, så långt som är möjligt
är omräknade till dagens penningvär
de. Om vi köpte en vara för 2 år se
dan för 1 kr kilot och den nu kostar
1 :50, måste vi rälkna med 1 :50, an
nars fattas det ju 50 öre, när vi skall
köpa nya varor. Och lika är det med
maskinerna, den hyra, som produk
terna i bokföringen betalar för bear
betningen, måste räcka till en ny ma
skin till återanskaffningstillfällets
pris. De pengar, som vi nu lånar av
KF, har KF i sin tur lånat med index
garanti, d.v.s. de skall betalas tillbaka
till återbetalningsdagens penningvär
de. Därmed följer att de lånade peng
arna alltid måste ge avkastning i da
gens penningvärde. Tyvärr är det för
närvarande inte så, utan bolagets ut
gifter, löner, material etc. har stigit
fortare än priserna på våra produk
ter, alltså inkomsterna. Om det skulle
fortsätta, bleve följden, att bolaget
finge ta av det kapital, som hushål
len satt in, för att betala ut löner,
material o.s.v. Och det skulle nog inte
de kooperativa hushållen tycka vara
meningen. Eftersom bolaget med
hänsyn till konkurrensen, framförallt
från importen, inte kan öka priserna,
finns bara två utvägar för oss: En
dera sänka kostnaderna eller produ
cera mera till oförändrade kostnader.
De anläggningar, som anskaffats

för en del av hushållens 50 miljoner
kronor, äro brandförsäkrade i nuva
rande penningvärde för 125 miljoner
kronor, eftersom man måste betala
i dagens penningvärde vid återupp
byggnad, om det skulle brinna. Men
maskiner och byggnader förstöras ju

inte bara av eld, utan de slits av ar
bete och tidens tand och blir omoder
na. Till återanskaffning därefter och
teknisk utveckling måste ett företag
spara ihop pengar självt, och det är
varje års andel av detta värde som
kallas avskrivning. Självklart måste
detta sparande ha sikte på det pris
anläggningen betingar vid återan
skaffningstillfället. Vårt företag
skulle behöva spara 7 miljoner kr, d.
v. s. c:a 3.900 kr per anställd, varje
år för att kunna skaffa nytt, när vå:
ra maskiner och byggnader om 10-
20-30-40 år beräknas behöva er
sättas. , Verkliga avskrivningarna
1951 understeg avsevärt detta belopp.
Få svenska företag hade möjlighet
härtill. I aktiebolagslagen står det,
att avskrivning å anläggningstill
gångar skall ske med belopp, som
motsvarar tillgångarnas värdeminsk
ning på grund av ålder och nyttjande
eller annan därmed jämförlig ·orsak.
Det är ju i första hand rationalise

ring och utvidgning genom användan
de av nya maskiner och metoder, som
gett företagen ökade inkomster och
därigenom möjligheter till högre lev
nadsstandard för de anställda. Det är
därför oss anställda det går ut över,
om det blir svårt för företagen att
skaffa effektiva maskiner och bygg
nader i erforderlig takt,

Siffrornas behandling i kostnads
bokföringen innebär en uppdelning
och fördelning mellan olika s. k. kon
toklasser, från kostnadsförslag som t.
ex. löner och material till avdelningar
och till sist produkter. Företagsled
ningen får då ett hjälpmedel att kon
trollera kostnaderna genom jämförel
se med budget. Vid en tidsperiods
början fastställes till vilka kostnader
en viss produktion bör kunna tillver
kas. Denna uppskattning kallas kost
nadsbudget och kompletteras med en
budget över beräknade inkomster.
Dessa beräkningar äro ofta företags
ledningen till god hjälp vid val av
alternativ inom försäljning och pro
duktion.
Bokningarna inom detta område gö

ras av Maj Fagerström. Till kost
nadsbokföringen kan också en del av
kalkylavdelningens arbete hänföras.
Där arbetar Mona Blomkvist, Stig
Englund, Erland Holst och Clarence
Wetterberg.
Förutom kostnadsfördelningar, sta

tistik och budgetarbete är deras hu
vuduppgift produktkalkyler, som kan
definieras som stickprov ur kost
nadsbokförlngen. Utan kännedom om
sina själv/kostnader kan inte ett fö
retag på rätt sätt använda tillgängli
ga resurser och på rätt sätt fullgöra
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Tredje kvartalets sammanträde
hölls den 22 september d. BKF-salen
under fulltalig representation. Efter
en värmande kaffetår studerades den
av företaget nyinköpta jättebussen,
som kommer att inredas som en am
bulerande utställning av badkar och
sanitetsporslin och bli ett nytt prak
tiskt medel för ökad försäljning.
De olika fabrikernas samarbets

kommitteer rapporterade . enstaka
sammanträden under den gångna
sommaren och populära personal-
träffar på Aspvik. .
Förslagsverksamheten noterar hit-

tills under året 31 inlämnade förbätt
ringsförslag, av vilka 26 premierats
med sammanlagt 2230 kr.
Skyddskornmitten redovisade un

der 2:a kvartalet 27 olycksfall med
305 förlorade arbetsdagar. Särskild
uppmärksamhet ägnas nu åt ögon
skador och skyddsglasögonens kon
struktion. Under oktober ämnar
kommitten besöka Arbetarskydds ute.
ställning i Stockholm. I samband med
denna fråga uttalades önskemål om
en allmän ögonundersöknäng bland
de anställda. Glasögon eller justering
av glasögon kan ofta rätta till symp
tom på trötthet och huvudvärk och
medverka till bättre arbetsresultat.

Det meddelades att den av nämn
den tidigare till inköp rekommen
derade tvättmaskinen, för arbetsklä
der icke kan levereras förrän under
oktober månad. Den är avsedd för
ångtvätt och har en kapacitet av 20
kg och skall provas på resp. fabriker.

Gav ordföranden Hjalmar Olson en
överblick över marknadsläget.
Under de första åtta månaderna ha

vi haft avsättningssvårigheter för
porslinet, beroende bl. a. på den steg
rade importen under 1951 och 1952,
vilken tillsammans med produktionen
inom landet väsentligt torde över
stiga normalförbrukningen. Detta har
medfört, att hos såväl grossister som
detaljister alltför stora lager hopats.
Samtidigt har grossister och detaljis
ter att kämpa med likvidsvårigheter,
varför de göra stora ansträngningar
att i första hand avyttra de varor de
ha inneliggande innan de köpa något
nytt.
Vi ha sökt möta svårigheterna ge

nom en ökad försäljningsaktivitet
samt nyheter i dekorer. Under augus
ti-september har omsättningssiff
rorna därigenom stegrats på ett gläd
jande sätt. Vi få emellertid räkna
med betydande svårigheter så länge
lagren hos våra avnämare äro stora
och importen fortsätter. Det torde ic
ke vara något tvivel om att de sven
ska hushållsporslinsfa'brikernas kapa
citet är för stor för landets behov.
Vissa möjligheter till export torde
föreligga, men dessa få icke över
skattas. De svenska porslinsfabri-

sin uppgift. Därav följer, att kost
nadsberäkningen är särskilt viktig.
En del av bolagets tillverkning

sker på beställning och i sådana fall
görs först en förkalkyl, där det er
forderliga försäljningspriset räknas
ut. När beställningen är klar, görs en
efterkalkyl för att vi skall se, hur den
har gått. Största delen av bolagets
produkter utgöres dock av standard
artiklar, där det mest är fråga om be
räkning av utnyttjandet av de befint
liga anläggningarna och den fasta or
ganisationen. Finns det möjligheter
att sälja och producera mycket, blir
utbytet gott, sjunker sysselsättningen
försämras resultatet katastrofalt. Ju
mer fasta kostnader bolaget får bl. a.
genom investeringar, desto känsliga
re blir det om anläggningarna icke
kunna utnyttjas för fullt. Detta kan
bero på "dåliga tider" men även att
produktions:kostnaderna äro för höga
och att därför försäljningen ej kan
upprätthållas i önskad omfattning.
De höga kostnaderna för samhället,
särskilt bostäderna, och andra socia-

la kostnader tynga kalkylerna vid nu
varande svåra konkurrens både inom
Sverige och på exportmarknaderna,
då de uppgå till mellan 25 och 50
proc. av lönerna och måste läggas
till dessa i kalkylerna.
Efter årsskiften och även kvartals

skiften kommer det mest spännande,
boksluten. Vi gör visserligen kortpe
riodiska beräkningar under hela året,
men lagrens värden är ofta svåra att
uppskatta utan inventering, och det
händer ibland att 1boksluten över de
olika fabrikernas och produkternas
resultat överraskar. År det bra och
inte verkar orimligt, blir vi bara gla
da, är det dåligt följer analyser och
undersökningar för att ge underlag
till företagsledningens åtgärder.

Sedan kanske det kan tilläggas, att
en del ekonomisk redovisning för vå
ra dotter- och systerföretag också
sker här. Det mesta är intressant och
jag tror, att de flesta trivs med att
arbeta på en Sveriges husmödrars
ekonomiavdelning.

Ruben Edqvist.

kerna ha helt nyligen till U.D. fram
fört en anhållan att få ett ökat stöd
från U.D. vid kommande avtalsför
handlingar, så att vi få rätt att ex
portera till andra länder. Dessa ha
för närvarande praktiskt taget full
frihet att exportera till Sverige me
dan däremot de själva vägra att mot
ta porslin härifrån. De ha en väsent
ligt stor fördel på svenska marknaden
genom de låga tullar vi ha. Dessa
äro som bekant viktstullar och genom
penningvärdets försämring ha de för
lorat mycket i värde. De länder som
vi eventuellt kunna exportera till ha
i regel mycket höga tullar.
Plastfabrikerna i landet ha vuxit

upp mycket snabbt under och efter
kriget. Vi ha länge förutsett att inom
detta område en mycket hård kon
kurrens så småningom skulle uppstå.
Vi befinner oss också nu i början av
denna utveckling.
Elporslinsavdelningen kämpar ock

så hårt. Avsättningssvårigheterna
och den hårda konkurrensen beror till
stor del på att framförallt tyskarna
börjat leverera färdiga elutrustning
ar till Sverige. Våra avnämare i Sve
rige, som tillverka dessa utrustningar
kunna icke konkurrera med tyskarna
och måste därför inskränka eller ned
lägga sin tillverkning. Därigenom
drabbas vi av avsättningssvårigheter.

Sanitetsporslinet har ju hittills
kunnat avsättas i relativt tillfreds
ställande omfattning. Detsamma gäl
ler badkaren men leveranserna ha ic
ke fortgått i det tempo, som vi ha
räknat med. Detta beror delvis på att
importen av badkar under förra året
var mycket hög. En stor del av denna
import har stannat i lagren hos en
treprenörer och grossister och dessa
behöva nu i första hand avyttra
dessa.
Artur Teglund redogjorde för en

del omändringar och utvidgningar av
produktionsapparaton. En ny avdel
ning kallad KPF, upprättas från 1 ok
tober. Där sammarnföres kyldisk- och
plasttillverkningen.
Verkskyddet och vakthållningen

vid våra fabriker var på tapeten.
Nämnden var enig om att dessa skul
le effektiviseras.
G. Dahlberg lämnade rapport från

kursverksamheten, korpidrotten och
andra ärenden i personaltjänsten.
Insamlingen till en kulturfond att

överlämnas till Konungen på 70-års
dagen rekommenderades. Hjalmar
Olson meddelade att insamlingen
också stödres av KF och dess dotter
företag genom ett anslag av 5: - pr
anställd.

Sekr.
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Lördagen den 20 september samman
strålade 1915 års avgängsklass i Gus
tavsberg, ett 40-tal 50-åringar med
lärarinnan fröken Olsen, numera fru
Waesterberg som hedersgäst. Man be
sökte sin gamla skola och beundrade den
nya, gjorde en rond i fabriken och såg
gamla bekanta ansikten i filmen "Eld,
lera och människor". På kvällen samla
des m:in till supe på Värdshuset, där
man berättade skolminnen, sjöng sin
barndoms sånger och fröjdade sig åt
Myllas musikaliska utsvävningar. Ett
uppskattat inslag var Agnes Lundins
hälsning från Californien, intalat på
band och uppspelat av Porsklev, som un
der hela samvaron följde de 1gamla skol
eleverna med en banduppspelningsappa
rat.

De flesta av eleverna finns fortfaran
de i Gustavsberg eller i Stockholm och
grannorterna, men där fanns också skol
kamrater som haft lång väg att gå till
Gustavsberg. Gustavsbergarens red. och
fotograf trängde sig på i det festliga
laget sent på kvällen och kom lagom till
kaffet. Alfred Mattsman, som har eget
bageri i ,Stockholm, hade just uppvak
tats med "En sockerbagare här bor i
staden" och Sven Hedblom, ägare av bil
verkstad med "Ån slank han hit och än
slank han dit". Sven Lorang hade be
rättat några särskilda skolminnen och
Orwar Wallius dansat med alla flickor
na. Vi hade med oss manuskriptet till
George Gustavssons bidrag i detta num
mer, "Som jag minns det" och läste det
till de glada skolbarnens odelade för
tjusning. Vi fick också tillfälle att dan
sa "Hockey-Cockey" och där ådagalade
eleverna en verkligt god kondition.
Vi passade givetvis på att göra några

snabbintervjuer och vände oss först till
fru Wo.esterbert), Hon pensionerades
1948 efter 41 års tjänst och har haft
åtskilliga ,gustavsbergsbarn under sina
vingars beskydd. Det var ganska duk
tiga barn förr i tiden och många voro
begåvade för vidare studier, men det
hade man inte råd till. Hon nämner

Anna Waesterberg

50-åringarnas skolträff

övre raden frän vänster: Harald Andersson, Göta Andersson, Evert Johansson, Karin
Andersson, Osvald Hultgren, Karin Holmgren, Verner Andersson, Karin Nilsson, Helge
Blomkvist, Linnea Larsson, Vilhelm ·O1sson. Andra raden: Ragnar Andersson, Valter Svan,
Ernst Andersson, Fridolf Johansson, Magda Poies, Alfred Mattsman, Mia Axell, Orvar
Wallius, Elvira Ribon, Sven Lorang, Sigrid Lundin, Sven Hedblom, Greta Sabel, Oskar
Hedlund, Signe Holm, Gustaf Möller, Karl Hedberg. Sittande: Lilly Löfbom, Karl Svens
son, Lilly öberg, Eskil Berglind, Lärarinnan Anna Waesterberg, Anna Eriksson, Fanny

Karlsson, Maria Sahlen, Bertil Andersson, Nanna Geschw;indt.

Agnes Lundin, Sven Lorang och Harald
Andersson. I jämförelse med nutidens
barn vore dåtidens gladare och lekfulla
re långt upp i tonåren och det anser fru
Waesterberg vara ett plus. De hade
hem och mamma när de kom från sko
lan, som ägnade dem mera personligt
intresse än vad de förvärvsarbetande
mammorna av i dag får eller hinner gö
ra. · Barnen voro fattigare men alltid
prydliga och rena i skolan. Vi lärare
hade självständigt arbete och voro
stränga men rättvisa. Det är märkligt,
att under min långa tid har vi bara haft
två överlärare, Karlsson och Gezelius.
Barnkullarna voro stora, 40-45 barn i
klassen, och skolsalarna räckte inte till.
Vi måste ordna med eftermiddagsläs
ning och det var inte så trevligt. Jag
var 17 år när jag gick på seminariet
och kom rätt fort ut som lärarinna med
en månadslön av hela 41 kr. - Här av
brytes vår intervju av en av de forna
eleverna, som på kamraternas vägnar
överlämnar en bukett röda nejlikor till
sin avhållna lärarinna. -

Vid bordet intill sitter Karl Erik
Svensson och pratar med Gustav Möller
och Verner Andersson. Han jobbade ef
ter skolan i fabriken tillsammans med
Manne :Svensson, men kom så till träd
gårdsjobb vid Malmvik och flyttade 1919
från Gustavsberg. Efter att ha pyntat
upp Hasselbacken under fem år med
blomsterdekorationer, skaffade han sig
bil, blev droskägare och sedermera pri
vatchaufför åt friherrinnan iDickson och
sedan under 10 år hos Direktör Wican
der. Under den tiden fick han se en hel
del av Europa. Numera har Karl Erik

jobb som tjänsteman i ett rederibolag.
Gustavsberg' besöker han, liksom sina
utflyttade kamrater, varje år. Om inte
annat så har vi i regel våra bortgångna
anförvanter på kyrkogården, säger han.
Och samhällets och fabrikens enaståen
de utveckling intresserar alltid en byg
dens son.
Maja Sahlen kommer ända från Kryl

bo, där maken har konditori. Hon var
16 år då hon lämnade Gustavsberg och
har en dotter nu i samma ålder. Under
sin skoltid bodde hon i Skeviksgatan 6,
där det fanns gott om lekkamrater. I
fabriken arbetade hon som klippflicka,
men det var inte så ljusa och fina loka
ler som ni har nu. Jag har mina kusi
ner i Gustavsberg - den här fotografen
är en av dem - så jag kommer hit var
je år för att hälsa på släkten och alla
de gamla bussiga kamraterna från förr.
Och så förstås för att se till mina för
äldrars grav. -·
När vi diskret smyger oss ut från det

glada sällskapet på Värdshuset är Mylla
som bäst i färd med att berätta hur
svårt han hade att få plats i skolbänken.
Man måste ta till kyrkbänk för att han
skulle trivas. Men fotboll och skridsko
åkning intresserade mera. Han måtte
ha varit en målvakt med räckvidd: När
den grabben fyller 50 år den 14 oktober,
så skulle man allt ha en inspelningsap
parat till hands. Där finns material att
fylla ett par sidor med humoristiska
ljugarehistorier ! - Vi traskar hemåt
och Calle Schevens vals ljuder uppe frän
Värdshuset. Jag tycker att den passar
rätt bra ihop med de här glada elever
na, som nått mtddagshöjden. G-g
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Lekaren satt vid viken och kvad,
mest om saker som grönska.
Tonen var falsk man till honom sad',
Saltstänk vi ej mera önska.
Dystert han lutan i böljan dök.
Men se i stället där satt nu en gök,
lockade gäcksamt med kvitter
utöver vikens glitter.

Av fåglar sägs Värmdö vara rikt,
fyllt av jublande kvitter.
Jag hör blott kråkor, måsar och slilct,
deras låt är mest bitter.
Kattorna, 7,ylan, blåsten och regn
liimna« små fåglar ej ro eller hägn.
Vart tar de sångfåglar vägen?,
Lergöken frågar förlägen.

Snoddas visst gjorde i juli visit,
sjöng haderian med äran.
Känsligt om flottare gick hans bit
enligt folkets begäran.
Somliga mena att enkelt det är
sångare bli utan större besvär.
Men allting säljs med reklamen
från Karusellens examen.

Korpen i kula, längd och höjd
jämte ett lopp på hundra
manat fram idrottsintresse med fröjd,
men många har börjat undra:
Ska vår idrott alltjämt ha sorg,
ty banorna saknas på Farstaborg?
Hoppet dock finns liksom trösten
att något sker under hösten.

Vattendjur vimlar i varje träsk,
sent var jag ute med håven.
Kvarnsjökräftan var liten och besk,
för henne man ej hade loven.
Gäddor det talas om, stora och långa.
Om man får tro dem som fiskar lär

fånga
togs en vid Hälln häromkvällen
som var den verkliga skrällen.

Nyss var parollen: upp till val!
Allt för många satt hemma.
Dock en glädjande ton jag gal
till heder för rikets stämma.
Någon lär vädrat oset från öst,
andra så storsvenskt slog sig för

bröst.
Få hava följt det talet,
Folket höll kursen i valet.

LERGÖKEN.

Den fria idrotten
spirade upp under augusti efter ett ini
tiativ av korpldrottskommltten vid fa
briken. Axel Eriksson komponerade en
poänglista, enligt vilken man fick en
poäng för ett höjdhopp på 95 cm och
för varje ökade 5 cm ytterligare poäng.
Liknande gällde för kulstötning, längd
hopp och löpning 100 m. Till den 17
augusti inbjöd man fräckt och friskt av
delningarna till inbördes tävlan om ra
briksmästerskap. ,En provisorisk längd
och höjdhoppsgrop trollades fram. på Ek
vallen, en kulstötningsring smiddes ihop
och tidtagareur och måttband lånades
upp. Det blev en succes, Under de två
kvällarna avlades 90 prov i kula, 64
man hoppade höjdhopp, 54 st. klarade
över 3.50 i längdhopp och 6'3 hämtade
poäng på 100 meter. Slutresultatet blev
att TBF bärgade 775 poäng, HPF 623
poäng och B~F 472 poäng medan övri
ga sammanlagt kom upp till 264 poäng.
Poängplockare i särklass voro Curt
Johnson, Rolf Karlsson, Ivar iNorin, Frit
te Fall och Greger Å'berg vid fabriken
och Torsten Eriksson och Hans Eriksson
bland övriga deltagare, En prestation,
som uppskattades av den intresserade
publiken var Lotta Lindbloms 13.0 på
100 meter och 5,02 i längdhoppet. Ty
Lotta är en ganska bastant herre. Bland
resultaten kan vi också nämna Mihkels
kula med 11,54 och Millianders 11,41,
Berndt Johnssons 12,0 på 100
meter och 5,79 i längd och Curt John
sons, Hans Erikssons och Torsten Eriks
sons 1,60 i höjd.

Som avslutning löptes 4 X 100 m. mel
lan olika lag. Einar Andersson hade i
brist på annat med sågspån markerat
löparbanor och på dessa vann HPF.
Korpidrottskommitten är att .gratule

ra till sin populära insats för den fria
idrotten. Gamla idrottsvänner tyckte det
var som förr i Gustavsberg. På allmän
begäran kommer nu dessa tävlingar att
bli årligen återkommande fabriksmäs
terskap under hösten, liksom fotbolls
korpen under försommaren.

Amerikanskt karusellpar
ville se Gustavsberg

Mag,ister Donald Cosgrove med sin söta
hemmafru Gloria, trivdes ypperligt hos

Stig Lindberg

Gloria och Donald Cösgrove gästade
den 27 augusti Gustavsberg. De voro
förtjusande representanter för det unga
Amerika, han lärare och hon nygift
hemmafru. De berättade att de en dag
for in till New York och slank in på en
televisionsutsändning, fick en biljett och
den förde dem upp på scenen, där en
del frågor skulle besvaras. Och det ,gick
galant och så stod de där som vinnare
av en 10 dagars trrpp till ett valfritt
land, en bil, en minkpäls och 1.000 dol
lar till utrustning. "Och här är vi nu",
sade de med charming smile. "Vi har
hört en del om 1Sverige och kooperatio
nen, så det blev vårt val. Vi har haft
härliga dagar och en intressant och triv
sam upplevelse i Gustavsberg."
I Gustavsberg ställdes först kosan till

skolan, där de hade turen att träffa
lärarkollegiet samlat. Man utbytte erfa
renheter och synpunkter, besåg utsikten
från Kvarnberget,. varefter lunch intogs
vid brasan på Skevik. I fabriken fann
man Stig Lindberg i fin form och med
verkligt intresse beskådades vår fabri
kation av hushållsporslin, konstgods och
badkar. Rundturen i samhället och visi
ten hos Rossi i Hästhagen fägnade det
trevliga paret synnerligen. Till slut fick
de en stunds avkoppling vid en kopp
kaffe i kvällssol vid Hällen. "Vi önskar
verkligen att få komma igen hitut en
gång", var deras avskedsord. Forsman,
Dahlberg och Hilding Ohlson hade nöjet
att ledsaga de två ambassadörerna i
Gustavsberg. Hilding plockade ihop ett
trevligt album med bilder från deras vi
sit här och det har de fått med häls

Rolf Karlsson i ett stilfullt längdhopp ningen "Välkommen igen!"
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Höstens skonyheter
lägre priser

"West End" antikbehandlad brouge.
En flott sko helt amerikaniserad.
Randsydd, dubbelbottnad. Pris 50: -

Kraftig sko i brunt kalvskinn. Rund
sydd med rågummisula. Pris 43: 50

Elegant herrsko i den moderna stilen.
Färger oxblod och svart. Dubbelbott
nad, randsydd.

Pris svart 39 : 50
oxblod 40:-

Käck randsydd pojksko med dubbel
lädersula.

Pris 30
,, 31-33
,, 34-36
,, 37-39

26: 50
28: 50
31:25
34: 25

Randsydd damsko i den moderna vin
röda färgen. Sulan av cellgummi som
gör skon lätt och behaglig.

Pris 39: 50

Randsydd damsko, halvhög klack, rå
gummisula. Praktisk promenadsko.

Pris svart 38: 50
brun 39: -

Filtar
Teeners, tonårssko, randsydd, läder- blommiga
sula Pris 31: -

Juniorfilt

Damstrumpor
nylon 5: - 5: 50 6: 25
m. mönstr. häl fr. . . . . . . . . . . 6: 75
svart söm . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 25
masksäker .
natursilke .
natur-rayon .
mel. rayon .
rayon pläterad

7: 75
8:90
6:50
7:-
6:75

Sängutrustning
Madrass

190 X 75 cm, 2 kg vadd, 5 kg kroll,
blom. bolster . . . . . . . . . . . . . . 31: 50

D :o med avsydd kant . . . . . . 36: 50

D:o med avsydd kant, 2 kg vadd,
6 kg kroll 42: 50

Stjärnbolster
165X65 cm
155X65 ,,
145X65 ,,

Barnmadrass

80 X 55 cm, extra fack 40 cm, 1 kg
vadd, 1,5 kg kroll, stjärnbols-
ter 18: 50

Kuddar 60 X 50 cm

1,1 kg landfjäder 11: 50
1,2 ,, halvdun . . . . . . . . . . . . 15: 50
0,65 ,, andhalvdun . . . . . . . . 28: 50

Barnkuddar

40X30 cm
55X35 ,,

Täcken

200 X 140 cm, enfärgade ny
mel. vadd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 : 50

150Xl10

Barnfilt

blå, rosa

cm

29: 50
28: 50
27: 50

5:25
8: 50

21: 80, 25: 50, 41: 50

21: 70

11: 60

överlakan

240 X 150 cm, hålsöm . . . . . . . . 15: 40

Konsum
Gustavsberg

Underlakan

240 X 150 c:n . . . . . . . . . . . . . . 14: 40

örngott
60 X 50 cm, m. spets 4:75
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Min hobby
XII.

Ända från barndomen har jag älskat
naturen med all sin prakt, träden och
blommorna i skog och äng, blåklint och
prästkragar. Och vitsippan, den första
blomman om våren. Och nu ljungen, som
står i sin fulla fägring. iSå trivs jag
med alla våra fåglar, som kommer fram
till våra boningar liksom för att be om
litet mat. De kvittrar sitt tack. Kan
man så hjälpa dem med några holkar,
där de kan sätta bo, då känner man li
tet gemenskap med dem. Ty själv har
man haft det trångt och varit svag av
sjukdom. Då har jag .tänkt på de hjälp
lösa små bevingade. När jag under min
långa sjukdom inte kunde arbeta så
mycket så tänkte jag att jag skulle
försöka avbilda några fåglar och un
der min vistelse på pensionatet i Boo
fick jag god tid att •göra ett försök och
lära litet att tälja i trä. Det var min
första bekantskap med att skapa och
min första känsla av triumf att kunna
det. Nu sitter jag här i iSkogshem och
känner mig både glad och Ivrig wtt få
syssla med mina enkla fåglar i trä; det
är domherrar, talgoxar, sädesärlor och
starar. Jag har också gjort några tom
tar och små älvor av vadd. De kom
mer smygande för att spegla sig i käl
lans klara vatten. De smyger på tå i
den vackra gröna mossan. Om vi män
niskor kunde stanna i naturen ibland,
lyssna och tänka på allt det vackra och
fridfulla vi där har krling oss! Jag kän
ner det så, när jag täljer mina små fi
gurer. Lnte kan jag skriva mera om det
och inte kan jag dikta, men låt mig slu
ta dessa funderingar med en liten vers:

Den vackraste blomman att giva
finns aldrig i någon bukett,

den växer i skyddade gömslen,
dit aldrig en väg har lett,

Joliga spalten
Pappa håller på att hänga upp tav

lor och har liUgrabben som intresse
rad åskådare.
Efter en stund råkar ett kraftigt

slag av hammaren, som var ämnat å,t
spiken, träffa vänstra tummen.
Sedan pappa grundligt uttalat sig om

diverse saker går grabben ut till mam
ma i köket och säger:
"Mamma,. nu vet jag varför mormor

kallar pappa för sin Svärson."

Nu har grabben börjat i första klass.
Redan efter några dagar rapporterar
han glädjestrålande:
- Pappa, jag har fått beröm i sko

lan.
- Jaså, varför det då.
- Jo, dom säjer att jag äter duktigt!

- Jag fick upp en hejare till gädda i
söndags. Vad tror du den vägde?
- Hälften!

Har Ni hört historien om gustavsber
garen som skulle gratulera en god vän
på hans [odelsedaq genom att sända ett
telegram. Han kunde emellertid inte
hitta på någon lämplig text och tänk
te slutligen: "Jag kan ju ta ett av de
telegram jag fick när jag fyllde år",
och skickade därmed följande:
"Lycka och välgång intill livets slut,

önskar dej vännen Knut.
Vännen Kalle."

Och. så var det två gustavsbergare,
som beundrade anläggningen utanför
Folkparken. Den ene utbrast:
- Ja, det var den finaste entre jag

har sett till en tipp. Blir det . lika- fint
vid Ekbacken?

Fast ingen har skådat dess öga,
den doftar ibland i en vind

och kommer en solsky att leva
som ljus kring en sorgblek kind.

Den blomman vet aldrig om sorgen,
om saknadens ensamhet,

men skönast den är av alla
i stjärnstrålad hemlighet.

Du mor, i ditt leende öga
den lyste min barndom en gäng

i vakande kärlek den växte
ur sagor och vaggmjuk sång.

Den vackraste blomman du finner
som minne i blomsternas vår,

och glädjen skall värma ditt hjärta,
där ensam och trött du går.

Ebba Karlsson.

Det tidigare konstaterade köpmot
ståndet ser ut att avtaga. Man kan
faktiskt tala om normala förhållan
den igen. T.o.m. augusti är omsätt
ningen 3.160.000 :- med en ökning av
451.300 eller 16,7 proc. Arets omsätt
ningsökning torde bli c:a 650.000:
vilket innebär att omsättningen blir
c :a 4,8 milj. Som bekant hade må
let satts till. 4,5 milj.
Inom manufakturbranschen har

priserna varit vikande under så gott
som hela året vilket också kan avlä
sas i de omfattande realisationerna
landet runt. För vår del ha vi vidta
git de prisjusteringar som behövdes.
För skobranschen kan även noteras

fallande priser. Höstsäsongens .priser
är i vissa fall betydligt lägre än·för
ra årets, vilket är glädjande för kon
sumenterna.
Tack vare god tillgång vid slakte

rierna samt minskad efterfrågan i bu
tikerna har vissa prissänkningar på
kött- och charkuterivaror vidtagits av
slakteriföreningarna för att stimule
ra efterfrågan.
Vi gå nu mot hösten och därmed

studiesäsongen. Assistent Ericsson,
som svarar för gruppverksamheten,
har redan fått en del studieförslag
och flera kommer. Den som är in
tresserad deltaga i någon grupp kan
vända sig till närmaste butik eller
ock medlemsråden.
Vår ansökan att bli antagen som

tipsombud vid Grindstuplan avslogs
av Tipstjänst.
K. F :s styrelse biföll vår begäran

att få sparkasseavdelningar vid Vil
lagatan, Grindstuplan och Hästhags
plan. Därmed ha medlemmarna möj
lighet att göra insättningar och uttag
på alla platser där vi ha butiker.
Från byggnadsfronten kan rappor

teras att ombyggnationen vid Villa
gatan i det närmaste är avklarad. För
Fruvik har ritningsförslag utarbetats
av K. F:s arkitektkontor. Vår ansö
kan om byggnadstillstånd för den s.k.
huvudfastigheten har ännu ej behand
lats av Länsarbetsnämnden.

0. G. K.

Den första snön
föll över Ingarö den 19 september efter
en åskby. Det blev rikti;ga drivor och
en av våra chaufförer kunde leverera
en stor snöboll på flaket. Den smalt
snabbt i solskenet över Gustavsberg. . .
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Ktära Gustavsbergåre. överskriften
har sjguaturen inte författat. Ge mig
tusen brasklappar och jag skall placera
dem mellan raderna, för nu har Red.
för denna värderade tidning bestämt,
att jag skall inordnas under denna krä
vande rubrik, som låter som löften om
juniregn över viol och reseda, sol över
dallergräs och baldersbrå. Och jag, ja,
jag känner mig som den kaktus som
med nöd och näppe blommar en gång
om året, om det vill sig väl. Förvisso
ett utslag av Red:s sällsynt rika humor
som tog oss år att förstå i hela dess
tjusande, för att inte säga förtjusande
vidd. Ämnen till kritiska funderingar
får man gratis, men vem ger mig en
solglimt till skänks, dom sitter säkert li
ka långt inne som gustavsbergarnas
svampställen.
I tretton höstar har jag förgäves sökt

lista ut var skogarna häromkring döl
jer sina gula, ljuvliga kantarellrosor,
skam till sägandes är det den enda
svamp jag begriper mig på, men aldrig
hittar jag de rara gullngarna, bara det
pyttelillaste stället vid "Odlingen" har
jag kommit på. Varje år ser jag svamp
korgförsedda gustavsbergare försvinna
in i skogen. Familjen och jag, tar sikte
på en av dem och 'travar efter, här skall
uppdagas var svampställena är belägna.
Skogen står stor och hemlighetsfull och
människan är försvunnen. Vi går och
går, vi kliver upp för rberg och vi slänt
rar ned på andra sidan, vi står paraly
serade i skogsbrynet vid ett hygge i när
heten av Långträsk där en älgko betar
med sina kalvar, vi drar oss lite senare
sidleds och på skälvande knän in bland
träden, tycker oss känna älgtjurens flå
sande i nacken, rycker till för en räv
som kvickt sticker in i småskogen, ser
haren i begynnande grått hoppa över
skära ljungstuvor, ser sol och skugga
spela mellan stammarna, beundrar orm
bunke och lingonklase, ser allt, upp
lever allt, utom kantareller och svamp
plockande gustavsbergare. Kommer
fram till Ingarövägen igen så småning
om, sitter på dikesrenen och delar på
kaffetermosen, tycker att livet trots allt
är drägligt. Betraktar sonens röda mös
sa som guppar fram över en ännu grön
äng med kvardröjande sommarblommor,

Sommarvisa
Det bor så många visor
i sommarkvällens ljus
det bor så många visor
i vart hjärta
som öppet famnar livet
och aftonvindens sus
när dunkelblå står skogens
gröna glänta.

Det bor så många visor
i blommornas behag
det bor så många visor
under linden
de minna lyckoåren
och svunna ungdomsdar
men även bitterhetens tår
på kinden.

ARNE AROS

gläds över en flik av Kvarnsjöns höstblå
'vatten och anser vid påtåren, att Hvet
helt enkelt är underbart. Då kommer
gustavsbergaren ut ur skogen svamp
överlastad och segerglad.
Nu talar vi om något annat, vad jag

då hade att säga i ämnet sorterar inte
under den här rubriken.
Vi kan t. ex. bemöta honom som klan

kade på den manliga tonårsklädseln.
Varför det, snälla han, den barnsjukdo
men, som stundom följer oss upp i me
delåldern, är en så harmlös och urgam
mal företeelse. Jag minns från mina
första år att min mamma gnolade på
någonting som IäJt som, "han var smärt
om lilla midjan och i pannan lugg". Det
var efter ett annat världskrig då det
manliga modet som nu drogs över Ull
det feminina, myggjagare med höga
uteklackar, markerade midjor och hela
rekvisitan. Att det just blir tonåring
arna som följer modets överdriflter hör
till det lättförståeliga i tillvaron, här
finns ett legitimt behov att dölja den
inre osäkerheten, man är så rädd att
den gryende personligheäen, som synes
en själv så utsökt och märkvärdig, inte
skall komma till sin rätt i de vuxnas
konservativa värld och så slår man över
och klär sig uppseendeväckande, alltid
retar det någon. 1Så tar man ett avance
rat tag om en f'licka och dansar ut
kind mot kind, dnte med sitt hjärtas ut
valda för kvällen eller för livet som en
vuxen man skulle göra, utan med alfa
hela långa kvällen.
Nog kommer jag ihåg hur jag använ

de mina första hoptjänade slantar en
sextonårssommar. Jwg köpte en klän
ning, ny mardröm i svart voile med sto
ra, blaffiga röda rosor, ankellång och
djupt urringad så att den beniga tonårs
halsen kom att resa slg' som en ruggan
den trana ur härligheten och det hela full-

Saga?

En lördagskväll tog brukspatron
mig med ut "någonstans på fabriks
området". - "Lova, att aldrig yppa
denna plats för någon enda männi
ska", sade han. Båda hjälptes vi nu
åt att gräva en tämligen djup grop.
En s. k. kungavas hämtades. Jag
fick order att gå efter Hellström. Men
brukspatron visste, att H. nämnda
dag var i Stockholm. Han ville nog
ha mig från platsen ett ögonblick.
Kanske lades något papper· eller nå
got annat i vasen. Vilken avsikt
brukspatron f. ö. hade med detta ar
rangemang, fick jag aldrig veta.

Från en intervju med gamle
byggmästare Danielsson 1944-

bordades av en jättelik stråhatt med
blomsterrabatt under brättet, Vad jag
måtte varit vacker! Jag rodnar ned
genom de smala, svarta byxbenen ända
ned i de spanska espadrillerna, (hög
modern sko med repsula) vid tanken på
all den tvivelaktiga elegans man skrudat
sig i genom åren.
"Det är så svårt när knoppar brister,

varför skulle annars våren tveka", skri
ver Karin Boye. Delt är nog så.
Nu är det inte vår, inte ens sommar,

den inföll detta år på en måndag, fort
satte vackert tisdag, onsdag och torsdag,
log och försvann vid veckoskiftet, sörjd
och livligt begråten av hela svenska fol
ket, ty den glömde tota]t av att komma
igen. Och det vart höst, de tappra ro
sornas och spindelvävarnas aena höstda
gar, då Hjalmar Gu!llbergs strofer istäl
let ringa i mitt öra, den strof han sjöng
efter en sommar då kriget ryckte allt
närmare våra ,gränser och varje solglimt
fick en djupare innebörd.

De sista rosorna stå i brand
och tagg och spindeltråd
försvarar den flyende sommar
som skänktes värt land, av nåd.

Edla Sofia.
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Revansch mot Fiskeby

Kl. 6.10 den 13 september avreste 22
man och en kvinna från Gustavsberg,
utrustade med rackets, gevär och gy;:;::
nastikskor för att i Norrköping och
Skärblacka ta revansch för fjolårets ne
derlag i idrottskampen mot Fiskeby Fa
briks AB. I Norrköping möttes. vi av
mottagningskommitten, Tore Klintorph,
Schöldstedt och Tollsten, som stuvade
in oss i en buss. Att man hade vissa för
aningar syntes, ty Karin Åberg utsat
tes genast vid ankomsten för försök till
kidnapping, men den vaksamme över
ledaren hade henne snart i gott förvar
igen. Efter en kort sightseeingtur i den
solstrålande staden sökte bussen sig ut
mot landsbygden och guldgula sädessky
lar fram till 1Skärbl1acka, där vi vandra
de en god stund i de bullrande fabrikerna
vid Fiskebyströmmens vatten. På alla
större byggnader voro flaggorna i topp
och på anslagstavlorna varskoddes om
den förestående idrottskampen. (Där
gick matchen Norrköping-Malmö F1F
miste om en hel del åskådare.) Uttrött
ningstaktik trodde vi på då vi vandrade
de 15 trapporna upp till utsiktstornet,
men besväret var värt litet flåsande och
benen behövde mjukas upp efter tågre
san. I utställningshallens monter med
de produkter, som kommer fram ur den
söndertuggade massaveden, intresserade
särskilt en flaska aquavit - vad det nu
kan bero på. Slätten omkring var fylld
av väldiga mängder stockar och från
järnvägsvagnar fylldes lagren på av en
jättestor lyfttravers. I fabriken följde
vi barkningen, shpningen, basningen,
kokningen och allt vad det nu heter till
den färdiga massan. I den nya färg
konditionerade fabriken följde vi vidare
avvattningen, pressningen och glättning
en i det jättestora valsmaskineriet till
smörpapper och silkespapper. Det var
intressant! - Klockan 13 voro vi vid
Ljusforsfabrikens matsal och medan vi
väntade på dukningen till mat, införde
signaturen det ädla spelet 5-öresvarpa,
men fick efter fem omgångar skrinläg-

ga förhoppningen om förstärkning av
sin reskassa. Lunchen var riklig och
frestande, men gustavsbergspojkarna
har fina magar och gillar köttbullar,
varför de nu kunde inregistrera sin
första seger, vid matbordet. - Till
skjutbanan ·gick färden på slingrande
och guppande stigar; en lätt bris veck
lade ut flaggan till hälsning, när de
första provskotten knallade. I första
skjutlaget visade vår Erland Jonsson
stadig hand, medan otränade Kagestad
och Axelsson darrade litet i femminu
tersperioden. · I andra skjutlaget hade
Fiskeby inkallat förstärkning från ar
men och här prickade den tjugoårige
Urban in 10-or i serie och vann med 96
poäng. Men vår Hugo Persson klappa
de dit 95 poäng, trots ojämn belysning.
Slutprotokollet visade emellertid seger
för Fiskeby med 3-2.

"Kollegial samvaro" stod det på pro
grammet kl. 7 och här inhöstade F'iske

. by sin största seger. Härliga smörgåsar,
kaffe mm 00h värdfolket utökat med
en glad ingenjörAndersson, som berätta
de om hur han en gäng sökte efter Ros
lagens ros. Han visste inte att vi hade
henne hos oss. Dessutom hade man in
kallat dansanta damer i idrottsförening
en, så ni förstår att våra charmörer
spann. Alltnog, det blev en alla tiders
kväll, med dans, skämttävlingar, allsång

och mera smörgås. Vid midnatt förde
lades vi på våra värdar och inkvartera
des i de olika hemmen som kungliga
gäster i Norrköping och Skärblacka.

Söndag morgon klockan 9 befunno vi
oss i härligt solsken på Himmelstalunds
tennisbanor, där Göransson besegrades
av Hessin med 6-3, 6-2, .Englund vann
sin match med 6-1, 6--4, Folke Anders
son nedkämpade sin huvudvärk och mot
ståndare och Karin Åberg gjorde sensa
tion ,genom att vinna över Jarnemark
med 5-7, 6-4, 6-3 på grund av sin
envishet. Därmed vann hon praktiskt ta
get hela matchen åt Gustavsberg. Dub
beln tog Göransson och Englund med
6-2, 6-3 och vi kunde notera 4-1.
Ställningen var nu 6-4 och fotbollsmat
chen skulle bli avgörande. Vi måste
minst ha oavgjort för att bärga segern.
Efter kaffepaus återvände vi alla till

Skärblacka och på dess fotbollsplan
sitällde de båda lagen upp kl. 14. Till
att börja med verkade våra pojkar en
aning dagen efter, men utförde i alla fall
en del konststycken, som stående på bol
len, kanåkning och dylikt, tills bollen
genom ett missförstånd i vårt försvar
hamnade i buren. I medvinden fick Fis
kebys goda lag övertaget men fick inte
ut mycket av spelet. I andra halvlek
kom en brasiliansk knäspark till Knag
gen, som med ett elegant virveltillslag
fick en kanon i Fiskebys mål. En strarr-

. spark för rätt ofrivillig hands lade Fis
kebycentern artigt utanför vänstra stol
pen. Olofsson som slet och halkade för
hela slanten· fick så en kalasfrispark
från ,Södergren och vidarebefordrade
den med en nick direkt 1i mål. Ställning
en 2-1, då Lotta rundades av "en som
tydligen spelat boll förr" och så blev det
oavgjort, tills pipan ljöd för full tid och
vi fått delad pott 1 1/2 poäng var. Gus
tavsberg hade vunnit vandringspriset
med 7 1/2 mot Fiskebys 5 1/2.

Vid prisutdelningen kunde alltså en
glad ledare och reporter hämta tillbaks
den ståtliga Argentapokalen, som nu
upputsad finns att skåda på mitt kon
tor. Innan vi så· äntrade bussen fick vi
ytterHgare mat och glass och höra ing.
Johanssons snabböverblick på pappers
tillverkningen i Sverige frän biskop
Brasks dagar ·och tills nu. - Kloc
kan 19.16 tillsattes extra vagnar i
Norrköping för att våra grabbar skulle
få sittplats och tillfälle till en stilla po
ker. - Och så var en trevlig resa slut.
Men i glädjen över vandringspriset i
trunken glömde ja;g alldeles bort att
skälla på grabbarna. Men de hade ju
skött sig skapligt. Bäst var i alla fall
värdfolket i Fiskeby, Det var välvilja
och omtanke från första stund och där
ha vi svårt att slå dem! Tack och heder!

Gösta
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Tack!
För vänlig hågkomst på min 60-års

dag får jag_ härmed till arbetsledning,
kamrater och vänner framföra mitt
hjärtligaste tack.

SIGF1RiiD FLOREN.

Ett hjärtligt tack till företag, arbets
kamrater och vänner för vänlig håg
komst och uppvaktning på min 70-års
dag.

KARL ALBIN LILJEKVIST.

Färg ocli form
Glimtar av besökare i Gustavsberg

FÖDDA:

Den 29 juni. En son t. Nils Linus Nord
mark och h.h: Merit Anne-Marie Birgitta f.
Alfsson, Hästskov. 10.
Den 29 juni. Birgit Kristina, d. t. Nils Fa

bian Berglund och h.h. Ida Ingrid f, Olofsson,
Trallbanev. 1.
Den 2 juli. En dotter t. Bertil Gösta Flink

och h.h. Ingrid Margareta f. Persson, Villa
gat. 7.
Den 7 juli, Inga-Maj Anita, d. t. Douglas

Knut Evald Westerberg och h.h, Inga Maria
f. Nilsson, Hästskov, 10.
Den 14 juli, Patrizia, d. t. Vincenzo Lodi

och h.h, Antoinetta f. Cossia, Hästskov. 2.
Den 1 aug, En dotter t, Sven Helmer Hans

son och h.h. Siv Evy Teresia f. Lönn, Grind
stugärde I 51,
Den 12 aug. Erland Kurt Robert s. t. Er

land Albin Johansson och h.h. Elsa Maria
Gustava f. Möller, Mörtnäs 1: 452.
Den 13 aug. Sven Olof, s. t. Nils Gustaf

Sixten Sunesson och h.h, Elsbet Irmgard f.
Taube, Aspvik 1: 43.
Den 19 aug, Rune Lars Bertil, s. t. Bertil

August Petersson och h.h, Frida Astrid Ma
ria f. Karlsson, Lugnet.
Den 21 aug. En dotter t. Lars Sture Ola

rence Wetterberg och h.h. Inga-Britt Linnea
f. Ström, Mariaplan 6.
Den 31 aug, En son t. Berndt Axel Jonsson

och h.h. Gunnel Elisabet f. Carlsson, Häst
hagsterrassen 11.
Den 3 sept, En son t. Hans Erik Lennart

Nordström och h.h. Inga-Brttt f. Magnusson,
Hästskov. 8.
Den 8 sept, En dotter t. Einar Ake Helin

och h.h. Anna Maria f. Guhren, G:la väg. 10.
Den 10 sept, En dotter t. Hans Ingemar Gö

ransson och h.h. Gerd Kristina f. Wahlgren,
Hästhagsterrassen.

VIGDA:
Den 5 juli, Gösta Mikael Glad, Grindstu

plan 1 och Gun Karin Elisabet Akerblom,
Lugnet.
Den 23 aug, Erwin Ludwig, Skeviksg. 8 och

Edith Scheppan, Skeviksg, 8.

DÖDA:
Den 1 aug, f porsl.mäl :an Anna Charlotta

Boström, Ald.hem. 77 år,

Ett hjärtligt tack till skolkamraterna
för vänlig hågkomst.

EMI,L LöFiDAHL.

Ett varmt tack till Eder alla för den
trevliga samvaron vid klassfesten den 20
sept,

ANNA WAES'DERJBERG.

För all uppvaktning och vänlig håg
komst på min 50-årsdag frambär jag
härmed mitt varmaste tack.

V:IDRINIDR ANIDERSSON.

Reklam
Att sälja utan reklam, det är unge

fär som att vinka åt en vacker flicka
i mörkret. Vi vet själv att vi vinkar -
men tyvärr inte den vackra flickan.

Persiennbolaget CARMAs Persienner
Av Lättmetall. Högsta kvalite. Lägst i pris.

Avbetalning underlättar köp. Pris och förslag lämnar

G. Sellstedt, Hästhagen 7, Gustavsberg
Persiennbolaget CARMA Bragegatan 7, MALMÖ.

Framtidsförbundets
Sjukkassa

öppen för in- och utbetalningar varje
helgfri tisdag och torsdag kl. 16-18.
Varje frisk person från 16--50 år kan

vinna medlemskap.

För lokalavdelningen i Gustavsberg

Alvar Ekmark

Kullen 7

Tel. 304 95

MÖBELKÖPA·RE
Välj den raka inköpsvägen utan fördyrande mellanhänder. Sedan år
1895 äro vi tillverkare av bäddmöbler. Resårmadrasser. Duchateller.
Bäddfåtöljer med resårbädd samt plats f. sängkläder. Madrasser i
tagel samt med det tyska konsttaglet. Extra mått kan erhållas.
Lagerför: Kompletteringsmöbler i olika träslag, bekväma fåtöljer
m. m.
Utför: Omstoppning och omklädning av möbler och madrasser. Skall
Ni sätta bo eller komplettera Edert hem vänd Eder med förtroende
till

A-B DANIELSSONS MÖBLER
Metaregatan 6, (vid Södermannag. Ringv.) Tel. 40 07 66

Verkstad Tel. 591139.
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Schack med London Frikyrklig vigsel
"Wenn jemand eine Reise tut, kann

er auch etwas erzählen", säger tysken.
Om någon gör en resa kan han också
berätta något. Nu har jag upptäckt att
en schackvän kan sitta i sin stol och än
dock berätta något.

I somras började jag spela ett kor
respondensparti med .en engelsman i
London. Jag har aldrig sett honom
men däremot träfflat hans fader, som
var skotte. Det låter kanske egendom
ligt i våra öron men det är mycket vik
tigt att hålla dessa nationaliteter isär.
Det är emellertid en annan historia, som
Kipling säger, och den kanske jag be
rättar en annan gång.
Alla vet förstås, att man betecknar

schackbordets 8 rutor som är vända
mot spelaren med bokstäverna a t. o. m.
h. Och andra sidan med nr 1 t. o. m. 8.
Då har alla 64 rutorna fåitt sin beteck
ning och det är bara att sända ett vy
kort till sin motståndare och tala om
vilken pjäs man flyttar till en given
ruta.
Det var tydligen inte så enkelt efter

som det hakade sig med en gång. Efter
som jag blev erbjuden att ta de vita
pjäserna så skrev jag d2-d4. En invit
till damgambit. Min motspelare, låt mig
kalla honom Mr H, svarade att han
gjorde samma drag. Jag började frukta
att det var för varmt i London och på
minde honom om att jag hade de vita
pjäserna och han således de svarta och
följaktli:gen inte kunde göra samma
drag. Och så fäck jag en lektion i eng
elsk scbJack. Mr H skrev au han inte
kunde vara med på att spela efter nå
got tyskt system utan önskade hålla
sig till det engelska. Att det verkade
gammalmodigt och tungrott spelade gi
vetvis ingen roll. Båda spelarna räknade
sin närmaste rad som nr 1. och den
längst bort som nr 8. Därför kunde han
göra samma drag. Rutan längst till
vänster hette i stället för A Queen
Castle eller Rook (Drottning' torn). B
heter Queen iKnight (Dro:ttning spring
are). C heter Queen Bishop (Drottning
löpare). Sedan kom iD = Queen och E
= King och F. G. o. H King Bishop,
Knight o. Castle.

Partiet Mr W vit mot Mr H svart el
ler som vi skämtsamt kallar det Swe
den v. Errgland ser efter mitt 8:de drag
som följer. P. betyder Pawn = bonde
måste jag kanske först tala om.

Den första frikyrkliga vigseln i vårt
samhälle, efter nya religionsfrihetsla
gens ikraftträdande, ägde rum i Mis
sionshuset lördagen den 6 september, då
Ake Henoksson sammanvigdes med
sjuksköterskan Margit Lindberg, dotter
till Werner Lindberg och hans framlid
na hustru Irma, född Andersson. Till
tonerna av en bröllopsmarsch intågade
brudparet i det med blommor och björ
kar smyckade missionshuset. Vigselför
rättare var Past. 1Evert Brytting, en
personlig vän till brudparet. Efter vig
seln bjöd brudens fader de inbjudna, vil
ka utom de anhöriga bestod av missions
församlingen och ungdomsföreningen,
till ett rikt dukat kaffebord. Under den
trevliga samvaron förekom solo-, duett
och kvartettsång samt sång ttll sträng
musik. Verser lästes från brudens tvil
lingsyster, som en tid vistats i Frank
rike. En mängd telegram anlände från
skilda delar av vårt land samt från
Frankrike och Amerika.

8. B.

på svenska

vit svart
1) d4 d5
2) c4 Sf6
3) Sf3 e6
4) Sc3 c5
5) Lg5 c5xd4
6) 1Sxd4 e5
7) ·Sb5 Lb4
8) Lxf6

på engelska

1) PQ4 PQ4
2) PQB4 Kt-KB3
3) iKt-KB3 P-K3
4) Kt-QB3 P-QB4
5) B-KKT5 PQBxPQ4
6) KtxpQ4 P-K4
7) KtQ4-QKt5 B-QKt5
8) QB-KB6

Jag tycker Mr H:s 7:de drag var
svagt men kanske har han en djuptänkt
plan i minne.
Detta är en mycket trevlig hobby och

så får man en hel del trevliga vykort
från ett främmande land på köpet.

Är det nu någon, som vill starta ett
liknande parti mot någon likasinnad i
ett kultiverat land så ordnar Personal
konsulenten saken.

•Eller varför inte Gustavsbergs Fabri
ker mot en porslinsfabrik i !England.
Är det för krån:gltgt, så börja med Stath
mors i iE-tuna eller ett annat KF-före
tag.

MrW.

Hasses och Kjelles
fiskafänge

- Kom in och ät, ropade en otålig fader,
till en av ovanstående glada :gossar.-Vi
ska'll dra en gädda först, blev svaret.
-Det finns ingen varskodde jag om. Fred
rik tog den sista i våras. Varpå jag,
som känner till pojkar, glok in och åt.
Då jag kommit till kaffet, gick jag ut
och ropade igen. - Maten kallnar. Dra
upp draggen och kom. Grabbarna höll
på och Masade runt böön, förlåt gryn
nan, och det enda svaret jag fick av
dem var.- Vi ska ha upp gäddan först.
Jag trodde det var en ny lek de hittat
på och gick in och drack mitt kaffe, tog
mig en rök och läste tidningen i den ned
gående solens sken.
När det var ,gjort gick j!ag ned till

stranden för att ta det obligatoriska
kvällsdoppet, då kom pojkarna paddlan
de in. - Nu är det slut med serveringen
hotade j~g. Nu får ni klara er utan mat.
- 0.K., kom det glada svaret, mandrom
har käk själv. Varpå de lyfte upp en
gädda på 10 kg, tagen på lättspinnspö
från en eka och bärgad utan håv.
- Här va de fisk. Har Du någon plåt

i kameran farsan. Det hade jag som
tur var. 1/100 sek. och bländare 3.5 gis
sade jag skulle· räcka, eftersom solen
sände några strålar innan den sjönk ned
i skogsbrynet. Men vi bJade ingen våg
till grabbarnas förtvivlan. Det proble
met löste de dock själva. Det var en
dråplig syn att se dem cykla till Gus
tavsberg och vågen med en 110 cm lång
gädda hängande på en stäng mellan sig.

Wn
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Gustavsbergs

Om några dagar kommer ovanstå
ende trailer att göra sin debut i
landsorten, med början i Skåne. Bus
sen innehåller en kommersiell vand
ringsutställning av Gustavsbergs sa
nitets- och värmetekniska tillverk
ningar: ett par kompletta badrum,
nyheter i färgat porslin, värmepan
nor, pumpar m.m. Meningen är att
under det närmaste året besöka så

.visar

många landsortsstäder som möjligt
och demonstrera produkterna på plat
sen för byggnadsfolk, arkitekter,
byggmästare, konsulterande ingen
jörer m. fl. kategorier. Representan
ter från försäljningsavdelningen på
Fleminggatan medföljer och man har
där gott hopp om att det intressanta
initiativet skall avspeglas i stigande
försäljningssiffror.

Fotogissningstävlingen
Vyerna från Gustavsberg klarades en

dast av ett 10-tal gustavsbergare, som
tydligen är ute och tar sina promenader
med ögonen öppna. En av vinnarna ha
de till och med gjort sig besvär med att
ta reda på kattens namn. Den heter
Tusse! I övrigt är lösningen sålunda:

1. Vattenposten vid G8JII1la Hästhagen
2. 'Stallet vid Farsta
3. Kvarnen (intill Katt-holmen)
4. Grinden till vattenverket
5. Vägmärke i Hästhagen
6. Fönster på telefonstationen
7. Garaget vid Grindstuplan
8. Väggen vid gamla lerladan intill

Gamla kontoret
9. Vid läkarbostaden, Värmdö.gatan

Vinnarna heta:
Gulli Rehn, Kullen 5
Tore Scholtze, Värmdögatan 2
G. Gustavsson, Stenkullen 2,
som alltså har att hämta respektive
15:-, 10:- och 5:- kr. hos Lindholm.
Nästa pristävling kommer i Julnumret!

Red.

Fisk,
Frukt, Grönsaker,

Blommor
alltid dagsfärskt

Gustavsbergs Fiskaffär

Levande hem
Eskilstuna

.
I

Villagatan 5 Tel. 301 35

Till JULNUMRET emotses

annonser och bidrag senast

den 15 nov. 1952.

Redaktionen.

Konsum, Eskilstuna, har ordnat en
utställning av möbler, textilier, glas
och porslin samt modern konst. Vi
översände våra nyaste och bästa sa
ker och verkligt trevliga bordsduk
ningar anordnades. Vi lade ner myc
ket arbete på att bryta den tradi
tionella stilen och komma med något
nytt och voro t.o.m. så djärva att
vi dukade Kåges nya tallrik Regnbå
ge på tabletter på ett mahognybord
och kombinerade med vita servisde
lar. Detta bord blev något av en
succe, Detsamma gäller för övrigt
Pike och WB odekorerad, som duka
des på liknande sätt, samt Stig Lind
bergs Servus-servis i ceylonglasyr,
som också blev föremål för en mo
dern dukning. Samtliga bord voro
dukade i rumsmiljöer tillsammans
med lämpliga textilier av modern typ,
och det hela gjorde ett mycket lyckat
intryck. Samtliga närvarande vid
pressvisningen uttryckte sin beund
ran för den linje, som Gustavsbergs
fabriken valt.
I samband med utställningen lanse

rade vi ett nytt ord nämligen "Köp
gärna servis delvis". Vi vilja lära
folk att köpa porslin efter behovet
och att göra kombinationer tillsam
mans med exempelvis ugnseldfast
gods eller icke minst Stig Lindbergs
fajanser.
Ur Eskilstuna-Kuriren 12/9 saxar

vi följande:
Porslinet var förstås Gustavsbergs

ben- och flintporslin i Stig Lindbergs
och Wilhelm Kåges utformning, och
bättre kan vi inte få i Sverige i dag:
Kåges senaste servis Regnbåge visas
för första gången i Eskilstuna, berät
tar försäljningschefen vid Gustavs
berg, Helmer Calmernäs. Lätt i
mönstret och vacker i färg och form
är den, går strålande bra att kombi
nera med vitt: vit mattallrik, "skåll
rik" i regnbågemönster. Skållrik, det.
är Gustavsbergsnamnet på den djupa
tallrik som ser ut som en liten skål.
Lindbergs Servus och Pike är uppdu
kade också.

Den här utställningen represente
rar förnämligt det bästa i modern
svensk heminredning, både vad gäl
ler möbler med kvalitet, textilier med
vacker färg på och formskönt porslin.
Och "swedish modern" också när det
gäller god konst, glöm inte bort den!
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Celebra gäster från Japan
sökte sig till Gustavsberg en vacker
dag i augusti. Det var den berömde
keramikern Shoji Hamada, läkaren
och konstkritikern Shikiba och direk
tören för Folks Craftsmuseet i Tokio
Yaagi. Trion utgjorde en liten kul
turdelegation med uppgift att skapa
good-will för det riktigt japanska. De
ras färd har gått i nio månader över
Amerika och Europa och särskilt in
tresse har man visat för de nordiska
länderna, vars hemslöjd legat dem
varmt om hjärtat. Till skillnad mot
andra besökare, som oftast endast vill
se och hämta intryck, har den exklu
siva gruppen genom utställningar, fö
redrag och film velat visa hur man
arbetar i Japan. Av särskilt intresse
var att se filmen och höra dem berät
ta hur en keramisk verkstad av den
äkta japanska typen arbetar. Såda
na finns till nära ett hundratal ut
spridda över de japanska öarna och
utgöras av små verkstäder, som dri
vas av en familj, som förser trakten
däromkring med de enkla, formsköna
bruksartiklar, som japanerna dagli
gen använda. Till skillnad mot den
japanska imitationen av europeisk va
ra (Made in Japan), som vi mest kän
na till här i landet.

Med intresse tog de tre japanerna
del av Gustavsbergs studio. Helt
främmande syntes dem studions fria
uppbyggnad med dess samarbete med
industriföretaget vara.Av våra konst
produkter tillhandlade de sig för mu
seets i Tokio räkning nedanstående
Farstapjäser i varierande färger. De
komma säkert att pryda och hävda
sin plats.

10,000 skyltfönster skyltar
upp med Gustavsbergs

på bordet
Veckan den 24 oktober-1 novem

ber pågår en landsomfattande kam
panj för "Gustnosberqs på bordet",
vilket innebär att minst 10.000 skylt
fönster landet runt skyltar med Gus
tavsbergs porslin.
I femton år har det varit goda ti

der för alla som säljer porslin. Kun
derna har slagits om tallrikar och
kaffekoppar, fabrikanter, importörer
och detaljister har endast haft att så
rättvist som möjligt fördela det
porslin man 'lyckats skaffa fram. Men
nu är det slut på sötebrödsdagarna.
Säljarens marknad har förvandlats
till köparens marknad. Kvalite och
pris spelar allt större roll. Reklam
och försäljningsteknik har blivit nöd
vändighetsartiklar för alla som ogil
lar sjunkande omsättningssiffror.
Med tanke på kommande tider har
försäljningsavdelningen slagit på sto
ra trumman, med annonser i de stora
damtidningarna, tidningen Vi etc. En
del nya mycket stilfulla affischer är
utsända till landets alla porslinsför
säljande butiker, vidare folder över
serviser samt dukningsbroschyrer. Vi
räknar optimistiskt att i den lands
omfattande kampanjen minst 25.000
personer skall engageras och veckan
den 24 oktober-1 november prata
om "Gustavsbergs på bordet".

Aeryd.

Västeråsfabriken
nedbrunnen

Torsdagen den 25 september utbröt
eld i vår pannfabrik i Västerås.
Stark rökutveckling. upptäcktes mot
kvällen i den sydöstra gaveln. Verk
mästare Barklund på kontoret alar
merade omedelbart brandkåren. Till
att börja med såg det icke alltför ho
tande ut, men snart fick branden nä
ring i verkstadens träkonstruktioner
och elden kastade sig över pannverk
staden, batteri- och ämnesverkstaden
och plåtklippningen. Förstärkning
rekvirerades från brandkårer i Kol
bäck, Skultuna och Dingtuna, men
fabrikskomplexet stod inte att rädda.
Hela maskinparken strök med och
skadorna blevo stora. Som tur var
lyckades man klara en oljebehållare
och centralen för syrgasbehållare,
En brandman blev svårt rökska

dad och risken var hela tiden stor
för räddningsmanskapet av nedfallan
de tegel och takdelar.

De anställda. sysselsättas tills vi
dare med röjningsarbeten. Man räk
nar också med att ·provisoriskt kunna
iordningställa förrådet och angrän
sande lokal för utförandet av en del
reparationer och nytillverkning i
mindre skala.

Jublleurnsinsamlingen
till förmån för en skolans egen orkester
är nu uppe i nära 1500 kr. Glöm inte
bort detta behjärtansvärdo mål! Sänd
Ditt bidrag nu till postgirokonto 27 51 73.
Kommitten väntar i årets slutspurt ytter
ligare små eller stora bidrag från sam
hällets ideella föreningar.
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Gustavsberg brandskattade
Visby på 2 poäng

Är fotbollslaget i sjönöd?
Foto: Axman.

Söndagen den 17 aug, skulle Gustavsberg
möta -Visby-Iaget Gute i en seriematch på
Gutavallen. Det var nog med en viss oro i
kroppen, som Sven Andersson mönstrade
in sina grabbar på Centralen för vidare be
fordran till Nynäshamn, där man steg om
bord på det magnifika ångfartyget Gotland,
som lämnade kajen vid midnatt.
Vädret var vackert och brisen var svag

cch snart försvann Landsorts klippande öga
vid horisonten och grabbarna sökte upp
sina kojer 2 trappor ned, ej långt från den
bullrande propelleraxeln.
Eftersom båten skulle vara framme kl. 7

på morgonen, så var grabbarna ganska
»morronplgga-. Man ville ju ej gå miste om
infarten till Visby, rosornas ö och ruiner
nas. Hilding Olsson var i farten med film
kameran och grabbarna poserade villigt på
överdäck bland återvändande olympiarese
närer, som låg i sovsäckar litet här och var
på däcket. Göte, som for omkring som en
sprakfåle, höll på att trampa ihjäl en dylik,
som via Visby skulle till Kanarieöarna.
Vid framkomsten blev det frukost och se

dan beordrade tränaren Harry Gustavsson
träning på logiets stora gård, där man gick
igenom hela programmet, som också för
evigades av Hilding på filmremsan.
Dagen i övrigt användes till en rund

vandring kring muren och besök på Galg
berget. Grabbarna var i prima form, inget
gnäll och lagom sysselsättning mellan mål
tiderna, vilket det uppmonterade ping
pong-bordet i gymnastiksalen också bidrog
till. Lördagskvällen användes till biobesök
och en del gick ut och jazzade på Mur
grönan till kl. 12, ty vid den tiden skulle
alla vara inne.
Söndags-morgonen kom med regn, dock

ej värre än man kunde gå ut och röra på
sig litet och köpa en tidning. Några gick på
museer och några i Domkyrkan, det var så

Sommaren 1952 har inte varit den
allra bästa i Folkparkens 4-åriga histo
ria. Det har varit alltför kallt och osä
kert väder. iDetta har emellertid inte
rubbat kalkylerna allt för mycket tack
vare vackert väder vid de "stora dagar
na", och där får man väl nämna Mid
sommarhelgen och "Snoddas". Den sist
nämnde var säsongens mest publikdra
gande artist och den kvällen kunde
man räkna in cirka 4,000 personer i Par
ken. Hilding Pettersson, Harry Brande
lius och Margareta Kjellberg får väl
också nämnas bland de bättre i detta
hänseende, medan Synkopen inte drog
mer än 400 personer.
Det har varit 53 danstillställningar

mot 58 i fjol med 22 artistuppträdanden,
som kostat mellan 8- till 9,000 kr. till
sammans och i Parken har räknats in
mellan 16.000 till 17.000 personer eller i
genomsnitt 305 st. per gång, en steg
ring från i fjol med 25 personer per
gång.
Planeringen utanför Entren har nu

mycket man skulle hinna med mellan mål
tiderna och matchen började ej förrän kl.
17.30. Men då måste fotografen låta film
kameran stanna hemma, för det var som att
titta in i ett slakterifönster ...
Matchen bevittnades av 800 personer

trots det dåliga vädret och Gustavsberg vi
sade, att man inte var bortkommen i blöt
väder. Man tog ledningen i första halvlek
genom Göte Hellström med 1-0 och ökade
sedan i andra halvtid till 2-0 genom Roland
Söderberg och segern var ett faktum. Gla
da och lyckliga grabbar sköljde sedan
Visbyleran av sig i de moderna duschrum
men och man lyckönskades chevalereskt
iill segern av motståndarna.
Efter matchen var det supe på Gutakäl

laren och sen bar det iväg till båten, som
denna gång hette Wisby, och så fick vi säll
skap med en massa sjungande frälsnings
soldater, som också varit på semester i
Visby.
Hemresan blev besvärlig för några, men

de flesta klarade sig hyggligt i alla fall. Det
var 18 sekundmeter, då vi lämnade Visby
och det ökade ytterligare senare. Men detta
är inget att skriva om, det måste upplevas,
och grabbarna tänkte nog mest på, att man
hade 2 poäng med sig bland grejerna
trunken.

Axman

anta,git fastare former, till glädje för
många av våra naturvänner, som med
en tår i ögat tänkte på den gamla ån,
sam tidvis kunde vara vacker, men som
också hade andra sidor. Emellertid har
här räddats något av det gamla, det
vackra pilträdet, som är den enda resten
av 10 stycken, som Klubbstyrelsen lät
plantera någon gång i seklets gryning.

'Det är också styrelsens förhoppning
att man för framtida behov ska kunna
utöka parkområdet bakom Rutens å
frarn till den planerade Värmdövägen,
och att man i likhet med andra parker,
där kan bevara den traktens fauna, som
nu genom bebyggelsen mer och mer för
svinner framför våra ögon.
Friluftsteatern står också på pro

,grammet men av förståeliga skäl kan
den frågan inte lösas i . en handvänd
ning. Genom ti!Lmötesgående av Gus
tavsbergs ,Fabriker och Kommun hoppas
styrelsen få den hjälp i verksamheten,
som behövs för att Folkparken ska kun
na göra skäl för sitt namn, en sam
lingsplats för bygdens folk, där man kan
koppla av och glädjas med varandra,
men också stanna inför allvarligare
ting, när så erfordras, oavsett åsikter
och samhällsställningar.

AB

ldrottssegrar för våra
skolbarn

Gustavsberg och grannkommunerna
tävlade söndagen den 14 september i
allmän idrott på traditionsrika Saltsjö
badens Idrottsplats. Grenarna voro löp
ning 80 och 60 m, höjdhopp, längdhopp,
kulstötning, kast med liten boll och
slungboll och stafett. Cirka 400 ungdo
mar delto:go i de spännande striderna,
där våra barn hävdade sig genom topp
placeringar i längd, löpning och slung
boll och goda placeringar i samtliga
grenar. Bästa poängplockare var Olle
Olsson, som vann alla grenar han star
tade i . Gustavsbergs tog sin första in
teckning i vandrängsprtset med 84
poäng, närmast kom Skuru med 72.

Orkesterföreningen
har börjat sina övningar, som vanligt i
Norra skolan tisdagar kl. 19, under mu
sikdirektör G. Svenssons ledning. Nya
musikintresserade medlemmar hälsas
välkomna.
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George Garring har skrivit oss i juli och
tackat för tidningen och fläktarna från det
gamla landet. Du talar om två artiklar, som
du sänt över. De har inte kommit, men ditt
kåseri är med i detta nummer! Vi får väl
något också till Julnumret'/

Eskil S. frågar om det finns presentkort
på Gustavsbergaren. Ja till Jul kan vi ordna
med den saken. Om Ni alltså vill ge någon
gustavsbergare i utlandet eller landsorten en
trevlig julklapp bör Ni sända in prenumera
tionsavgiften, som med porton och present
kort torde bli 5 :- för utlandet och 3 :50 till
landsorten.

Red.

Make up
eller

J-{ästhagenReparation .r

"'

Ett g[ädjande brev
Walnut Creek, sept, 25 1952.

Redaktionen för Gustavsbergaren.
Folk säger att när en människa blir gam

mal blir han barnslig. Nu är det för herrar
na att döma. Såg i tidningen att ni samlar
upp en slant för skolorkestern. Jag är nu
pensionerad och sitter bara och pysslar med
min hobby. Bygger små skepp och sticker
dem in i en butelj. De äro fina och jag
har fått första pris på hobbyutställning här
i samhället. Här är min ide: ville så gärna
skicka en av dem hem för att bli lottad ut
och pengarna gå till orkestern. Skall också
skicka en slant för att köpa de första bil
jetterna och om jag vinner skutan skall den
säljas på auktion och pengarna gå för or
kestern också. Priset på biljetterna kan her
rarna sätta. Det är en sak som jag önskar:
att den som får skutan lovar att visa den
på nästa hobbyutställning på Gustavsberg.
För om jag kanske kunde fä ett litet pris,
aldrig så lite, så skulle det vara det käraste
minne från hemmet.
Skutan kan ju visas i någon affär så att

folket kan titta på den. Tullen kan jag inte
betala på denna sidan av pölen, men det blir
nog inte så mycket. Skickar den som en
gåva. Herrarna kan skicka mig ett par ra
der och när jag får edert brev, så sänder
jag skutan. Hoppas att ni samtycker med
mig och inte kallar det dumheter.
Gustavsbergarna kanske har glömt bort

mig men jag glömmer aldrig Gustavsberg.
Hälsa alla som kommer ihåg mig.

Kapten H. A. Pettersson
2391 Buena Vista Av.

Valnut Creek
California

Kära, bussiga Kapten Pettersson!
Vi gläder oss verkligen mycket åt er trev

liga gåva. Det ska bli oss ett riktigt he
dersuppdrag att ordna med utlotlningen och
vi ska ordentligt tala om skeppets vidare
öden.
Vi fick ert brev just som tidningen skulle

gå i press, men vi bröt ut ett par annonser
och gav plats för det. Sådana här roliga
uppskattningar och minnesgodheten frän en
gammal gustavsbergare värmer om hjärtat.
Ni får nu färska hälsningar med tidningen
från Gustavsberg och rätt snart ska vi väl
skriva ett längre brev och berätta hur vi
har _det i Gustavsberg,

Heder och tack!
Red.

En skolklass på 80-talet

I skolans arkiv fann vi denna gamla bild av en skolklass troligen från
SO-talet. Vem ger oss namnen på de forna eleverna? ·
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Gusta-usbergs på bordet

SERVIS FRÅN 1866
NY 1952

FLORILLA
Mönstret av engelskt ursprung.
Tillverkat av Gustavsberg
från 1866. Orginalmodellen
omarbetad . för vår tids mo-

derna servisbehov.

Dekoren är utförd i koppar
tryck under glasyren på vitt
flintporslin. Detta innebär att
ingenting kan påverka eller

nöta bort mönstret.

Pris 75 öre
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}{;almar Olson 50 år
)\}e~ ägarentill Gustavsbergs porslinsfabrik,
1 civilingenjör A. W. 0delberg, kom jag i kon
takt under det första världskriget. Jag hyrde
ett sommarställe på Skeviks gård på tjugotalet,
där vi bodde jämte två · andra familjer. Vi
flyttade därifrån till Lindesvik
vid Baggensfjärden. Det var
gamla bristfälliga byggnader.
Hyran var 1.000 kronor per år.
Reparationer förekommo inte.
0delbergarna måste nämligen
ekonomisera strängt för att
fabriken skulle bära sig.

Det kom emellertid nytt liv
i Gustavsberg med en ung, ini
tiativrik och energisk samt ock
så kunnig ingenjör, som inte
bara behärskade fabriken utan
även hade stort inflytande hos
ägarna. Det var ingenjör Hjal
mar 0lson, som nu fyller fem
tio år.
Jag hade nog aldrig tänkt

mig att KF skulle köpa Gustavs-
berg. Jag ville f'öregen del köpa Lindesvik och
bjöd efter mina förhållanden ett högt pris, men
det accepterades inte av ägarna. En gemensam
vän till 0de1bergarna och mig, rektor vid Stock
holms högskola, professor Sven Tunberg, kom
en dag upp och föreslog, att KF skulle köpa
fabriken. Ingenjör 0delberg var med och han
nämnde priset, som var lågt i förhållande till
de stora värden, som funnos därute, och som
ingenjör Odelberg framhöll, mer värt därför
att de hade lyckats rfå Hjalmar Olson knuten
till verksamheten. Han var den självskrivne
chefen, vilket måste vara till fördel för KF, om
vi skulle köpa fabriken. Köpet kom till stånd,
och vi betalade i runt tal 3,4 milj. kr. för fabri
ken, slott och gårdar.

Hjalmar Olson tog definitivt ledning av fa
briken 1937. Den passade knappast för honom,·
och därför finns det inte mycket kvar av det
gamla. Nya fabriker ha byggts, de modernaste
maskiner ha anskaffats och arbetet drivs ratio-

nellt. Det relativt lilla företa
get Gustavsberg har blivit en
mäktig anläggning. Gamla bo
städer ha reparerats, nya ha
tillkommit. · Allt bär vittne om
den väldiga expansionskraft,
som är utmärkande för Hjal
mar 0lson.

Han är överlägsen i sin argu
mentering och kan på ett intel
ligent sätt· påverka frågor, så
att de lösas enligt hans mening.
Ja, han är övertygande. Jag
var en gång hård mot Hjalmar
0lson, men ville inte såra ho
nom, och han svarade: "Jag tog
det som ett farbroderligt gott
råd, för vilket jag är mycket
tacksam."

Här kan skrivas, som det i regel alltid göres
om femtioåringar: Man kan inte 'tro annat än
att han fortfarande är i trettioårsåldern, som
han var, när jag först såg honom. Men det
behövs också ungdomlig kraft att klara ut alla
de problem, som Gustavsbergsfabriken har att
brottas med, dels för att hålla sin ställning gent
emot utländsk konkurrens på hemmamarkna
den, och dels för att kunna på utlandsmarkna
den avsätta den del av produktionen, som det
saknas utrymme för här i landet. Men även om
svåra tider stunda, så vet jag att Hjalmar Olson
kommer att utnyttja sin kraft för att bemästra
dem och häri önskar jag honom givetvis all
framgång liksom att han personligen skall ha
glädje och lycka i framtiden.

Albin Johansson
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Julbetraktelse
Det är varje dag fråga om den

gåva, som profeten Jesaja siade om i
den kända episteln på juldagen: »Det
folk, som vandrar i mörkret skall se
ett stort ljus». Profeten hade ju upp
levt uppenbarelsen på ett synnerli
gen påtagligt sätt. Vi kunna läsa om
detta i Jesajabokens 6:e kapitel. Här
berättas, hur profeten ser Herren
sitta på en hög och upphöjd tron, och
hur serafer stå omkring honom. Och
så ljuder ropet: »Helig, helig, helig
är Herren Sebaot, hela jorden är full
av hans härlighet». Inför detta rop
utbrister profeten Jesaja: »Ve mig,
jag förgås! Ty jag har orena läppar,
och jag bor ibland ett folk, som har
orena läppar, och mina ögon hava
sett Konungen, Herren Sebaot.» Han
fortsätter: »Och jag hörde Herren
tala och Han sade: »Vem skall jag
sända, och vem vill vara vår bud
bärare?» Och jag sade: »Se här är
jag, sänd mig». Det är inte underligt
att Jesaja efter denna upplevelse
kunde sia om att Israels folk skulle
få se ett stort ljus. Ty han trodde på
att detta folk skulle gå en ljus fram
tid till mötes.
Man kan i sanning fråga sig: Hur

är det för det samhälle, vi leva i
idag? Kunna vi där se det stora lju
set? Ha vi möjligheter att få upp
leva något nytt. Går inte den ena
dagen efter den andra utan att något
annat händer än att vi bliva äldre
och äldre? Varför uppsöka vi inte de
tillfällen, där vi kunna bliva del
aktiga av förkunnelsen om ljuset?
Varför sova vi bort vår tid för att en
dast och allenast bliva gamla? Det
kan inte vara förenligt med vår livs
uppgift. Fabrikens siren tjuter kl.
7: 00, kl. 8: 45, kl. 9: 00, kl. 12: 00 och
kl. 16: 45. Och sedan. Läsa vi Guds
ord? Bedja vi vår aftonbön? Ja,
många göra det, men många göra
det inte. Varför? Tanklöshet? Nåväl.
Likgiltighet, möjligen. Men det är ju
snart jul. Jag måste börja tänka på
den högtiden. Inte bara på
mig s j ä 1 v.

Det står i texten: »Ty ett barn var
der oss fött, en son bliver oss given,
och på hans skuldror skall herra
dömet vila; och hans namn skall
vara: Underbar i råd, Väldig Gud,
Evig fader, Fridsfurste». Vem ljuset
är vet vi alla. Han utövar ingen ter
ror, Han är ingen diktator. Han är
Kärleken! Det är på denna grund,
Kärlekens grund, som vi skola och
kunna bygga upp samhället. Må så
alltså ske, inte bara i juletid utan
alltjämt. Hn.

War btlsab sköna morgonstunb
som af proftttrs btlga munn
är oss lltbåbab worbtn !

CV&gen
Vinterlandet är fruset,
skogen i drivor står.
Blekt lyser aftonljuset
över drivornas spår.
Här är den väg som går
hem ifrån larmet och bruset.

hem
Vandrare, kan du skåda
hemmet i dalens famn?
Stegen bli mera bråda,
nwr, då jag viskar ditt namn.
Julens välsignade hamn
snart skall famna oss båda.

Viktor Myren
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Det är lördagseftermiddag. - Gus
tacsbergareti har just kommit ut och
bäres kring till våra prenumeranter
runt om i vårt samhälle. Tidningen hin
ner knappast att komma in i hemmet
förrän man kivas om vem som först
skall läsa densamma. Det är en väldig
tur att tidningen har kommit där/ör att
man på sista tiden allt ivrigare efterfrå
gat "Gustavsbergaren". - Man är nyfi
ken att se ejter nyheter och först tar
man del av bildmaterialet. - En tid
ning som folk längtar efter, så vill vi ha
"Gustavsbergaren". Tidningen kan bli
bättre men den kan också bli sämre. Det
sistnämnda måste vi akta oss för. Det är
lättare att göra en sämre tidning än en
bättre. Jag tackar hjärtligt mina redak
tlonskamrater och nämner särskilt re
daktören, kassören, tecknaren och foto
grafen. Aven dem som under gångna år
hjälpt oss vill jag tacka varmt. - Och
alla våra frivilliga medarbetare, utan er
hjälp hade vi aldrig lyckats. Mina för
hoppningar är att vår tidning skall fylla
sin uppgift så att "Gustavsbergaren" i
fortsättningen är lika mycket och ännu
mera efterlängtad. - Samhällslivets
egen rytm skall speglas i tidningen. Det
ta är min önskan och mitt tack till läse
kretsen.

Gunnar Andersson.

Gustavsbergaren har i många avseen
den blivit den tidning som vi drömde om
för tio år sedan. I ett är den sig lik -
ekonomin är alltjämt ett problem. Tryck
ningskostnader på hundratalen kronor
då, får nu räknas i tusental. Det är be
kymmersamt ibland, men det har ordnat
sig varje år, så vi kunnat fortsätta utgiv
ningen. Det stöd, som tidningen nu får
från AB. Gustavsbergs Fabriker, gör
framtiden tryggare. Trots detta stöd mås
te vi höja prenumerationspriset till 4: -.
Det är ett billigt pris i jämfÖrelse med
andra liknande tidningars, tänkte jag
skriva - men det finns ej någon liknan
de tidning i världen. En önskan: Först
vill jag att alla i vår nya storkommun
blir fasta prenumeranter. Vi hör sam
man. Och även alla Ni andra gustavs
bergsvänner Sverige runt och i utlandet.
Jag läser Era namn varje gång vi sänder
tidningen och känner mig liksom bekant
med alla.

Välkomna med till vår ELFTE ÅR
GÅNG!

Harald Lindholm

Redaktionen har
ordet

Inför pressläggningen av julnumret
och sista tidningen i 10:e årgången kan
det vara på sin plats att redaktionen får
ett ord med i laget. Harald Lindholm
och Gösta Dahlberg har varit med i
red=kommitteti från starten och Gunnar
Andersson övertog jobbet som ansvarig
utgivare efter Gustav Andersson 1946.
När Movinger lämnade Gustavsberg
ryckte Georg Lundgren in i febr. 1947.
Oscar Lövgren avgick senare under
1947 och efter Arne Sundströms med
verkan detta år blev Axel Öhlund an
modad att utfylla kvintetten till den
sammansättning den nu kunnat bibehål
la under fem år som redaktion för Gus
tavsbergaren och styrelse i Forum. Var
så god: Redaktionen har ordet - högst
30. rader var.

Gustavsbergaren har med sina 10 år
gångar blivit en ansenlig bok på 1.172
sidor. Och vilket innehåll sen! Bläddrar
man en stund blir det klart att här har
åstadkommits ett stycke kulturhistoria
- låt vara av lokal karaktär, som för
eftervärlden blir ovärderlig. Inbundna
årgångar kommer sannolikt att bli verk
liga dyrgripar. Det är inte bara detta
som vi är mitt uppe i som är av intresse,
vi vill också veta lite grann hur det var
i gångna tider. För den som i en fram
tid vill ha reda på hur det stod till i 40-
talets Gustavsberg blir Gustavsbergaren
en källa att ösa ur.

Tidningen Gustavsbergaren har alltså
nått fram till en milstolpe. Vågar vi se
fram mot en ny milstolpe? Ja, med all
rätt. Redaktören är känd fÖr att inte ge
sig i första taget. Och utgivaren - dis
kussionscirkeln Forum (och fabriken)
- sätter inga käppar i hjulen. Tidning
en uppskattas av läsekretsen, därom
finns många bevis. Den ger ju en bild
av det liv som nu pulserar i samhället
och den är dessutom ett personalorgan
för de anställda vid Custaosbergs Fab
riker. Kanske kan formerna för tidning
ens utgivning bli en annan. En sak är
emellertid klar: ett kooperativt samhälle
som Gustavsberg får ej avhända sig den
färgklick som Gustavsbergaren onekli
gen är.

Georg Lundgren.

Till jubileumsårgångens julnummer
har bidrag och annonser flödat in som
aldrig förr. Redan i oktober kom de förs
ta manuskripten. En flitig fotograf och
en entusiastisk tecknare har därtill un
dan fär undan spätt på med illustratio
ner. Tomma klisterburkar, trubbiga röd
pennor och en slö sax på mitt bord vitt
nar - tillsammans med en överfylld pap
perskorg - om många sena kvällars hu
vudbry för att knåpa ihop Gustavsberga
ren nr 6 av 1952. Nu ligger den här. Jag
kan den utantill, men jag gläder mig åt
att ni andra har kvar att läsa den. Själv
tycker jag förstås att tidningen är bra.
Och jag är, tacksam för förtroendet för
amatörredaktören, för goda medarbeta
re, för ett intresserat tryckeri och för
uppmuntran jag fått. T. ex. från Jojje
i USA som skriver om tidningen: "It is
a fine piece oj work and as a proud
father you can stick out your chest and
say: That's us, my boy!" - Så det är ju
bara att sätta sig ned igen och skissera
nr 1 1953 och på nytt brösta sig och spri
da litet saltstänk och sånt från Farsta
viken. Alltid roar eller retar det någon.
-God Jul på er!

Gösta Dahlberg

När Gustavsbergaren startades för 10
år sedan var det inte många som trodde
att tidningen skulle leva någon längre
tid.

Den föddes i en brydsam tid, just då
de första spadtagen togs till det nya
Gustavsberg.

Sanitetsfabriken var nybyggd, hus
h:ållsporslinsfabriken stod inför sin full
ständiga förnyelse och badkarsfabriken
tillkom. Hela samhället har sanerats och
förnyats. Under denna sjudande ut
vecklingsperiod har det varit en tillgång
att äga tidningen Gustavsbergaren. Där
har arbetsplatsproblem kunnat ventile
ras och fackliga problemställningar
framföras. Tidningen har således blivit
ett språkrör fÖr de anställda vid Gus
tavsbergs Fabriker.

Vad man inför 10-årsjubileet vill hop
pas, är att allt flera frivilliga krafter
medverkar till att göra tidningen så läs
värd som möjligt. Gör vi detta blir tid
ningen dubbelt efterlängtad och fyller
då en stor uppgift för alla gustavsber-
gare.

Axel Öhlund.
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Människovärdet Diskussionscirkeln Forum 10 år
-Folkhavet böljar fram och till

baka. Olika maktkonstellationer och
ideer brytas mot varandra. Tekniken
går framåt och levnadsstandarden
ökar på många håll i världen. I vårt
land har vi kunnat glädja oss åt detta
i en lång följd av år. - På andra håll
i världen florerar massfattigdom och
hungersnöd. Mångaav oss har själva
upplevt vilka genomgripande för
ändringar som skett i ekonomiskt
och socialt avseende. - De yngsta av
oss har inte denna upplevelse utan
fattar det hela som helt naturligt.
Barnen tror att man berättar sagor
när man talar om hur vårt land såg
ut i socialt avseende, för omkring
trettio år sedan.

Vi lystra ändå till: »Människovär
det vi fordra tillbaka». På »Män
niskovärdet» kan man lägga många
aspekter. Man fordrar med all rätt
jämställdhet med startmöjligheter
na i livet. Begåvningen behöver inte
följa pappas plånbok eller sociala
ställning. Enhetsskolan har lagt en
ny grund. Historien har också visat
att under de mest svåra yttre förhål
landen har starka människor ändock
brutit sig en väg och blivit ledande
personligheter i olika avseenden.
Med människovärdet menar vi också
likhet inför lagen, den ene ska inte
förtrycka den andre. Redan i hem
met och i skolan skall den positiva
och aktiva inställningen till samhäl
let grundas. - De små barnen är
också människor, som ser rakt ige
nom oss äldre.

Genom den alltmer stigande eko
nomiska och sociala friheten har
människovärdet ökat. Med större in
flytande följer ökat ansvar, med stör
re insikt följer vidsyn och överblick.
- Under förutsättning att man har
en human livssyn.

Vi måste söka oss fram till ett på
en gång djupare och högre män
niskovärde. Folk med kunskapstörst,
sunt omdöme och karaktär finns inte
för gott om. Samhället är inte statiskt
utan alltid föränderligt. Utveckling
en rullar vidare men behöver inte
alltid gå framåt. Man har en känsla
av att vi plottrar bort oss på små de
taljer. Futtig gottköpsglädje som inte
skänker någon inre tillfredsställelse.
Vi läser schaskig veckotidningslitte
ratur och serier. Vi måste själva ta
oss i kragen nu och då och fråga oss:
Ar vi på väg åt rätt håll?

Vi måste odla vår smak, vårt kri
tiska omdöme. Den sköna dikten,

Forum med gäster samlade vid 10-årskaffe på Skeoik,

Diskussionscirkeln Forum har
·med anledning av sin 10-åriga
verksamhet hållit en enkel högtid
lighet. Sammankomsten hölls den
26 nov. på friluftsgården Skevik.
Medlemmarna med fruar hade in
funnit sig tämligen mangrant.
Några för socialvården intressera
de personer hade inbjudits.

Ordföranden, Gunnar Anders
son, hälsade välkommen och läm
nade en kortfattad redogörelse för
hur arbetet bedrivits sedan den
blygsamma starten. Forum bilda
des för att om möjligt utgiva en

musiken och konsten kan skänka oss
mycket. Man behöver en inre läng
tan efter ideal att sträva efter. Ge
nom »kunskap och erfarenhet» kan
vi grunda oss en samhällsåskådning
och livssyn. Vi behöva uppfostra oss
själva till människovärde. Och ut
över den sociala tryggheten, som är
grundväsentlig, är vi i behov av in
tellektuella och andliga värden. -

Vårt rättspatos får inte slockna. I
vardagens knåp och knep får man
inte glömma de stora linjerna. De de
mokratiska fri- och rättigheterna äro
för dyrbara, har kostat för mycket
kamp, för att endast användas på
de billiga nöjes- och marknadsplat
serna.
Idekampen får inte dö ut! I kam

pen för »Människovärdet», att vidga
våra horisonter och berika vårt liv,
kan vi alla delta. Människovärdet är
inte ett mål som man vinner en gång
för alla. - Det måste vara en fort
löpande process i en levande demo
krati.

Gunnar Andersson.

lokal tidning för Gustavsberg men
också för debatt kring aktuella
frågor. Tidningen kom till, och
många förbättringar som först på
yrkats i dess spalter är förverk
ligade. De riktlinjer som angavs i
en anmälan i provnumret, ha sin
giltighet än i dag. Tal. ansåg att
Forum bibehållit stilen men att
tidningen förändrats, den redak
tionella ledningen är en annan,
bildmaterialet rikligare och den
typografiska utformningen tidsen
ligare.
Efter mötesförhandlingar, då

bl. a. en höjning av prenumera
tionspriset beslutades, följde kaf
fepaus varunder V. Gezelius upp
läste ett stämmoprotokoll från
Värmdö för jämnt 100 år sedan
och G. Dahlberg ett kåseri av i
dag.

Kvällens höjdpunkt blev diskus
sionen kring ämnet "Ungdom i an
svar och frihet" med Gösta Dahl
berg som inledare (huvuddragen
av de framförda synpunkterna
återfinnes på annan plats i detta
nummer). I den följande debatten
gjordes uppmärksammade inlägg
av öhlund, Teglund, Gezelius, Bel
lander, Berg, Skånberg, Hallin,
Clary Lindholm, Nyström, Svea
Andersson, Gustavsson, Nilsson
och Lilian Wåhlberg. Efter den
långa men givande debatten hade
nog deltagarna likaväl som lyss
narna en känsla av att här hade
dryftats en fråga av verklig bety
delse - inte bara för det uppväx
ande släktet utan också för äldre
som känner sitt ansvar.

G. L.
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Ungdom i ansvar
och frihet.

Under alla tider har ungdomens
göranden och låtanden intresserat de
äldre och kanske oftast med en gan
ska skeptisk inställning. Det har va
rit så under fredliga tider och det är
så också i vår oroliga tidsepok. Det
tycks också vara så att ungdomarna
i tonåldern har lätt att slå över, när
de från skolans lek och lektioner
kommer ut i samhället för att i möj
ligaste mån söka klara sig på· egen
hand. Slyngelåren tycks vara ett
ofrånkomligt faktum i människans
utveckling. Då sjuder de unga av lust
och behov, fantasi och verksamhets
iver, som kräver utlopp. Därvid mö
ter de ibland påfrestningar, som de
tror de äro vuxna att klara, men som
de inte kan bemästra utan hjälp till
eller från. Och ännu mer komplice
rad är deras situation, emedan de
icke längre accepterar några aukto
riteter, i varje fall inte sina tidigare
fostrare. Under sådana förhållanden
är det svårt för ungdomen att hålla
vad vi vuxna menar vara rätt kurs.
Det är samtidigt lätt för de unga att
bli påverkade, inte minst av dåliga
exempel och ovanor. Det är därför
ett högt betyg på vår ungdom att den
i regel i sin fritid sökt positivt utlopp
för sin verksamhetslust, att den ac
cepterat idrotten och friluftslivet, att
den förkovrat sig i yrket och studie
vägen, kort sagt att den funnit sin
väg genom ungdomsårens både lo
vande och hopplösa fantasimarker.

Ungdomens självständighetskäns
la tar sig ibland sådana uttryck som
att vara värst, att slå andra med häp
nad, att hävda sig. Kan man inte göra
det t. ex. i idrotten eller genom pres
tationer som fordrar anspänning, ge
nom särskilda hobbies eller insatser
i klubblivet, så kan den slå ut i andra
verksamhetshandlingar, som närmar
sig det asociala. Det som märks och

berör oss vuxna illa är just överdrif
terna i uppträdandet och umgänget,
flabbigheten och hållningslösheten.
Den gör sig bred i vissa gäng och tar
på sig en attityd av ansvarslös frihet.
Denna stämning kan stundom utlö
sas i asociala eller brottsliga hand
lingar, åverkan på telefonkiosker,
snatterier och annat ofog och i de
mera utvecklade fallen i egendoms
förstörelse, kioskinbrott och billån,
för att nu ta några exempel av vad vi
fått uppleva här. - I en del fall kan
man härleda dessa konflikter med
samhället till en missanpassning, en
psykisk defekt eller tidigt snedvri
den utveckling. Där behövs läkarens
prövning och medverkan. Och man
kan finna att de utlösande grund
orsakerna är bristande kontakt med
hem eller gruppliv, frestelser av oli
ka slag, raffelfilm och billig lektyr.
På dessa exempel ondgör sig många
över ungdomen överhuvudtaget och
tar de asociala fallen som utgångs
punkt för en attack, där ungdomen
blir den utpekade fienden.

Om begreppet ungdom skulle väc
ka olustkänslor, så har vi dåliga för
utsättningar för att kunna göra något
för ungdomsvården. Här fordras i
stället ett utbrett intresse för ungdo
mens problem, en medverkan till att
kanalisera in deras möjligheter och
ge de ungas vildhet utlopp i en rikt
ning som har någon förnuftig mening
och som kan leda till positiva upp
gifter för dem i mognare år. Kanske
det också brister något i vårt sam
hälle, kanske där finns en viss tris
tess, ett stillastående inom själva
ungdomsverksamheten, som inte sva
rar mot den övriga snabba utveck
lingen inom samhället.

När vi kväll efter kväll ser dessa
grabbar, som larmar i busskioskens
vänthall och gonar sig i lampljuset
- då måste vi fråga oss: vad har vi
annat att bjuda dem? Föreningarna
i all ära, men vad bryr de sig om
dessa ungdomar som individer? Det
finns också andra gäng, till vilka ung
domarna söker sig, och där sprit,
dans och poker är lördagssysselsätt
ningen. Den borde konkurreras ut
med en annan stil, ett högre krav,
t. ex. från idrottshåll, och genom
ungdomsträffar med innehåll i stället
för enbart passivt enformiga dans
kvällar. Med nyktrare vanor inom
sällskapslivet i allmänhet.

En annan allvarlig situation är den
att ungdomskullarna växer medan
arbetsmöjligheterna inom samhället
synes avtaga. Yrkesutbildningen i
anslutning till våra fabriker borde
nog kunna tillfredsställas bättre än

genom kvällskurser i porslinsmål
ning, sömnad och maskinskrivning.
Vi behöver snarast någon slags lokal,
där ungdomarna kan träffas, få tak
över huvudet och i enkla former um
gås och syssla med sina intressen.
För gymnastik och inomhusidrott är
lokalfrågan alltjämt olöst, för slöjd
har vi en välutrustad slöjdsal, som
står obrukad och för en ungdomsför
enings vävstolar har lokal icke kun
nat åstadkommas sedan flera år till
baka. Och dock vet vi att många ung
domar inte passa in i specialförening
arna, men att deras intresse och håg
skulle kunna föras över i hobbyverk
samhet. Och för att vara riktigt mo
dern - speed-way är ju sista skriket
bland ungdom. Kanske den rätta me
dicinen vore att skramla ihop några
»rishögar» för pojkarna att syssla
med. - Lyckas vi med Gustavsber
garens insamling för instrument för
en skolorkester, så har vi där ett
värdefullt intresse och en för fram
tiden glädjande sysselsättning för vå
ra många musikaliska pojkar.
För att hjälpa de för~illade ung

domarna och för att freda oss mot av
arter så behövs som sagt läkare järn
te socialvård och polis. Men där be
hövs också en förebyggande gemen
sam ungdomsverksamhet i samver
kan mellan dessa myndigheter, sko
lan, kommunen, företaget och de ide
ella föreningarna. Vi bör söka ett
samband med ungdomen i arbetet,
klubblivet och samhället och allvar
ligen ge den en hjälpande hand på
vägen men i övrigt lita på ungdo
marnas egen goda vilja. Vi behöver
flera frivilliga ungdomsledare. Så
som kooperatörer har vi också den
uppgiften att lära ungdomen sam
verkans konst. Ty där ligger ju kär
nan till fred och samarbete mellan
jordens alla folk.
Praktiskt tror jag på bildandet av

ett ungdomsråd i Gustavsberg, ett
samarbetsorgan med uppgift att ge
stöd och råd för urigdomsverksamhe
ten. Det kan göra gemensamma ak
tioner, centrala kurser, skapa kon
takter i det vacuum som finns mel
lan skolan, förvärvslivet och klubb
arbetet. Ungdomsrådet kunde ta ini
tiativ och ge råd i olika ungdoms
problem, för arbetsutbildning och för
ett hyfsat fritids- och nöjesliv. Det är
en gemensam angelägenhet för alla.

Efter dessa riktlinjer och med den
inställningen till · ungdomen kan vi
stärka den breda front, som vi har av
vakna och sunda flickor och pojkar.
En ungdom med ansvar. En ungdom
i frihet.

Gösta Dahlberg.
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Det är en solig vårmorgon för om
kring 75 år sedan. I rask takt rullar
ett enbetsspann ner för backen vid
Betsede. Det är en bonde från Värm
dölandet på väg mot Stockholm. Vid
krogen drar han in tyglarna och häs
ten bromsar villigt upp, svettig som
han är efter en halv timmas travan
de hemifrån spiltan. Vår bonde har
inte varit av sin vagn under hela ti
den och det känns skönt att sträcka
på lemmarna och inte minst att få
stärka de avsomnade livsandarna
med ett par halvor öl. Han lägger
för hästen litet foder och även kalven
i bakvagnens kätte får sin beskärda
del. Kalven ska säljas till slakt i
Stockholm. Bonn brukar nog i van
liga fall sälja till slaktare Berling i
Gustavsberg. Men se i Stockholm kan
man nog lura till sej några ören ex
tra för skålpundet. Vår bonde kne
gar in till Andersson på krogen. Någ
ra rejäla smörgåsar, som mor där
hemma stoppat i matsäcksknytet blir
bra som tilltugg till det fradgande
ölet. Man talar om väder och vind och
jordbruket. Bonn skojar litet med
"sviskonprinsen", handlarens son
Ernst, som väl också ska gå i sin fars
fotspår och bli handelsman med ti
den. Så gäller det att hålla sig väl
med fru Andersson förstås och dagen
till ära inköpes en god cigarr. Det
är inte var dag man far på Stock
holmsresa. Det har gått en dryg
halvtimma, då vår vägfarare äntrar
upp i vagnen. Han smackar på hästen

och så bär det vidare på den sling
rande vägen. Vid Sofielund ser han
en blå rök sa:kta stiga upp mot mor
gonhimlen från Länsmansbostaden.
Men några människor är ännu inte
ute på backen. Kanske länsman Cor
lenius redan gett sej av i tjänsteären
den, det där folket från bruket ställ
de nog till litet ofog ända bort i de
här trakterna. Solen har klivit upp
rätt högt på himlen och värmer rik
tigt gott - eller kanske det är ölet.
Man blir på gott humör och Bonn
börjar gnola en visstump: Bonden sår
sin havre i den plöjda mullen, sol å
regn ska mana'n fram så frisk å grön
på kullen. Hela dagen sår han, sår
vid månens klara sken. Kom hjälpom
honom var och en ....

Nu är han framme vid ösby gård.
Grinden är stängd och någon barn
unge finns inte till hands så här ti
digt på morgonkvisten. Men se på
kvällen, när bönderna ·voro på hem
väg från stan, då fanns det ungar
vid varje grindhål. För det var lik
som lite lönsammare då. Det är ing
en annan råd än att hanka sej av och
öppna grinden själv. Och det var ju
skönt att klara andra trängande be
hov på samma gång. På Norrgärde
går emellertid gubben Landström
och plöjer. Landströms son Fredrik
var vindragare i Stockholm och hör
de till de där "sjutton gubbarna".
"Hallå Landström, ska jag hälsa te
vindragarn", skriker bonden, men
Landström varken hör eller ser. Vid

Rutens båtsmanstorp hejdas vår mor
gonpigga bonde av Palm, som tigger
om skjuts till stan. Palm berättar att
han varit tidigt uppe och snarat ett
tiotal gäddor som lekte i Rutens
träsk. "De må vara hänt", säjer Bonn,
"men då får du allt bju på en öl när
vi kommer till Grindstugan!" "Köss
te", säjer Palm och hivar upp gäd
dorna på lasset och sej själv efter.
Och så rullar vagnen vidare. Vid krö
ken intill Karl XII :s ek åker man för
bi Palms båda ungar, Rudolf och Em
ma, som redan gett sig iväg till sko
lan i Värdshuset. Och så är man då
framme vid Grindstugan. Bonden kör
in på gården och spänner ifrån. Här
finns flera foror, både från Ingarö
och Värmdö, lastade med hö, potatis
och fisk, som man skall in till Stock
holm med och göra affärer på. Gam
la bagar Lindström kommer just till
affären med rykande färskt bröd och
kommersen är i full gång därinne.
Kryddlimporna har strykande åtgång,
för att inte tala om mandelbröden
och de goda smörbröden för 4 öre
stycket. Palm står vid sitt ord och
köper två halvor öl av Kindgren själv
och betalar kontant med 25 öre, och
får 3 25-öringar tillbaks på det nya
fina kronmyntet. Man slår sej ned
på några lådor och tar sej en god
stund. Stämningen och värmen sti
ger i affären och kroppen och Kind
grens näsa skiner klarare och klarare.
Vår bonde, som tycker om att gnola,
småsjunger för Palm den allra sista
visan: "Kindgrens näsa, Kindgrens
näsa, blommar höst å vår, varje höst
å vinter växer de korinter, Kindgrens
näsa, Kindgrens näsa blommar höst
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å vår." Dags för uppbrott igen och ut
till hästen och vagnen. Ny grind igen
och där står en liten parvel och hål
ler upp den med mössan i hand. "Va
heter du pojkvasker, då", frågar bon
den, medan han letar efter en ett
öring i sin penningpung. "Knut An
dersson", kommer svaret raskt. Och
där kommer ettöringen dinglande och
dagen är .räddad för två. polkagrisar.
Litet längre fram passerar man nu
milstolpen och här ståren skräddar
gesäll och tigger skjuts med foror
na, som nu är fem stycken i rad. Vid
östra Ekedal träffar man fiskare Gäl
stedt och man tar sej en pratstund om
fisket. Jo han har dragit not på mor
gonkulan, men endast fått några kast
strömming. Nu manar våra forbön
der på hästarna och i rask lunk fär
das man förbi Blåsut och Pinkarus.
(Numera Loviseberg och Eriksberg.
Red. anm.) Efter en god stund är
man framme vid Klinten och här är
på tiden att hästarna få ta igen sej
ett tag. Här finns det också stall och
sovplats för forbönderna. När man
blivit sen med affärerna på vägen
och vid rastställena brukar man över
natta här, för att tidigt nästa mor
gon fortsätta vidare mot huvudsta
dens torg. Uppköparna mötte redan
vid tullen och köpte snart opp all fisk,
smör ja allt vad man nu hade med sig.
Särskilt fisken var begärlig och fisk
månglerskorna 'bjöd villigt över var
andra. Medan vår Värmdöbonde
spänner ifrån kommer en ortsbo fram
och frågar varifrån han .kommer.
"Värmdööö" bölar kalven där bak i
kätten. "Tyst, kalvusling", säjer bon
den, "jag talar för mej själv!" Det
sägs att från den tiden uppkom nam
net Värmdökalvar på Värmdöborna.
Ja, så rullar våra bönder vidare

in mot staden och så småningom kan
vi nog träffa dem på Dockskåpet, kro
gen vid tullen, där man stärker sej
ytterligare för stadens köpenskap.
Sent på natten är vår Värmdöbonde
på hemväg igen. Han är ganska
trött när han skramlar genom bruks
samhället. Några sena pojkslynglar
kastar glåpord efter honom och ord
om "Poralinspiper" och som mothugg
"Ingarövargar" och "Värmdökalvar"
hagla i kvällsmörkret. Bonden håller
in vid Grindstugan och sköter om sin
häst och tar en styrketår. Och så
bär det iväg den långa vägen hemåt
och till den väntande sänghalmen,
efter en ansträngande långfärd, men
som givit sköna kronor i penning
pungen och lite nya köksgrejor åt
mor i stugan.

Hi"lding.

Jul i Californien
När jag för två år sedan blev in

bjuden att f'ira jul i det tropiska Cali
fornien, så var jag både tveksam och
nyfiken. Vi här hemma tycker att jul
och snö hör ihop. Det blev i varje fall
en upplevelse för mig att erfara med
vilken intensiv glädje man däröver går
in för si:tt julfirande. Redan i novem
ber kom S:t Claus till alla större affä
rer och gladde både små och stora barn
med sitt vita skägg och glada leende.
Var man kom spelades "Stilla Natt".
Fönsterskyltningarna föreföllo icke så
fina som våra, men så voro i stället ga
torna desto mer påkostade med trans
paranger och girlander, röda blommor,
silverglitter och klockor. På en gata i

- Hollywood var varje lylotstolpe klädd
som en julgran i olika fär,ger och det
gjorde en i dubbel bemärkelse strålande
effekt. I Los Angeles hade man också
en alle av lysande och dekorerade jätte
granar, en alle som sträckte sig frän
en grannstad uppe på bergen och ned i
dalen. Det var underbart tjusigt att till
sammans med 40.000 andra bilar i dubb
la rader åka genom denna sagoalle på
kvällen.
Julgranar fanns det gott om, många

färgade i blån.t, skärt och vitt och även
grönt. Hos mina släktingar kläddes en
stor grön gran 2 veckor före Jul med
stålgirlander och granna lampor och
glaskulor. På vit vadd under granen
placerades de mycket vackert inslagna
julgåvorna. Där hade man också deko
rerat med en mängd djur, från elefanter
till harar och så förstås S :t Claus i små
och stora exemplar, alla på väg mot en
upplyst kyrka. På ytterdörren hänger
man ofta en krans, gjord av en buske
som ger små granna röda bär. Även
buskar och träd i grannskapet illumi
nerar man och allt detta gör sig myc
ket bra i denna trakts mörka nätter.

Man hade upplevt en längre torkpe
riod, då allt som ej kunde konstbevattnas
brändes hårt, Men veckan före Jul kom
regnet och vattnet rann som floder på
gatorna. Dagen före Julaiiton kom so
len och värmen igen och på Juldagen
hade vi 36 grader Celcius. Nu levde all
grönska upp igen.
Julaftonens mat bestod av extra god

förplägnad, dock ingen skinka, fisk el
ler gröt. Men köttbullar, hemgjord syl
ta, inlagd sill och gurka fanns där och
så. förstås sallader, fruktsoppa och
fruktkaka till kaffet. En näJtt japanska
serverade oss. Husfadern delade så ut
julgåvorna och så spelade och ·sjöngo vi

I Amerika kommer 8:ta ·ciau.s
genom .skor.stenen.

"Stilla iNatt". Och så. skildes man ät
efter "a good time". I •Episcopalkyrkan
hade vi så Julbön kl. 23.30. Julotta fö
rekom ej men vid Juldagens gudstjänst
var det fullt hus. Det är det för öv
rigt i alla kyrkor därborta, även på van
Hga söndagar strömmar folk till kyr
korna, inte minst ungdomen.
På Nyårsdagen var jag med om en

stor Rosparad i Pasadena och samtidigt
ordnades populära bolltävlingar. iDet
var ett storartat skådespel att se den
folkvalda drottningen - ungefär som
vår Lucia - åkande med sina tärnor
genom gatorna på en tron, i ett hav av
röda rosor inför 1 ½ miljon människor
och avstannad trafik. Folk var upp
flugna på stolar, trappstegar och bil
tak för att fä en blick på paraden. iDen
inleddes av 60 äkta: cowboys på vita
hästar och så följde grupp efter grupp
företrädda av musikkårer. Mellan leden
dansade najader. Där var bilder ur Ca
liforniens historia, där var indianer, där
kom urtidsdjur, där var också San Fran
siscos unika spårvagnar, med passage
rarna hängande utanpå, där var sko
lor, Frälsningsarrnen o. s. v. Varje bild
var sammansatt av levande blommor,
vilka vid denna tid står i sin rikaste
prakt i Californien.

•Efter Julen var det slut med julfi
randet. Några extra julkalas eller jul
gransplundringar förekom inte.

Vid nyår fick jag så en telegrafisk
hälsning från vårt vinterland hemma i
Norden. Jag kände mig väldigt tack
sam för det underbara jag fått uppleva
i detta förlovade land härute i Amerika,
men prisade ändå vår svenska jul med
snön, de brinnande ljusen och hemtriv
selns glädje.

Hulda Olsson.
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Luciakväll för 20 år sedan
En Luciakväll. Marschaller lyser på den

öppna gården däruppe på Mariabergets
krön. Från salsfönstren ser jag min hem
stad spegla sitt glittrande stjärnsmycke i
Målarens mörka vatten.

Nu träder Lucia in i vår krets och sjung
er om ljus och värme som skall födas ur
mörker och köld.

Runt omkring mig vid de dukade borden
sitter de andäktigt och lyssnar. -Proffe»,
»Agronomen», »Pumpan-, »Palle», »Stin
tan-, -Bonzo-, •Yankeen-, -August» - ja
hela gänget - trettio arbetslösa och hem
lösa grabbar mellan 16-25 år. De flesta har
bott här på ungdomshemmet nu i många
månader. Alla har de under de sista åren
nött gatstenar eller landsvägar, utan att
finna någon som behövde dem. Maskinerna
hade stannat. - De ha försakat mycket.
Kläder, mat, nöjen och därtill saknat ett
hem eller stöd genom anhöriga. Men här
har de nu sin fristad för en tid.

Där sitter »Stintan», mager och märkt av
engelska sjukan sedan späda år. Han är en
av de få som haft jobb i vintras. I moster
Lottas bod, som springschas med 15 kr i
veckan och en grötportion om dagen. Det
räckte inte till rum. Han träffade morsan i
våras - då tiggde hon pengar av grabben.
- »Agronomen» är mästare på att -rnangla
och för bok med adresser på tanter på
Östermalm, som ger en slant, bara paltor
na är trasiga nog. - -Pumpan- ser fram
tiden i rosenrött. Han skall kursa gamla
jultidningar på Drottninggatan. - »Palle
och Bonzos har slagit sig samman om ett
mattpiskningsjobb i julstädningen och tjä
nar -stålar- lagom till röka. Och den lille
spinkige August har sprungit sig plattfota
med reklamlappar i alla Söders kåkar.

Medan husmor glatt bjuder omkring de
färska Lussebullarna kommer kokerskan
och -Bagarn- med en gemensamt kompo
nerad tårta och hälsas med en fanfar av
våra två banjoplågare i kapellet »Tji takt
å ton». Slöjdläraren tar sin fiol och hans
fru sätter sig vid pianot - och så klingar
»Vi hälsa dig gryende stolta tid» från unga,
härdade strupar. Det är känsla bakom var
je ord och ton från denna lilla pluton
i massarmen av arbetslösa ungdomar i
Sverige anno _1932. I glansen av dagar som
gry ...

Det är en säregen miljö och samling.
Unga pojkar med ganska bister livserfa
renhet. Men de synas inte betryckta, just
nu trivs de i den gamla borgargården där
uppe på Södra bergen. E'n och annan är
dock märkt, kanske för livet, Han har inte
bara lidit brist på timlig näring utan ock
så tryckts ned av psykiska påfrestningar.
Det blir svårt för honom att kunna in
ordna sig i ett regelbundet arbete. Om det
kommer. - Där nere på Stockholms gator

och gränder gå kanske tusen andra ung
domar utan jobb och hem. En del får slaf
på natthärbärgena, många söker sig till
ladorna i utkanten, andra trampa runt och
få sovstund på Centralen, på vindar, på
pråmar, under presenningar i Stadsgården.
De flesta vill stå på egna ben - men måste
ge tappt.
Vad bristen på ett hem under barn- och

ungdomsår betyder får jag här en bjärt
illustration av. Över hälften av de hundra
pojkar, som passerar genom ungdomshem
met, har aldrig haft något hem eller erfarit
ett sunt familjeliv. Här har Birkagården
gjort ett praktiskt försök att bjuda ett
hempräglat ungdomshärbärge. Och till
varon för pojkarna syns en aning mera
hoppfuhl, litet mera meningsfylld.
Det är de här grabbarna som gett mig

ett jobb. Själv har jag gått arbetslös. Jag
försökte mig på att sälja böcker, men när
bekantskapskretsen var genomtjatad, så
var min marknad slut. Tills jag en vinter
dag i januari fick erbjudandet att bli före
ståndare för detta hem. För mig är upp
giften ny och svår, men det gläder mig att
pojkarna uppskattar hemmet just i dess
betydelse av hem. Och de kallar mig »gub
ben» eller -farsan». Flera av dem har un
der sin vistelse här för första gången upp
levt gemenskapens glädje, känt sig tillhöra
en kamratkrets, att vara en länk i ett
sammanhang. - Det är ett svårt klientel
ibland. För Skyddsvärnet och Stadsmissio
nen är hemmet ett fynd, som flitigt utnytt
jas. Det är inte så lätt att här skapa en
-folkhogskoleanda», som en av mina upp
dragsgivare önskade.
På vinden har vi en slöjdsal och i källa

ren skomakarverkstad. Vi har kurser i
svenska, räkning, engelska och välskriv
ning. Och våra samkväm och diskussioner
äro livliga, våra sångstunder ldudliga. -
Ibland har vi gäster. Från Birkagården och
från -Monopclflickorna», ett folkdanslag
som jag är ledare för. De hjälpte mig kväl
len innan vi Öppnade hemmet med att
tvätta alla golv i de fjorton rummen, sydde
sängöverkast och bäddade och pyntade
upp det hela med äkta kvinnlig omsorg. En
annan kväll kommo de tihl -strumpaftcn-,
då pojkarna kom med sina trasiga strum-

por och fick dem lagade. Och i kväll äro
de Lucia med tärnor. Pojkarna bidrar efter
förmåga med musik och sång. Bokmalen
sProffe- läser nu några dikter ur Hösthorn
- av Pära Kaufeldt som grabbarna säger.

Ett resultat, som jag så här efteråt regi
strerar som den största framgången med
vårt ungdomshem, är att pojkarna fick
ökad verksamhetslust. Därmed menar jag
inte ett mera intensivt sökande efter jobb,
ty läget på arbetsmarknaden var vid den
na tid sådant att ett jagande efter jobb
många gånger var meningslöst. Men de an
vände sin tid till andra nyttiga göromål
och till studier. - Det framgår av slöjd
lärarens rapport om vad pojkarna slöjdat
ihop till Birkagårdens julbasar. Den dystre
»Ädlingen», med blått blod i ådrorna, har
med sin kniv fått fram en hel samling av
välgjorda »döderhultare-, »Yankeen» bi
drager med fina arbeten i metallslöjd och
samtligas julljusstakar i trä äro trivsamma
och karaktäristiska för sina upphovsmän.
Vinsten skall gå till skjortor och strum
por. Och det behövs. Det räckte också till
tre julklappar per grabb på Julafton. Där
varken dopp i grytan, skinka eller gran
saknades.

-August- berättar hur det var när han i
våras sökte in på Ungdomshemmet. »Jag
bad att få tala med föreståndaren. Då kom
det en tomte i glasögon å lumberjacka å
fråga vad jag ville. Då sa jag att jag inte
ville honom nånting, utan ville tala med
föreståndarn.s Grabbarna skrattar gott, och
så berättar man om årets upplevelser. Som
den dagen man skulle ut till kolonin vid
Arsta för att sätta plugg. Men råkade ta
fotbollen med. Det sattes ingen plugg den
dagen. - Eller när Palle fick order att
kratta löv och tog kratta och stege och
började krafsa på träden ...

Så där kommer minnesbilderna fram för
mig, när jag nu till Lucia 1952 tänker till
baka tjugo år. Hur har det gått för
pojkarna från arbetslöshetens svåra år?
Många har nått förtroendeposter i sam
hället. Svårigheterna luttrade deras egen
skaper och stärkte deras krafter. Över AK
arbeten, arbetsläger, folkhögskolekurser
bröto flera sig väg in i produktionen igen.
- För andra gick det utför ...

Den som aldrig varit arbetslös vet inte
vad arbetslösheten vill säga. Han vet inte
om dess faror och svårigheter. Han har
inte känt dysterheten, oron, slöheten. Och
detta att inte få använda sina krafter i ett
nyttigt arbete. Ett par års arbetslöshet
denna bistra tid gjorde många unga till
vrak, kanske till samhällets fiender.
Låt oss innerligt hoppas att vår ungdom

skall slippa från vad vi upplevde under
dessa krisår. Men att de skall värdesätta
allt hederligt arbete och fritt och öppen
hjärtligt ta sin plats i produktionen. Där
framtidsparollen måste vara: Arbete åt
alla! Gösta
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En återresa
Man möter så mycket folk, så många

vänner, som man aldrig sett förut. Och
som man trots alla löften om fortsatt be
kantskap glömmer lika fort ...
Ett par timmar före Amerikabåtens av

gång är Betongskjulet i Göteborg en livlig
plats. Koffertar och väskor i massor. Iv
riga människor springer fram och tillbaka.
Man ser så väl den stora skillnaden mellan
de som företaga sin första resa och de som
äro mera »förhärdade-. De ivriga tyskarna
och danskarna och de kolugna yankees.
Och här och där ett inslag av judar, som
tränger sig fram.
Det stora ögonblicket är inne. Musiken

spelar och tonerna av »Du gamla, du fria»
når oss. En ung flicka gråter ut sitt livs
största sorg vid sin fästmans bröst. Han
skall fara, hon skall stanna. Evig kärlek
lovas för evigheters evighet amen - men
ibland räcker evigheten ej mer än några
månader, ja knappast så länge ... Värre är
att se den gamla modern, som tar avsked
av två raska söner. Den sorgen är äkta och
djup. Jag lider och sympatiserar med hen
ne. Hennes ålderdoms stöd, på vilka hon
byggt sitt hopp, kring vilka alla hennes
tankar kretsat och för vilka så mycken
kärlek ödslats - allt detta blir nu ut
raderat och för henne är livet lika tomt
som om de båda aldrig funnits. Naturligt
vis ska de skriva varje vecka - säga de.
Men jag är en stor pessimist i det fallet.
Därför att jag själv en gång gav sam
ma löfte, men resultatet blev plus minus
noll ...
Där kommer några exemplar som äro

under brännvinets inverkan på den en
skilde individen. De följs åt av en grupp
likasinnade kumpaner. Inte ska man vara
lessen för att lämna gamla Sverige inte.
Eller som orden faller: -Djävla fattighus,
där man inte ens kan tjäna nog till cigar
retter,. Vänta, kära herrar av stora ord -
den dagen kommer, kanske snart nog, när
ni gärna skulle ge er högra hand för res-

pengar tillbaka ... Men stora ord och fett
fläsk!
Bogserbåtarna knuffa den stora båten ut

från kajen. Vattnet i Göta älv tycks ha
ökat tack vare den stora tårefloden från
båt och kaj. Flaggor, näsdukar och hattar
vifta och så äro vi på väg.
Nu får jag god tid att titta efter min hytt

och resten av båten. Allting är -first class-,
Klockan ett är det dags för lunch och även
här är allt i högsta klass. Rent och fint, ma
ten välsmakande och mer än nog av den.
Kyparen är en glad göteborgare. Hur dessa
gossar kan jonglera med sina bördor mel
lan borden, utan att lägga av, är för mig ett
mysterium.
Kusten av gamla Sverige försvinner. För

hur länge? Helt oförtänkt kommer tankar
na in på den gamla sången, som slutar med
orden -När skall dig jag återse?» Man be
höver inte vara sentimental eller gråtmild
för att känna en klump i halsen. Det är
endast det att man i själ och hjärta ändå
är svensk. Och det är det landet, som man
en gång i tiden kallade sitt fosterland, som
försvinner i fjärran ...
Vid Baren är det hög luft. Här samlas

nästan alla. Till min förvåning hör jag nå
gon kalla mig vid namn. Och se där sitter
en gammal vän, som jag ej sett på många
år. Vi möttes i New York för ett tjugotal år
sedan och måste naturligtvis uppliva gamla
minnen.
Jag vankar omkring och tittar. Folk skrt

ver brev till mammor, kärestor och vänner.
i Sverige. Från baren hörs att gubbarna
fått ordning på sångrösten. Men jag tror
inte Stenhammar hade tänkt sig -Sverige»
så scm den låter här. Men tonerna äro höga
nog, även om de ej äro så klara. Och orden
blir kanske litet ändrade. Jag tror också att
salig Bellman skulle ha svårt att känna
igen sina alster, så som de presenteras här.
Men meningen är nog god och känslan
finns där också.
På turistklassen är dansen i full gång.

Den unge mannen, som för endast några
timmar sedan tog ett så rörande avsked
från sin lilla vän i Sweden, har redan

"Stockholm" i New Yorks hamn.

glömt den eden »han svärjade en lördags
kväll, yes faderwell, yes faderwell-, Sånt
är livet. De lindrigt nyktra gentlemännen,
som så klart fördömde ett otacksamt fä
dernesland, har nu kommit till det stadiet,
då man tycker synd om sig själv. Tårarna
äro ej långt borta, när man berättar för
varandra om sina lidanden, Och när kypa
ren nu säger -att det skall inte vara något
mera där» så har de en ny plåga adderad
tilil den föregående. Här och där spelas kort,
schack, ping-pong och andra spel.
Livet ombord är aldrig utan poänger. En

liten rullning har vi också fått och nog för
att en del ansikten börjar få smaragdens
färg. Från hytters innandömen ropas det på
»Ulrik», Men det har ju alltid varit vi
kingars vana att offra åt havets gudar in
nan en långfärd begynnes. - I mörkret
skönjes lanternorna från fiskarbåtar och
små och stora mötande skepp.
Man måste ge Svenska Amerika-Linjen

kredit för ordning och renlighet och god
mat ombord. För några år sedan hade .jag
»nöjet, att med min fru göra en resa till
Bahamas-öarna. Naturligtvis tog vi, trots
varningar, trippen med det cubanska skep
pet »Santa Maria». Mycket har jag ätit i
mina dar, men aldrig något liknande den
kosten. Visserligen var det ingen brist på
fina franska namn på rätterna. Men en deb
skulle en gris slå ifrån sig med framföt
terna för smakens och luktens skull. När
man så en dag oss svenskar till ära, ser
verade något som man kallade svenska
köttbullar, var kulmen nådd. Denna kuli
nariska s. k. njutning bestod av 75 % hac
kad lök, plus en dosis av bröd och illa ma
let kött och som slutkläm hela smörjan
stekt i olivolja ... ja än i dag går mina och
mina 20 svenska olyckskamraters böner om
cubansk kokning i stil med vad man för
århundraden sedan bad i kyrkorna: -För
nordmännens raseri, bevare oss milde
Herre Gud!-

Så blev det afton den första dagen.
Efter att ha stirrat oss trötta på Nord

sjöns stora intet, endast mötande ett par
tungt lastade strampsteamers» på sin väg
till Sverige, dyker Orkneyöarna upp och

Matsalen på A-däcks turistklas»,
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den skotska nordkusten. Den är 115 km
lång och sträcker sig från -Duncans by
Head- om babord i öster till Cap Wrath
i väster. Orkneyöarna äro skilda från detta
land av det 13 km breda Pentland-sundet.
Först synes Duncans by Head, denna im
ponerande klippudde med 60 meter höga
lodräta sidor och högst på krönet ett fyr
torn. Något till: söder sticker en annan vre
sig bergstopp upp. På avstånd liknar den
ruinerna av ett slott. Detta är •The stack
of Duncans by». I östra delen av sundet
ligger en liten grupp av öar, -Pentland
Skerries.s Vårt fartyg passerar mellan
denna ögrupp och -South Ronaldsays, den
sydostligaste av Orkneyöarna. Dessa öar,
som sir Walter Scott gjort odödliga i sin
bok »Piraten», bilda ett grevskap, 90 öar
varav 29 bebodda med en befolkning av
25.000 själar. Från början bodde där splc
ter», omkring år 800 kommo nordmännen
och så småningom skottar. De voro en gång
bas för vikingarna under deras härjningar
i England och Skottland. Västkusten av
dessa öar, som äro alldeles trädlösa, utvisar
mot Atlanten en nästan obruten linje av
skyhöga klippor, tillhåll för oräkneliga
mängder av sjöfåglar. De erövrades 875 av
-Harald Hårfagre» och blevo kvar under
skandinavisk spira till 1469, då de pant
förskrevos till Jakob III av Skottland för
hemgiften till hans gemål Margareta av
Danmark. Summan utbetalades aldrig och
så kom öarna under Storbritannisk krona.
Språket är engelsk dialekt med starka in
slag av fornnordiska ord. Huvudstaden i
grevskapet är Kirkwall med 3.500 inne
vånare på ön Pomona. De tre största öar
na omfatta den från världskrigen så be
kanta »Scapa Flow», Det var här som den
tyska amiralen, von Reuter, gav order om
att sänka största delen av den efter freds
slutet internerade tyska flottan - 10 slag
skepp, 14 kryssare och 50 jagare den 21 juni
1919. Men många av dessa har sedermera
bärgats.
Sedan Pentland Skerries passerats går

vår färd mellan två öar, om babord Stroma,
om styrbord Swona. .ön ute i strömmen»,
som namnet Stroma betecknar, har en be
folkning på 200 personer. Den är klippig till
sin natur och terrassformad upp till 50 me
ter. På den nordligaste udden, »Swilkie
Point- står fyren som en ledande stjärna.
Swona ligger norr om farleden och på dess
ostligaste står den vita Swonafyren. Här
syns inloppet till Scapa Flow och där inne
i sundets förlängning ligger Kirkwall. Far
leden mellan de båda öarna är 4 km bred
med ett djup på 50-75 meter. Tidvattens
strömmarna löpa här med oerhörd styrka
och hastighet. Demarkationslinjen mellan
ström och bakström blir här mycket stark
och orsakar oerhört djupa virvlar, mal
ström, och höga toppiga vågor. Utan till
räckligt kraftig maskinstyrka vore det inte
rådligt att söka passera genom Pentland
Firth, där strömmen löper med en fart av

9 knop. - Skottlands nordligaste punkt
och ändpunkten på sundet är en lodrät
sandstensklippa, »Dunnet Head-, som re
ser sig till en höjd av 90 meter. På den
nordvästra ändpunkten ligger så sCantick
Head- ett fyrtorn på den yttersta udden
vid South Walls halvö. Det 23 meter höga
fyrtornet blickar här trotsigt ut mot Atlan
ten. Från -Dunnet Head» fortsätter syd
kusten av sundet så fram till Cap Wrath-,
som fått sitt namn efter ett fornnordiskt
ord -wharf-, som betyder vändpunkt. Vår
sista kontakt med Europa försvinner. En
dast den lilla ön -Rock All» kan ses från
kikare ännu vid klar dager.
Vi lade 464 miles mellan oss och Sverige

den första dagen, 444 den andra. Men sedan
var det fina vädret slut. Motvind och då
lig sikt tvingade Stockholm till något mer
än halv maskin. Mansspillan i matsalen var
stor. Turistfienden -mal-de-rner- eller sdö
sjuka på ren svenska gjorde sig mest gäl
lande. Fader Neptun hade uppbådat rätt så
höga vågor och den relativt lilla svenska
båten gör sina sidohopp och dykningar och
dansar som en ballerina över och under
vågorna. När man ser dessa Amerikabåtar
i hamn se de jättestora ut men på den upp
rörda oceanen äro de ynkligt små.
För något år sedan skrev jag i Gustavs

bergaren en artikel om New Sweden, där
jag berättade om W. W. Thomas, en gång
Amerikas minister i Sverige. Döm om min
förvåning, när jag som bordskamrat får
herr Wolfgang Thomas från Märsta i
Sverige - en son till förre ministern,
Världen är bra liten.
En vacker dag dyker Amerikas kust upp.

Cape Race och Sable Is1and. Vi följer kus
ten av Canada. Staten Maine, Massachus
sets fyrtorn på ön Nantucket. Det var här
Leif Eriksson landade för många, många
år sedan på sin färd till •Vinland» - nu
varande Marthas Vineyard. Hans resa var
säkerligen mera äventyrlig än vår och med
mindre bekvämligheter.
Vi följer kusten av NewYorks Island

från fyren vid Montauk Point och in. Snart
nog äro vi innte i NewYorks »harbour».
Frihetsgudinnan på Bedloe Island stiger
fram ur dimman. Så gör också immi
grationsmyndigheterna, Icke medborgares
papper granskas noga och »citizens» pass
böcker får också sin mönstring. Båten gli
der ut med dockorna på »Westside- upp
för Hudsonfloden och fram till 57:e gatan
till Amerikalinjens docka.
Jag tar en titt på mina medpassagerare.

Den unge mannen, som svor evig tro och
kärlek i Göteborg och sedan spelade Don
Juans roll, ser sjukligt ensam ut - ett bi
utan blommor. I stället för en flicka vid sitt
bröst har han fått en adresslapp i rock
slaget som talar om vart han skall resa. En
svärm av krlgsflyktingar och en svärm av
judar samlas kring sina ledare och får sina
instruktioner. De unga männen, som för
dömde ett otacksamt fosterland, har slagit

ner tonen och ser tämligen bortkomna ut.
På min fråga om hur det känns, svarar de:
»Jo vars, men nog hade vi föreställt oss nå
got annat alltid. Men får man bara ett jobb,
så ordnar det sig nog. Annars kan man ju
alltid åka hem igen!» Jojo, pipan skriker
ej så högt nu. Man kommer plötsligen ihåg
att om man inte hade något annat i det där
»djävla fattighuset», så hade man åtmin
stone ett h e m. - Med belåtenhet iakt
tager jag de båda unga pojkarna, som läm
nade sin mor i Götet. De ska till Chicago
och Svenska Amerika-linjens emigrations
hjälp tar hand om dem, ingen behöver
komma bort och ingen blir glömd. Nu för
tiden äro de storskojare försvunna, som
levde på att lura nykomlingar. Borta är
Fred Johnsons och hans sarbetsförmed
ling», som bestod i att sända »greenhorns
till platser, som annonserats i dagens tid
ningar. Som ingen kunde läsa engelska
trodde de att Fred skaffat platserna. Och
han .tog bra betalt för sitt »arbete-. Som
bisyssla hade han ett »Rooming House»,
där man fick rum och mat för $ 15.00-
$ 18.00 i veckan. Det vanliga priset på den
tiden var $ 8.00-$ 10.00. När pengarna tog
slut kördes man ut på gatan, och var man
i skuld så behöll Fred väskorna. Han hade
alltid bibliga väskor till salu. - Borta är
också Mrs Bergströms pensionat och ar
betsförmedling för unga flickor. Hennes
program gick i stil med Freds. Enda skill
naden var att hon lärde flickorna att ser
vera och säga yes och no - mestadels yes.
En fullständig kurs hos Mrs Bergström
kostade $ 25.00. - Borta är -Svenska apo
teket» vid 93:e gatan och Columbus ave
nue, Här residerade en stockholmsgrabb,
som sedermera kommit upp i smöret. På
den tiden sålde han svenska tidningar och
»importerade- svenska starkvaror. Som
tillverkades i apotekets källare, med till
hjälp av alkohol och diverse essencer, ex
porterades till övre botten. Och här höll
-Gerry- kommersen i gång. - Borta är
också -Krigar-Lasses- frukostrum. Utom
sill och potatis, ärter och fläsk och hem
gjord svensk nubbe,serveradeLasse grund
liga kok stryk om någon tog sig ton. Här
kunde man möta en hel del kända sven
skar. John Svanberg, målare till yrket,
mera känd som sin tids mest framstående
maratonlöpare. Murren Carlsson, golvläg
gare till yrket men bättre känd som fot
bollsspelare. Lasse var som man säger »en
ärans man. När andra sov, då vaka han».
Och när andra vaknade - det dom sak
nade - det ägde han ...

Otaliga äro de minnen, som kommer
fram, medan man står och väntar på att
tullen ska titta igenom bagaget. Minnen
av goda tider. Minnen av hundår.
Äntligen är allt klart, väskorna i bilen.

Vi äro på väg tilil »The land of Sunshine»,
Florida. Och där väntar ett-nytt jobb.

George Gustafson.
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Möten .
l Väster

Agnes Lundin-Olson med make.

--- den stora öppna Chryslern spin
ner lugnt, körbanans skarvar höres plup,
plup, plup, farten ligger stadigt på 110 km.
Jag befinner mig i södra California och

den ljumma vinden smeker mina kinder,
solen bränner från en klarblå himmel, och
gör så alltid under nio månader av året i
denna del av det stora landet. Min andlige
broder Andrew Martin sitter bredvid mig
och styr bilen med säker hand. Andrew
äger en fabrik i Los Angeles och jag har
haft den stora turen att få arbeta hos ho
nom. Dessutom har han tagit hand om mig,
och många äro de week ends jag tillbringat
i fam. Martins magnifika hem uppe på
bergssluttningen ovanför Los. A. En stor
enplansvilla omgiven av en stor frukt
trädgård, massor av blommor, lundar, fåg
lar, tennisbana och swimmingpool. Vi äro
nu på väg till en av flygplatserna i denna
stad och snart äro vi framme. Andrew föl
jer mig till grind 24, på plattan utanför
väntar DC 6:an. Vi skaka hand och jag får
en -good 1uck and welcome back». Han
vänder åter till sin fabrik, och jag går om
bord på p1anet scrn skall föra mig till San
Francisco. Jag skall besöka några indu
strier och har även några rekommenda
tionsbrev i fickan som Andrew Martin har
skrivit på eget initiativ till två goda vän
ner, fabriksägare.
Nu lättar planet och snart flyga vi ut

över Stilla Oceanen för att sedan följa kus
ten norrut. De kända öarna Santa Catalina
Island skymtar under oss, vädret är strå
lande. Ett underbart panorama utbreder
sig under mig - havet, en flera mil lång
vit sandstrand, bränningarna på andra si
dan bergen och längre in mot land snö
klädda toppar - en syn man aldrig glöm
mer. Den sista biten innan vi landa är nå
got gropig, beroende av att San Fr. är om
given av ganska höga berg, allt går lyck
ligt och väl, och efter 3 tim. flygning
landa vi.
Jag följer med flygbussen in till staden,

någon packning har jag inte, endast min
portfölj med pyjamas och tandborste. Nå
got rum har jag ej heller beställt, det be-

kymrar mig föga, mitt valspråk är -don't
worry» - det ordnar sig alltid. San Fr.
visar sig vara en av de vackraste och re
naste städerna i U. S. A. En pittoresk
gammal spårvagn är ännu i bruk, den dra
ges uppför backarna med en wire. San Fr.
visar sig även hava världens största ki
nesiska stad - utanför Kina. Jag inhand
lar en karta över staden och studerar den.
KF har en fabrik här, Isoflex Corp., och
chefen heter Mr. Elving, skall jag hinna dit
innan den stänger? - Vid 18.00-tiden står
jag utanför ett rätt oansenligt hus med skyl
ten »Isoflex- i ett fönster. Chansen att nå
gon skal1 vara kvar vid denna tid är ej så
stor, men jag ringer på. - Som vanligt har
jag tur. Nedför den smala trätrappan kom
mer en man, det visar sig vara Mr. Elving
själv, och jag blir väl emottagen. Tillfäl
ligtvis är han kvar, då han väntar ett an
nat besök - en Stockholms-direktör vid
namn Nils Aastrup. Han kommer mycket
riktigt och efter en pratstund blevo vi
bägge inviterade på middag till Elving.
Familjen E. bor ca 3 svenska mil utanför

staden i ett samhälle och en villa i ,Äppel
viksstil-. Terrängen är baramera kuperad,
villorna ära vita och både flera och större,
och överallt finns det mängder och åter
mängder av blommor. Middagen började i
den vackra trädgården med halstrad skin
ka, som tillagas över en öppen koleld s. k.
»barber que-. Efter en trevlig kväll blir
jag inbjuden att stanna kvar över natten,
jag slipper således bekymret för rum.
Påföljande kväll har Svenska Ingenjörs

klubben sammanträde med middag, och
Mr. Elving inbjuder Mr. Aastrup och mig
att närvara. En vanlig sed i U. S. A. är, att
gäster v. dyl. tillfällen bli uppmanade att
berätta om sig själva. Man får resa sig upp
och tala om varifrån man kommer, vad
man har för arbete hemma, vad man gör i
Amerika och varför man är ute m. m. Så
är det även här, och jag berättar min van
liga historia, att jag kommer från Gustavs
berg och rest ut för att studera och arbeta
inom mitt gebiet, plastbranschen.
Efter middagen kommer en äldre gentle

man fram till mig och sa »Jasså Du kom
mer från Gustavsberg - min fru är född
där, hon skulle säkert tycka det vore roligt
att träffa Dig. Ingen från Gustavsberg har
besökt oss här under de 35 år vi varit här!
Hans fru hette som flicka Agnes Sävström
(Lundin). Javisst gärna, säger jag. - Någ
ra dagar senare ringer jag dem och blir
hembjuden. Det blir ett hjärtligt motta
gande! Värdinnan är trots sina 50 år både
till sätt och utseende som en 35-åring! Fak
tiskt den yngsta 50-åring jag hittills mött
i mitt liv. Mr. Olson är ingenjör och var,
innan han pensionerades, chef för gatu
kontoret i San Fr. Nu ägnar han sig, fylld
av verksamhetslust, åt sin egen konsul
terande ingenjörsbyrå. Paret har tre vuxna
barn, två döttrar och en son.

Familjen har inrett ett synnerligen vac
kert hem åt sig i en stor pampig villa på
8-10 rum med hänförande utsikt över
Stilla Oceanen. Hemmet är smyckat med
konstsaker från Gustavsberg - till antalet
fler än vad jag någonsin sett i ett hem här
i Gustavsberg eller annorstädes. Källaren
är inredd till biograf med parkett och
t. o. m. särskilt maskinrum. Mr. Olson har
själv tillverkat en filmapparat och har ock
så själv tagit upp ljudfilmer d. v. s. gjort tal
och musik till sina filmer.
Vi pratar Gustavsberg, och jag får den

uppfattningen, att fru Olson har sitt hjär
ta kvar i Gustavsberg, trots alla åren i
U.S.A.
På lördagseftermiddagen bjuder fam.

mig på en biltur till Muir Noods National
Monument i Mill Valley för att bese de gi-.
gantiska redwood-träden, 1000 år gamla, de
största ca 5 m. i diameter och jag tror ca
75-100 m. höga.
Vädret var strålande som vanligt, och

färden gick över Golden Gate Bridge ut
till landet upp efter slingrande bergsvägar
till Mill Valley, Genom den stora vackra
parken ringlar en idyllisk _liten bäck. Vi
vandrar under de pampiga träden och
känner oss mindre än vanligt. Det är gan
ska svalt, då endast enstaka solstrålar silar
emellan jätteträden.
På hemvägen passerar vi en fiskhamn

med 100-tals fiskebåtar vid kajerna. Här
säljes stora nykokta krabbor och Mr. 01-
son köper några stycken och så åker vi
-hem» och avnjuter en liten fin krabbsupe,
Som minne av fiskhamnen blir jag för
ärad ett stort vackert snäckskal.
Även följande dag, en söndag, ringde

mig fru Olsson och bjuder mig över. Det
var Mors dag, och barnen skola komma
hem. Efter en kopp kaffe toga vi faderns
och sonens bilar och åkte över till Zoo. Där
finge vi vara med på en nära nog cirkus
uppvisning av sälar. De summa ikapp,
-sprungo på land», klättrade i trappor,
döko från höjder m. m. Därefter bjödo
»barnen» på en god och trevlig middag på
en restaurant, sedan skildes vi från dem,
•barnens for hemåt i sin bil och vi andra
tre åkte »upp i topp». Däruppe i det runda
topprummet njuta vi av den härliga utsik
ten över hela staden. Det är en god av
slutning på en trevlig veckohelg. Med ett
visst vemod skiljas vi något senare åt ute
i den kalla San Francisconatten, jag för
att rätt snart återvända till Gustavsberg
och familjen Olson för att leva vidare i det
stora landet i väster.
Jag ber att få tacka fam. Olson för den

stora vän1ighet och gästfrihet Ni visade
mig under de dagar jag hade nöjet att gästa
Er. Samtidigt ber jag att å min och alla
gustavsbergares vägnar få önska Er en
riktigt God Jul och Ett Gott Nytt Ar!

Tore
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Julevangeliet börjar: "Och det hände
s'g' vid den tiden att från kejsar Augus
tus utgick ett påbud att hela världen
skulle skattskrivas." Ja, nu skall vi
icke taga julen ,i förskott, jag vill bara
säga, att från iKungl. Maj:t utgick ett
påbud, a.tt Gustavsberg och lngarö kom
muner skulle sammanslås och därför
har de tu blivit ett. Därför passar det
också med en församlingskrönika om
Ingarö i tidningen Gustavsbergaren, ty
vi är ju alla "gustavsbergare", Som
maren 1951 den 24 juli gick Ingarö

· kyrkliga sykrets' försåljning av stapeln.
Den gynnades av det mest strålande vä
der och gav ett gott resultat. Dessa me
del är välbehövliga för Ingaröhemmet.
Första advent 1951 firades i kyrkan
med sång av Ingarö hembygdskör och
ett ljuståg av skol:barnen. Tredje sön
dagen i Advent hölls julfest för alla
Ingaröbarn. Omkring hundra barn
trakterades med choklad och Iussekat
ter och annat gott. Dessutom fick varje
barn en stor påse full med frukt och
gotter. Barnen roades på vanligt sätt.
Ingarö kyrkliga sykrets hade ordnat
festen och skötte även serveringen. Jul
dagsmorgonen hölls två julottor, Ingarö
hembygdskör medverkade med sång vid
båda ottorna. Nyårshelgen firades på
traditionsenligt sätt. Konfirmationsun
dervisningen pågick sedan under hela
vårterminen. Den 20 och 21 maj kon
firmerades 6 ungdomar: Marianne Lind
ström, Inga Maria Johansson, Anne-Ma
rie Jansson, Harriet Margareta Lars
son, Lennart [van Johansson, Lars Nils
Evald Gustavsson.
Under år 1951 föddes 8 barn, därav

3 gossar och 5 flickor: Irma Ingela
Elisabeth Severin, Leif Ake Tallqvist,
Inga-Lill Birgbtta Nyberg, Bengt Gun
nar Nilsson, Anna Kristina Löfstrand,
Louise Birgitta Nystedt, iKarl Tommy
Michael .Spanier, Eva Annika Christina
Carlsson.
De som avgått genom döden är 13

personer; därav 5 män och 8 kvinnor:
Alma Augusta Holmberg, f. öhman från
Brunnsnäs, Julia Emilia Qvarforth från
Kolström, Karl Arvid Harglin från
Skälsmara, Ingeborg Larsson, f. Karls-

son från .Skälsmara, Anna Josefina
Hammar, f. Jansson, från Kolström,
Karl Herman Järman frän Skenora,
Oskar Fredrik Vilhelm Lundberg från
Ingaröhemmet, Hilda Augusta Vilhelmi
na Jansson f. öhman från In:garöhem
rnet, Gunhild Maria Karlsson från Berg
vik, Alma Charlotta Cecilia Ärlund från
Färgholmen, Maria Kristina Johansson,
f. Pettersson från Ingaröhemmet,
August Oskar Pettersson från Skälsma
ra, August Andersson från Gamla Kloc
kargården.
Under år 1951 inflyttade 64 personer,

därav 31 män och 33 kvinnor. Utflyt
tade gjorde 83 personer, därav 38 män
och 45 kvinnor.
Hela folkmängden som vid årets bör

jan utgjorde 607 personer, därav 316
män och 291 kvinnor, utgjorde vid årets
slut 583 personer, därav 307 män och
276 kvinnor, och har folkmängden så
lunda under år 1951 minskats med 24
personer. Under året har 3 äktenskap in
gåtts. Den 3 febr. Arne Albin Löfstrand,
Evlinge och Ulla Charlotta Malmstedt,
Skälsmara. Den 17 juni Erik Alfred
Larsson, Skälsmara och Barbro Signe
Marianne Lindgren, ,Sandviken. Den 31
dec. Hans Gösta ,Eriksson, Atervall och
Agnes Brendlien, Atervall. Genom dö
den har upplösts 3 äktenskap, därav 2
genom mannens död och 1 genom kvin
nans död.
Församlingens äldste innevånare är

f.d, ,provinsialläkare Knut Lindhe, Läms
haga, född 2/2 1858.

;Söndagen den 11/5 1952 firades en
församlingsdag, till vilken särskilt för
samlingens gamla hade inbjudits. De
gamla hämtades med bilar och deltog i

Som sagt var
Likgiltighet för vår vardags

värld är en lika stor brist som
ytligheten och snobberiet. Ty
det är i den dagliga kontakten
med våra ägodelar, med servi
sen på vårt bord, gardinen i
fönstret, blomvasen på hyllan,
i umgänget med de goda, tjänst
villiga redskapen och det äkta
arbetet, som vi få lyssna till
materialets röst, uppleva form
och färgspel och glädjas åt
brukskonstens skönhetsvärld.

Ake Huldi
i Form

högmässogudstjänsten. iDärefiter ,bjödos
de på kyrkkaffe och underhållning i
skolan, vid vilken Ingarö Hembygdskör
medverkade.

Kyrkliga sykretsens ärliga försälj
ning gynnades icke i år av något vac
kert väder utan måste i stället hållas
inomhus i skolan. Trots regnet blev
resultatet gott.
Ingarö kyrka ombygdes 1932 varvid

predikstolen flyttades till sin nuvaran
de plats, Den hade förut varit ovanför
altaret. I predikstolens ställe måste där
placeras en altartavla. Det blev en tav
la som skänktes av grosshandlare Jo
hansson på Södra Lagnö. Den tavlan
hade tidigare hängt i Kungsholms kyr
ka, dit den skänkts under slutet av
1700-talet av en köpman, som votiv
gåva för räddning ur sjönöd. Tavlans
motiv är hämtat ur Jobs bok och före
ställer Job och hans hustru, Job lig
ger naken utsträckt och angripes av
sina plågoandar. Motivet är f9ga upp
lyftande och därför har man målat till
i en halvcirkel ovanför tavlan den tri
umferande Kristus. På så sätt skulle
.Iob tänkas uttala orden: "Jag vet att
min förlossare lever." Denna tavla som
är en kopia av en van iDyck hade nog
på grund av sitt föga konstnärllga vär
de avyttrats från Kungsholms kyrka.
Därför önskades att Ingarö församling
fick en ny altartavla. ,En sådan har nu
efter många mödor och. bekymmer kom
mit till stånd och utförts av konstnären
Einar Forseth. Söndagen den 9 nov. in
vigdes den nya altartavlan av biskop
Manfred Björkquist. Den nya altartav
lans motiv är hämtat från Lukas evang.
5: 1-11, d.v.s. båtpredikan. Den före
ställer Jesus predikande från en bät,
jämte honom sitter i båten en ung kvin
na och en liten gosse jämte en äldre
man. Bakgrunden bildar, kan man säga,
Nämndöfjärden. Det är en altartavla
som passar i Ingarö kyrka. Alla som
har sett den, har tyckt mycket om den.
Den utstrålar ett sådant lugn och fär
gerna är både ljusa och harmoniska.
Samtidigt invigdes ett nytt antepen
dium, som utförts på Libraria, efter
komposition av fröken Märta Gahn. Hon
har även stått för det nya predikstols
klädet. Medlen till dessa båda senare
har helt erhållits ur framlidne direktör
Gunnar Magnussons minnesfond, som
även bidragit rn.ed en stor summa till
altartavlan. Ingarö Kyrkliga sykrets
har bekostat ett nytt draperi och en ny
kappa till predikstolen.
Dessutom kan nämnas att kyrkbussen

Domssöndagen besökte Ingarö kyrka.
Till aist får jag både till Gustavsbergs

och Ingarö församlingar framföra en
önskan om en god helg.

Carl G. Wilson.



Gamla tiders
på lngarö

skola

Redaktionen har haft vänligheten an
hålla om ett bidrag från Ingarö för Gus
ravsbergarens . julnummer, en anmodan
som jag gärna vill efterkomma, men frå
gan är vad man skall skriva om, som kan
intressera tidningens läsare. Några nyhe
ter har jag icke att komma med, men det
kanske kan intressera en och annan att
höra något om 1800-talets skolväsende.

Redan i slutet av 1700-talet lät friherre
Cederström på Beatelund uppföra ett
skolhus invid prästgården vid Pilhamn.
Byggnaden finns ännu kvar, men har ej
på många år varit använd för sitt ur
sprungliga ändamål. Denna skola var dock
från början endast avsedd för Beatelund
med underlydande och dess förste lärare
var ingen mindre än Samuel ödmann,
om tjänstgjorde både som lärare och
präst eller rättare som huspredikant hos
den mäktiga baronen. Till avlöning åt
-skolmästaren- anslog Cederström avkast
ningen av tvenne frälserärrtor, som för
några år sedan inlöstes. Kapitalet förval
tas nu under namn av Cederströmska
skolfonden och räntan ingår i skolkassan.
Man har nog anledning misstänka att den
undervisning, som den tiden meddelades,
icke var av så genomgripande art då ju
mångas åsikt var den, att bokliga kunska
per för menige man var, om icke direkt
skadliga så dock ganska onödiga.

Så småningom gick det dock upp för de
styrande - regering och riksdag - att
något måste göras för folkundervisningen
och så utkom 1842 års Kungl. Stadga för
folkundervisningen i riket att träda i kraft
fr. o. m. år 1843.
För behandling av denna stadgas be

stämmelser och för val av skolstyrelse
hölls den 15 januari 1843 sockenstämma i
Ingarö och från dess protokoll citerar vi:

-Sedan Herr Kontraktsprosten hälsat de
närvarande med tillönskan om Guds frid
och välsignelse upp1ästes stör~e delen av
den Kungl. stadgan och därefter några
momentar av Högvördigste Domkapitlets
cirkulär 3 § nr 7 för sistlidet år.»
Härefter följde val av »styresmän för

skolstyrelsen» vartill enligt »begivande
utsågs Herr Baron och Riddaren G. Leu
husen, Herr Baron A. Cederström, Herr
Baron Fredrik Leuhusen, Herr C. G. Luc
kou, Stephan Westerberg i Långvik och
A. G. Mattsson i Skälsmara. Valet skedde
enligt Kungl. Stadgans 2 §:s medgivande
för obestämd tid.

Lärotiden för ungdomen bestämdes från
den 1 febr. tiH medie av juni månad och
från 1 sept. till den 1 dec. varje år. De två
första dagarna i veckan ansågs vara tjän
Iigast både för läraren och barnen. Läro-

timmarna från 9 till 12 f. m. och från 2 till
4 eller 5 allt efter årstiden.
Enligt andra momentet av K. Stadgans

4 § beslöts för härvarande skolrums eld
ning under vintermånaderna 2 famnar
upphuggen bryggved vilken av skolstyrel
sen årligen på varje hemman fördelas och
genom dess åtgärd eller tillsägelse till
komministerbostället anskaffas. Den när
varande skolläraren (komminister C. G.
Cronstedt) avsade sig inskrivningsavgif
ten, åtminstone av de fattigare barnens
föräldrar. För bildande av skolkassa be
slöts enligt den nådiga stadgans 4 § 4
mom. 2 skilling banco av varje mantals
skriven person årligen.

Uppbörden härav trodde de. närvarande
att ortens hedervärde kronofogde emot ett
billigt arvode sig åtaga, att densamma vid
den vanliga kronouppbörden indriva och
det i synnerhet då alla voro ense därom
att i annat fall denna avgift sällan eller
aldrig till sitt fulla belopp inflöte samt
vore ett medel att bidraga till de fattigare
barnens uppfostran i dygd och kristen
dom. I övrigt påminde kontraktsprosten
envar att lägga på sitt hjärta den omtanke
som Riksens ständer haft för vår ung
doms såväl timliga som eviga välfärd, att
på allt sätt söka bidraga till det stora ända
målet: människosläktets förädling och
uppfostran.

Detta var alltså församlingens första
konfrontation med den nya skollagen och
under de första 5 åren kan man ej spåra
några klagomål, men den 20 juni 1847 gör
sig kontraktsprosten påmind:

»Sedan högärevördige kontraktsprosten
D. A. Zielfeldt den 19 eller gårdagen icke
allenast övervarit utan även själv till en
del examenerat de få barn, som under
vårterminen här begagnat skolundervis
ningen, men ehuru skolmästaren upplyste
att dels brist på födoämne, kläder och
därjämte ihärdiga frostfebrar avhållit bar
nen från skolans bevistande förklarade
Herr Kontraktsprosten sitt missnöje och
anhöll om skolstyrelsens sammankallande
till denna dag.»

Vid sammanträdet uttalade kontrakts
prosten sina bekymmer över det dåliga
resultatet och tillfrågade styrelsen vad den
ansåg man borde göra för att komma i
närmare överensstämmelse med Kungl.
stadgan och folkundervisningen i riket av
den 18 juni 1842 och K. K. av den 18 mars
1846. Skolmästaren tillkännagav då som

Prenumerera i god tid
på GUSTAVSBERGAREN

för 1953.

Avgiften är 4: -

sin åsikt att utan att en ambulatorisk skol
lärare anställdes vore undervisningen på
ön förgäves, då den stationära Ceder
strömska skolan vore belägen i ena ändan
av församlingen.

Efter lång överläggning beslöt man att
antaga klockaren och organisten Lars
Broman till ambulerande skolmästare och
skulle han därför erhålla en »tjänlig lön»
av den skyddsavgift som församlingsborna
till Kungl. Maj:t och kronan erlägger. Lik
väl kunde ingenting bestämmas förrän
man fått avvakta Högvördigste Domkapit
lets utlåtande i denna sak.

Härefter följer beskrivning över sock
nens indelning i skolrotar, undervisnings
plan, instruktion för skolmästaren m. m.
och slutligen bestämdes att protokollet
skulle justeras 8 dagar härefter.

Men för denna dag är antecknat föl
jande:

»Justerfngen avlystes 1m0 i anseende
därtill att Kungl. Maj.ts Nådiga Plakat
om Faste, Bet och Bönedagar uttryckli-:
gen säger att I sko-len sätta alla världsliga
göromål åt sido, 2d0 att undertecknad hade
nattvardsungdomens communionsdag jäm
te 90 andra nattvardsgäster som infunnit
sig både vid skrift och predikan samt
communion, varför justeringen utsattes
till den 4 [uli.»

Den 8 aug. hölls återigen sockenstämma
varvid vissa ändringar i undervisnings
planen vidtages samt bestämdes att skol
mästaren för den ambulerande skolan
skulle i lön erhålla 50 riksdaler banco om
året, men med ett halvt löfte att om han
med -nit och drift. undervisar de i hans
vård anförtrodda barnen, skulle lönen hö
jas till hela 66 riksd. 33 sk. b:o dock un
der förutsättning att medel därtill funnes.

Tiden för undervisningen bestämdes till
9 månader. 5 dagar i varje vecka från k1.
9 till 2 med ferier påsk, pingst, midsom
mar och jul.

Men ännu var svårigheterna icke över
ståndna. Det klickade fortfarande i orga
nisationen och på nyåret följande år hade
kontraktsprosten åter blandat sig i leken
och ville ha en diskussion med skolstyrel
sen rörande barnundervisningens rätta ut
övande i de flyttbara skolorna. Den 9 ja
nuari sammanträdde skolstyrelsen i när
varo av kontraktsprosten Zielfeldt och
återigen ventilerades de gamla frågorna.
Lärar1önen var ju tidigare bestämd men
diskuterades ånyo och det förefaller som
att ingen lön hade utbetalts av det skäl att
medel saknats. Församlingen indelades nu
efter ledamöternas antal i 6 rotar och var
je ledamot skulle hava tillsyn över sin
rote och noga tillse att föräldrarna höllo
sina barn till en flitig skolgång.

Den 30 januari upptogs skolfrågan ånyo
och nya bestämmelser tillkom, men härtill
kanske vi kan återkomma en annan gång.

A.Z.
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Vid Berliner Festuioclie hade Gustavs
berg utställning på Gallerie Bremer och
fick därvid en strålande presskritik. Även
i radioutsändning flödade berömmet och
kunskapen om Gustavsbergs keramiska
utveckling spriddes vid två visningar ge
nom den kände arkitekt Hoffman. Utställ
ningen, till vilken Gustavsberg inbjudits
att representera Sverige, var ordnad av
Svenska Institutet, UD och Svenska Slöjd
föreningen.

En kurs i arbetarskydd startade med föreläs
ning av kanslichef Erik Thörnberg den 22
oktober och har sedan fullföljts under
medverkan av sekr. lngvald Söder lund och
docent Ake Nyström. Föreläsningarna har
hållits på Fölungen och arrangörer har va
rit ABIF och Fackföreningen i samarbete
med företaget.

En schacktävling mellan HPF och TPF star
tade den 4 november. Särskilda tavlor med
pjäser har upphängts i respektive fabrikers
lunchrum, på vilka spelets gång följes med
växande intresse. För HPF föras pjäserna
av Wilhelm Olson, för TPF av Anton
Andersso-n. Matchen kommenteras av vår
medarbetare på annan plats i tidningen.

Slcyddskommiuen hade studieutflykt den 28
oktober och besökte Föreningen för Arbe
tarskydds utställning, Birger Carlson & Co
och Elektrolux verkstäder på Essingen, där
säkerhetsingeniör Fellenius visade fabri
ken och gav en redogörelse för skydds
arbetet. Vid kommittens sammanträde
diskuterades studieutbytet och beslöts prov
av nya typer av skyddsglasögon och inbju
dan till en tävling mellan fabrikerna för
nedbringandet av antalet olycksfall och
frånvarodagar.

HPF:s personal/est hölls den 8 november på
Rotundan med köttbullar, gräddtårta, myc
ket sång, skämttävlingar och dans. HPF:s
korplag i fotbel] fick mottaga särskilt till
verkade porslinsmedaljer för sin bravad
att erövra fabriksmästerskapet. Italienarna
frambringade ljudliga hemlandstoner och
stämningen var uppåt.

Den nya gustavsbergsfilmen, »För bättre bo
städer» hade premiär den 16 oktober i sam
band med Svenska Värme- och Sanitets
tekniska föreningens årsmöte på Medbor
garhuset. Filmen mottogs med stort in
tresse och har sedan dess visats i olika

sammanhang för omkring 1500 personer.
Häromdagen visades den i samband med
Byggnadsföreningens sammanträde för
fullsatt hus. Den mottogs med synbarlig
uppskattning och intresse. Förfrågan har
redan inkommit från Island och Finland att
få låna filmen. En engelsk version av fil
men är klar och tysk och fransk text under
framställning med syfte på exportmarkna
den. Filmen har också visats för husmöd
rar i Gustavsberg och en smalfilmskopia
finns på personalkontoret för utlåning till
föreningarnas sammankomster.

Vår rullande utställning hade prermar
Hässleholm den 2 november vid Sveriges
Rörledningsentreprenörers landsortsför
bunds årsmöte. Bussen var uppställd på
stora torget och besöktes av c:a 1000 per
soner och väckte stort uppseende. En in
teriör av bussen visas här intill.

SIF:s avd. 74 i Gustavsberg hade höstmöte
på Värdshuset den 14 november. Sedan
dagordningen genomgåtts och rapporter
lämnats från företagsnämnden, förhand
lingsläget o. d. diskuterades åtgärder för
större livaktighet inom avdelningen. Tore
Forsman gav intressanta glimtar från sin
Amerikavistelse och visade en rad av trev
liga bilder.

Forslagskommitteti har vid novembersam
manträdet tilldelat premier för förbätt
ringsförslag till ett belopp av 2050 kr och
fick vid samma möte in en ny rad av syn
nerligen goda och intressanta förslag. I
studiesyfte deltog i sammanträdet trenne
representanter från Kar1holms Bruk.

Från korpidrotteti kan noteras att Gustavs
berg tog 2:a lagpris i korpmästerskapet på

cykel den 5 oktober, 1:a lagpris i en fyr
klubbsmatch mellan LM:s Kassaregister,
Telesignal, Alpha och Gustavsberg den 11
oktober i orientering, och 2:a och 7:e lag
pris i orienteringsbudkavlen den 26 ok
tober. I nattorientering kom vi hem sent,

I korpmästerskapen i fri idrott noteras
fina tider av Valfrid Berglund på 3000 me
ter, där tiden blev så pass god som 4,08.0.
I damklassen vann Torn Severin slungboll
med 43.72 m.

Under sista kvartalet har besöksström
men sinat något och håller sig nu till c:a
500 per månad. Som vanligt har vi gästats
av konsum- och husmodersgrupper, sko
lor av alla slag, fackmän ur olika yrkes
grupper och enstaka utländska beundrare
från när och fjärran. Bland besökarna kan
nämnas tyske ministern med familj, japan
ska ministerparet och professor Reyes vid
Mexikanska utställningen.

Företagsnämnden har gått in för brev
kursen om -Aktiva företagsnämnder- och
studerar nu breven gruppvis och enskilt
med stort intresse. Arets sista sammanträ
de hölls den 5 december. Nämnden gjorde
samtidigt studiebesök på Studion och
Konstgodsavdelningen och fick vid sam
manträdet en redogörelse om emaljfram
ställningen för våra badkar. Från förslags
verksamheten rapporteras från januari
till november 50 förslag, av vilka, de flesta
premierats med tillsammans 5.000 kr.
Skyddskommitten redovisar för 3:e kvar
talet 30 olycksfall och 570 därav följande
förlorade arbetsdagar.

Vi återkommer i nästa nummer med
närmare redogörelse för sammanträdet.

G.Dbg.
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2. Att sälja porslin

Det finns tyvärr fortfarande en del
människor som anse, att folk, som
sysslar med försäljning, inte uträttar
ett produktivt arbete. En sådan in
ställning är måhända en kvarleva
från tiden före den moderna indu
strins uppkomst. Då gällde det först
och främst att kunna producera olika
varor. Försäljningen gick av sig själv
och behövde inte ägnas någon mera
omfattande uppmärksamhet. Behov
fanns det som regel för de tillverkade
varorna; i synnerhet när inga andra
konkurrerande artiklar kunde erhål
las i stället.

Den tekniska utvecklingen har nu
medfört att man betydligt bättre be
härskar tillverkningens problem. I
regel finns det också ett flertal kon
kurrerande artiklar att välja mellan.
Det har allt mera blivit en fråga om
att kunna tillverka sådana varor som
gå att sälja.
Försäljningen har härigenom på

ett helt annat sätt än tidigare trätt i
förgrunden,och den moderna försälj
ningsapparaten har ett stort ansvar,
och kraven på en försäljare är stora.

Vad innebär försäljning?

All försäljning innebär att en vara
övergår från säljaren till köparen.
Mot en viss ersättning som oftast
bestämts i skriftligt avtal, övergår
äganderätten till och ansvaret för va
ran till köparen. Säljaren är enligt
köpeavtalet skyldig (om inget för
behåll gjorts) att leverera. varorna
enligt avtalet till fastställt pris, och
hans ansvar för varan upphör i regel
med detta.

Varje köp och försäljning har ock
så kan man säga en juridisk sida, vil
ket vi inte närmare skall gå in på.

I och med att den färdiga produk
ten står i vårt lager, ger den en signal
om att den vill ut och fullgöra sina
plikter. Försäljningsavdelningen har
då till uppgift att samordna företa
gets resurser med inriktning på det
gemensamma försäljningsmålet. Må
let är givet. Det gäller att sälja mera
och sälja till bättre ekonomiskt re
sultat.

arbetar

Försäljningsavdelningen HPF.

Hur är då försäljningsavdelningen
organiserad på HPF?
I spetsen för försäljningsavdel

ningen står Helmer Calmernäs, han
är "kaptenen" i "laget". Han är cen
terforward och skall leda "kedjan",
och se till att samspelet och anfallen
flyter mot det givna målet.

Medspelarna i kedjan Gustav Ry
dell, Gustav Neuman, Edvard Sand
berg, Sture Fredblad, Arnold Erde
ryd, Lennart Fagerström, Karin
Fredblad har olika uppgifter i laget,
och här gäller det naturligtvis precis
som på fotbollsplanen att (an-j pass
ningarna och samspelet är organi
serat så utdelning i "mål" blir det
bästa.
Halvbackskedjan eller det upp

byggande försvaret, vilken "anfalls
kedjan" har att falla tillbaka på är
stark. Här finns det många "Jullen
Gustavsson" samt "Olle Ahlund",
som ser till att passningarna serveras
efter det "raka spårets" melodi.
Försäljningen de senaste 7-8 åren

har skett direkt från försäljningsavd.
i Gustavsberg till enskilda grossister
och detaljister, samt till konsumtions
föreningarna genom K. F:s försälj
ningskontor.

Läget har hastigt svängt om, och
bara på det senaste halvåret har det
blivit mycket hård konkurrens på

KF :s försäljningskontor säljer 75 miljo
ner kr. specialvaror per år till
200 konsumtionsföreningar.

porslinsfronten, beroende på stor
ökad import och produktionsökning
vid de svenska fabrikerna.

Det har givetvis sina problem med
försäljning i skärpt konkurrens. Ge
nom produktionsökningen har vi i
höst för första gången på allvar och
på länge visat litet mera utåtriktad
aktivitet. Kontaktresor har gjorts
från norr till söder såväl till den pri
vata handeln som konsumtionsför
eningarna, Vidare har kampanjen
"Gustavsbergs på bordet" bidragit
till ökad aktivitet på båda håll. Och
på möten och sammankomster landet
runt har vi bidragit till att sprida
Gustavsbergs på bordet.

Vi har också andra problem med
"försäljning i skärpt konkurrens".
Det gäller (i viss mån) att anpassa
sig till vad folk vill ha och tillverka
till priser som passar deras kassa..
Och har någon fabrik dessa förut
sättningar: att tillverka estetiskt,
hållbart, prisbilligt porslin, så borde
det vara Gustavsberg. Inte alla fab
riker har en Stig Lindberg eller en
professor Vilhelm Kåge.

Orderna kommer till Gustavsberg
från K. F :s försäljningskontor

När en försäljare på ett försälj
ningskontor har gått en "rond" med
sin kund, och sålt så mycket "Gus
tavsbergs" som föreningen anser sig
kunna sälja under en viss tid, skrivs
ordern ut på försäljningskontoret
och vidarebefordras till oss. Order
skriverska här är Viola Gavazzeni.
Ordern passerar först kortföringen.
Vi vill nämligen följa beställningar
na och se efter vad som säljs, ty i
dag får en fabrik se till vad folk vill
ha och inte producera bara för pro
duktionens egen skull. En viktig de
talj som många fabrikanter inte har
insett, trots att vi är inne i "köpa
rens marknad".

Efter kortföringen går ordern ut
till förman Erik Karlsson på expedi
tionen, och här har nu "mannen som
vet allt", Gunnar Pettersson, att ta
hand om ordern. Här gäller det att
samordna orderna, först förenings
vis, kundvis, och sedan "datovis", så
inte den senaste inkomna ordern ex
pedieras först. Och här kan man säga
att det gäller att organisera. Det skul
le ta spalt-decimeter att relatera des
sa problem, ty att slå G. P. på fing
rarna om såsskålen till 17-85 Väster-
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Jag sitter här

och räknar in solglimtar. De är inte flera
än att man gott kan hålla reda på dem så
här i början på november. Det var den
där, den nittonde oktober, då morgonsolen
blänkte till ett ögonblick mellan molnens
regngrå traskanter. Den tjugonionde lyste
den vid flera tillfällen, som den kunde göra
i nästan glömda senhöstdagar för längesen
och så var det en gnistrande, grann solned
gång i början av november. Men de sol
glimtarna kan man väl knappast skriva, om,
de har ställt till nog trassel. Annars plikt
medvetna människor släppte allt de hade
för händer och höjde blicken mot himme
lerr. Produktionen avstannade, arbetsmark
nadens läge försämrades, handelsbalansen
åkte på sniskan och det uppstod panik på
börsen i generalens land. Men det varade
bara några ögonblick, blickarna sänktes,
produktionsapparaten malde väloljad och
allt återgick till den heliga Ordningen, men
solglittret levde länge som ett förvirrande
villosken i en otidsenlig drömmares skum
ma pupill.

Men det finns

solglimtar av många slag. Låt mig åter
berätta min väninna Juttans historia, om
hur hon häromkvällen höll på att bli kve
rulant. Det faktum att hon inte blev det,
det är det som är solglimten. Nu har jag
ändrat stilen lite i Juttans framställning för
att den skall passa under den här rubriken
som jag fortfarande inte är mamma till.
Juttan bor i Hästhagen vid någon av häst
vägarna och är gift med Alfred, och Alfred
hade just den dagen lagts in på det stora
sjukhuset, för en liten men dock operation.
Doktorn hade lovat Juttan, som har små
barn hemma, att få ringa omkring klockan
tjugo, så skulle hon få veta hur det gått för
hennes Alfred. Nu har inte Alfred och
Juttan telefon, vad det nu är för slarv, en
liten bagatell på tvåhundra är väl en ringa
penning för att få tala i telefon arton minu
ter per dag. Och den lilla, lilla kvartals
avgiften, säger ni, ja men ni får ringa runt
samhäl1et dessutom. Alltså besteg Juttan
sin cykel strax före tjugo och hoppade av
vid Kungliga telegrafverkets kiosk i Häst
hagen. Den var upptagen och Juttan ord
nade kö. Någon muttrade, skramlade och
hade sig därinne och snart kom en ilsken
karl ut och rapporterade att automaten var

full av tioöringar och vägrade att sluka
flera, inga mer samtal där i kväll.

Kvickt som tanken

for Juttan till Villagatan, tji fick hon, den
var sönderbruten. Där stod hon, regnet
skvalade, klockan tickade över tjugo, hon
började bli nervös, hade börjat sakna
Alfred redan när det blåste i fabriken, det
var första gången de var skilda åt och det
kändes ovant och oroligt. Juttan mm an
nars var en saklig och klarögd kvinna blev
med ens ett vimsigt fruntimmer. I stället
för att åka hem och vänta lugnt till när
maste besöksdag, framhärdade hon i sina
försök att besvära K. Telegrafverket med
sina privata små bekymmer. Regndroppar
na låg som glittrande pärlband på vänliga
lyktors bräm hela Algatan framåt, asfalten
glänste och det stora vattenhjulet var vac
kert i sin vila, men det såg inte Juttan, hon
såg bara för sin inre förvillade blick, effek
tiva sjuksköterskor i sterila operationsalar,
män i vitt och Alfreds bleka ansikte. Tele
grafstationen stänger klockan tjugo så där
stod Juttan igen. Inte ens då gick det upp
för henne att hon borde återvända hem och
låta K. Telegrafverket vara i fred, att det
finns läkare, med förlegade humanitets
ideal, som tillåter att man besvärar dem
efter klockan tjugo, det kan väl i rimlig
hetens namn inte K. Telegrafverket rå för.
Juttan vimsade vidare.

Nu åker jag

till Grindstugärde, tänkte hon, där finns en
kiosk, och där bor Alfreds moster, och det
skall bli skönt att få lipa ut hos en män
niska, för nu var hon riktigt förtvivlad.Den
kiosken var inte upptagen, inte överfull,
inte sönderbruten. Trots tillståndet lycka
des Juttan få tioöringarna instoppade och
numret slaget. Det tog en stund innan
avdelningssköterskan svarade. Jovisst, hon
skulle se om doktorn var kvar, ett ögon
blick bara och så försvann den rara män
niskan. Klick, sa det i telefonluren och
samtalsminuterna var till ända. Juttan ma
tade tioöringar i panik och slog numret
igen, men numret var upptaget av hennes
föregående samtal. Där i andra ändan av
tråden stod doktorn och undrade var Jut
tan blev av, när ingen svarade på hans
hallå, måste han rusa iväg, han var redan
försenad. Och Juttan, ja hon måste lämna
plats åt Bamsan som hade bråttom, hon
skulle ringa Berra i Bromma och det tog
två samtal innan dom kommit överens om
var dom skulle träffas på lördag. I sin upp
jagade fantasi hann Juttan bli änka tre
gånger under de tolv minuterna och hon
måste be Bamsan peta in slantarna och slå
numret.

Då fick äntligen

Juttan veta av sköterskan att Alfred sov
som en ängel mellan lakan och skulle vara

Jubileumslnsamlfngen

till förmån för en blivande skolorkester
fick ett fint tillskott genom utlottningen av
kapten H. A. Petterssons flaskskepp, som
syns här ovan. Även från ett par förening
ar har det kommit bidrag och för dagen
notera vi:

Tore Scholtze .
ABF .
Gustavsbergsgillet .
Flaskskeppet .
Tidigare redovisat

7: 50
10:-
10:-

700:-
1.441: -

2.168: 50

300 lotter a 1: - på skeppet finns just nu
ännu kvar. Om någon läsare vill försäkra
sig om en lott går det ju att skriva.

Vår insamling pågår till den 31/12 1952.

tillbaka hos henne om en vecka. Och Jut
tan, ja hon tumlade ut lycklig, våt och
oändligt tacksam, en smula skamsen också
över att ha besvärat K. Telegrafverket så
i onödan. Jaa, sa Juttan, när man stod där
i kioskens egyptiska mörker och var så för
tvivlat nervös, så man omöjligen endast på
känseln kunde få in pengarna, då var det
farligt nära att jag hade blivit kverulant.
Som hon Kajsa, du vet, som är lyxfru och
går hem redan klockan tretton och roar sig
vid spis och diskbänk, hon tycker att det är
förfärligt att telegrafen är stängd mellan
13 och 16. Det förstår väl varje ansvars
medveten kvinna att K. Telegrafverket, K.
Generalpoststyrelsen och K. förlåt Kon
sum, inte kan ta hänsyn till andra än till
dom som arbetar hela dagen. Det där med
hem, man, barn, disk, tvätt, matlagning,
städning och sådant får man väl småpyssla
med på fritiden, sa Juttan.
Du kunde ringt hos mig, föreslog jag.

Asch, man vet aldrig vad du är på för hu
mör, sa Juttan.

Vad jag sa?

Vad skall jag säga i den här spalten. Jag
hoppas att det blir mö till julafton. God
jul på er.

Edla Sofia.

(Jag ser nu att vi förväxlat rubrikerna Sol
glimtar och Saltstänk. Men jag låter det stå,
för att uppliva gamla minnen! Redaktören.)
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Min hobby
XIII.

Ja det är nog inte bara en utan flera. Re
dan som tvååring blev en avskuren Iimp
kant i min fantasi en -tili båt». Som grabb
var jag mest på klappbryggan, nedanför
Värdshuset och seglade med barkbåtar i
olika modeIIer och storlekar hela dagar
na. De flesta blev riggade sorrr -Diana av
Väddö», men några blev också ångbåtar.
Med ett snöre på en käpp bundet i fören på
båten sprang jag baklänges och drog för att
se hur stora vågor den kunde göra. I ivern
såg jag mig ej för utan triIIade själrv i vå
gorna flera gånger. Min morfar hade även
en segelbåt med namnet Svea. Förutom
fock och sprtsegel hade den också topp
segel. Jag minns en söndag 1902 när vi hade
seglat tiII Saltsjöbaden (långresa på den
tiden) och skuIIe segla hem. Det hade blåst
upp en sydvästlig storm, men som morfar
var en gammal skutskeppare, så bekom det
ej honom något, fast jag skuIIe helst ha ve
lat rott hem. Vi halade upp draggen och
hissade seglen samtidigt som Gustavsbergs
-fyran- backade ut från ångbåtsbryggan,
Vi höII sedan precis samma fart som den
ända tiII Tjustviksholm, där brast ena van
tet så vi måste stanna där och taga ned
seglen. Glad var jag. Den resan kanske tog
bort seglarlusten hos mig, så när jag skaf
fade mig egen båt blev det en motorbåt.
Det var något lugnare och samtidigt kunde
resorna utsträckas betydligt längre. Kan
man tänka sig en bättre avkoppling för en
industriarbetare, än att på lördagsmidda
gen gå ned till båten, kasta loss, starta mo
torn och sticka ut till skärgården med aIIa
dess kobbar, skär och gäddor. Samtidigt
med att jag skaffade mig min första motor
båt 1916 började jag med min andra hob
by, amatörfoto, skioptikonbilder och sedan
även färgfotografering. I början av dessa

Eucia
Vak upp ur morgonblunden
och äten och må väl,
det fröjdar Lucia utav hjärtat.
Hon Önskar eder alla
så fröjdefull en jul.
För olyckor alla
bevare eder Gud.
Lucia lyser julen in med ära.

rader nämnde jag något om vågor. Sjön
har aIItid haft en viss dragningskraft på
mig, och när jag för första gången var på
Utö 1922, tog jag 60 plåtar 9X12 bara på
vågor vid Stor-sand. Till mina vågsamling
ar har jag även fått foton av Erik Wäster
berg - nordsiövågor, Agnes Lundin - vå
gor från Stilla havet, samt en stormresa
med -Drottningholm- över Atlanten av
Georg Gustavsson. Men det finns ju även
andra motiv att knäppa. I Stockholms skär
gård, som är en av Sveriges vackraste plat
ser, finns tusentals holmar och skär som
lockar en amatörfotograf. Mellan Utö och
Sandhamn finns nog ej många holmar som
jag ej varit i land på och klättrat upp på
högsta krönet för att taga en plåt och ett
färgfoto och när man sedan kommer ned
till stranden och kan lura en gädda att
hugga är det lika glädjande som ett pris
från någon fototävlan.

Gustav Blomberg

Min hobby
XIV.

När jag förr tänkte på franska bröd, så
var det alltid i ätbar form. Att det också
skulle kunna användas som prydnad visste
jag ej.
Men det inträffade, att jag fick ändra på

den uppfattningen. Det var vid ett tilifäIIe,
när jag befann mig på ett vilohem i Dalar-
na. Där sammanträffade jag med några
fruar som visade mig, att det även gick att
göra blom-broscher av franska.
Min nyfikenhet blev väckt och jag viIIe

också lära av dem, för bLommor har jag
alltid varit intresserad av. Men ganska
snart märkte jag, att det fordrades både
noggrannhet och tålamod, innan den liIIa
broschen blev färdig.
Som jag satt där och betraktade mitt

första alster så kände jag något av till
fredsstäIIelse inom mig. Blommor och fär
ger har jag alltid tyckt om och jag minns
att jag som liten flicka tyckte det var roli
gare att rita och måla än att leka med
dockor.

'I'yvärr har nu mina krafter blivit be
tydligt nedsatta efter långvarig sjukdom,
men när hemmets sysslor är färdiga och
jag får en stund för mig själv, då tycker
jag det är roligt, att ta fram mina små
-verktyg-, vilka bestå av en sax, virknål
och en nagelfil.

Och sedan, - ja då är jag helt inne i min
-blomsterhobby-. Dessa små stunder ge
mig glädje och avkoppling, särskilt nu un
der årets mörkaste tid. Då alfa levande
blommor äro borta, då tycker jag ändå,
att jag har en förnimmelse av sommar, när
jag försöker att måla något av dess färger
på blommorna av franskbröd.

Ruth Thunstrom.



Barnens julpristävling
En dag satt vår vän Sambo där nere i Afrika i sin hydda
och skruvade på radions rattar. Plötsligt fick han höra
en röst som talade om den Vita Tanden i Gustavsberg.

Det måste vara en fin skatt, tänkte Sambo och beslöt
sig genast för att tillsammans med sina vänner, giraffen,
flodhästen, buffeln, krokodilen, och den snasksugna
zebran, bege sig mot norr för att söka Vita Tanden.

Så börjar vår berättelse och vår tävling för skolbarnen. Nu ska
ni med hjälp av Calle B:s bilder och er egen fantasi fortsätta att tala
om Sambos äventyr på hans färd till Gustavsberg och hans upple
velser här.

De bästa bidragen belönas med ett pris på 15 kr, ett pris på 10 kr
och fem pris av årets ungdomsböcker. Sänd in din uppsats före den
15 januari 1953 och skriv "Sambo" på kuvertet.

l
t
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Mera om
tandläkarens arbete
I aprilnumret skrev jag om amalgamfyll

ningar och nämnde deras benägenhet att
svartna. Hos mycket unga patienter kan
det emellertid någon gång vara lämpligt att
ändå göra amalgamfyllningar i framtän
derna, vilka fyllningar dock senare kunna
bytas ut. Tandnerven, piflpan, är nämligen
hos unga individer mycket stor, och de vita
fyllnadsmedlen kunna ha en viss skadlig
inverkan på pulpan, Risken för att pulpan
skall dö och tanden missfärgas genom fyll
nadsmedlets inverkan är dock inte stor hos
något äldre patienter. Med åren avlagras
nämligen tandben (sekundärdentin) på in
nerväggarna och pulpan drar sig tillbaka.
(Fig. 1.)
I det allt övervägande antalet fall gör

man också en vit fyllning när en framtand
går sönder. Populärt kallas dessa gärna
porslinsfyllningar av patienterna. Någon
gång består också plomben av porslin, men
vanligen av ett slags transparantcement
»silikat-, Under sista åren har dessutom
plast börjat komma till användning inom
tandfyllningskonsten,

Äkta porslinsfyllningar äro omständliga
att göra och därför äro de också dyn, var
för de användas allt mer sällan. Hålet, ka
viteten som borras upp, får inte ha några
underskär och väggarna. måste luta något
utåt. (Fig. 2.) Med ett plastiskt material
tar man ett avtryck av kaviteten. (Fig, 3.)
I avtrycket stoppar man vanligen amalgam
och får på så sätt en modell av kaviteten,
en stans, som vi säga. (Fig. 4.) Stansen kan
också göras av stencement eller framställas
av koppar på elektrolytisk väg. På stansen
stansas sedan ett tunt platina folium c:a
1/1000 mm över kaviteten och angränsande
tandvävnad. Fyllningen bygges så upp i
porslinsmassa, som vibreras ner i kaviteten.
(Fig. 5.) Det hela bränn~s i en elektrisk
ugn. Vanligen måste man bränna i två el
ler flera omgångar, då porslinet har en be
nägenhet att skrumpna. Den färdiga por
slinsplomben cementeras fast i tanden.
Porslinet har ej så stor kantstyrka, men
det har stor motståndskraft mot kemisk på
verkan av munvätskorna. Cementskarven
har däremot en benägenhet att missfärgas,
vilket äventyrar det kosmetiska resultatet.
Genom att cementet så småningom minskar
i hållfasthet händer det ej så sällan att dy
lika plomber hoppa ur.

Silikatfyllningarna ära mindre omständ
liga att göra än äkta porslinsplomber, men
de kräva dock längre tid än amalgamfyll
ningar. De flesta silikatcement äro mycket
känsliga för fuktighet under stelnandet.

Därför lägger också tandläkaren oftast
gummiduk »kofferdam» runt tänderna som
skola fyllas. Sedan kaviteten borrats upp
och ev. isolerats rör man noga ihop sili
katet av pulver i lämpliga färger och vät
ska. Det smidiga cementet stoppas in i ka
viteten och med celluloidstrips pressas mas
san in i underskären och får vanligen stelna
under tryck några minuter. Sedan kräves
ytterligare c:a 10 minuters stelningstid,
men nu måste fyllningen skyddas mot ut
torkning genom vaselin. När silikatet stel
nat fernissas fyllningen för att den skall
skyddas mot munvätskorna första tiden.

Silikatfyllningarna äro mycket tandlik
nande och därför vackra. Tyvärr äro de
dock inte munbeständiga. Saliven inverkar
på cementet, som så småningom upplöses,
varvid ytan blir skrovlig och gärna får en
lätt missfärgning. Upplösningstendensen
varierar mycket hos olika individer. Hos
patienter med mycket karies, upplöses ce
mentet snabbare genom att saliven inne
håller mer syror än hos kariesresistenta in
divider, Ivriga fruktätare få också byta sina
silikat oftare..Dessa fyllningar äro även
mycket känsliga för uttorkning. Hos pa
tienter med kort överläpp eller hos mun
andare blir plomberna lätt kritaktiga och
mindre motståndskraftiga.

Silikatfyllningarna ha även den nack
delen att de ej ha så god kantstyrka. De
lämpa sig därför ej för hornfyllningar i
framtänder eller i kindtänder. I långa ti
der ha därför silikatfyllningarna varit
tandläkarnas (och givetvis även patienter
nas) sorgebarn.

Vi tandläkare hoppas därför att i plasten
så småningom få ett bättre tandliknande
fyllnadsmedel. Jag säger så småningom, ty
ännu är inte denna metod idealisk. Inom
tandläkaryrket är det tyvärr så att det tar
många år innan man kan säga om ett nytt
fyllnadsmedel håller måttet eller ej. Inga
laboratorieförsök kunna ge säkra upplys
ningar om hur fyllningarna klara sig i mun
nen. Därför är det alldeles för tidigt att
fälla någon dom om de allra nyaste plast
Iyllnadsmedlen som blott prövats kliniskt
i något år. Tidigare måste plastfyllningarna
pressas och kokas i kyvett och sedan ce
menteras fast. Dessa fyllningar höllo inte
vad de lovade. Nu finnas emellertid själv
polymeriserande plaster. Man blandar ett
pulver och en vätska och får en cement
liknande massa som stelnar i tanden på få
minuter. Materialet är mycket motstånds
kraftigt mot upplösning genom saliven och
kan även byggas ut till hornfyllningar.
Men ganska många fyllningar gulfärgas och
man vet inte heller om materialet sluter till
kaviteten hermetiskt, så att ej ny karies
uppstår. Trots allt är plast dock det mest
lovande ersättningsmedlet för silikat som
hitintills kommit fram. Den moderna tek
niken skall väl också så småningom kom
ma tillrätta med barnsjukdomarna.

Om man bortser från de estetiska syn-

punkterna är guld det bästa tandfyllnads
material vi ha till förfogande. Tyvärr bli
guldplomber dyra då de äro omständliga
att göra och de ha därför inte kunnat få
den spridning de ur kvalitetssynpunkt för
tjäna.

Guld är som fyllnadsmedel äldre än både
amalgam och silikat. Från början hamrade
tandläkaren in små tunna guldfoliebitar i
kaviteten och byggde på så sätt genom kall
svetsning upp fyllningar. Metoden ger ett
ypperligt resultat men fordrar stor yrkes
skicklighet. En större fyllning krävde även
flera timmars arbete, varför tandläkarna
och säkert även patienterna med glädje
hälsade gjutmetoden välkommen. De allra
flesta guldplomber gjutas numera och det
går till på följande vis. Man kan direkt
fylla den uppborrade kaviteten, som ej får
ha några underskär, med uppmjukat spe
cialvax. Detta modelleras sedan så att tan
den återfår sin ursprungliga form. (Fig. 6.)
Vid s. k. indirekt metod tar man avtryck
av tanden, liksom när man gör äkta por
slinsfyllningar, och gör sedan en modell,
en stans. På denna modelleras en vaxfyll
ning,

I den uppmodellerade vaxfyllningen
smälter man fast en eller flera metalltrå
dar. Vanligen användes till detta bitar av
raka hårnålar, som ha lämplig grovlek och
styvhet. Vaxavtrycket fästes vid en gjut
kon och sänkes ned i en metallkyvett fylld
med inbäddningsmassa, som röres till av
pulver och vatten. (Fig. 7.) När denna eld
fasta massa stelnat, drar man ut metall
stiftet och får då en kanal ner till vaxet.
Genom upphettning smälter och bränner
man ut vaxet. Sedan kyvetten ytterligare
uppvärmts, smältes med blästerlåga guld i
den koniska fördjupningen. För att guldet
skall flyta ned ordentligt och fylla ut for
men efter vaxet måste ett kraftigt tryck ut
övas på det smälta guldet. Den enklaste
metoden är slungning.Det finns både hand
slungor och maskinslungor. Principen är
densamma i båda fallen. Kyvetten placeras
i en svängbar ställning, som när guldet
smält sättes i en kraftig rotation. (Fig, 8.)
Genom centrifugalkraften kastas då guldet
med stor kraft in · i formen. Enligt andra
gjutmetoder kan man begagna sig av gas
tryck och pressa in guldet eller av va
cuumtryck och suga in guldet.

Gjutningstekniken har blivit allt mer
förfinad. Genom speciella vaxsorter och
inbäddningsmassor, som ha kontrollerad
utvidgningskoefficient kan man kompen
sera den skrumpning av guldet som äger
rum när det avkyles från smältnings- till
rumstemperatur. En mängd olika guld
legeringar användes i Sverige dock knap
past med lägre halt än 20 karat. Kräves
speciell styrka hos guldinlägget legerar man
guld med platina. 24 karat guld kan endast
användas på ytor som ej äro utsatta för
tuggtryek. Trots att så höga karathalter an
vändas kan guld dock missfärgas i munnen
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- speciellt om amalgamfyllningar gränsa
till guld.

När kyvetten svalnat efter gjutningen
gräves guldinlägget fram ur inbäddnings
massan, kokas i syra och putsas. Efter prov
ning och ev. justering i munnen cementeras
den fast. Genom den förfinade gjuttekniken
blir skarven mycket tunn och inverkar re
lativt lite på fyllningens hållfasthet. Om det
gäller att ersätta t. ex. ett förlorat hörn i en
framtand brukar man av estetiska skäl
göra en urholkning på framsidan. Denna
fylles sedan med silikat eller plast och på
så sätt förenas styrka och skönhet.

Alla veta vi att fyllningar inte äro några
evighetsverk även om de i gynnsamma fall
kunna hålla 40-50 år. Naturligtvis händer
det inom tandläkaryrket liksom inom and
ra yrken, att vissa arbeten inte bli fullgott
utförda. Otillräckliga fästen, slarvig stopp
ning etc. kan vara orsak till att plomber
falla ur. I de allra flesta fall, ligger dock
inte felet hos tandläkaren utan beror på att
hans resurser, fyllnadsmaterialen som stå
till buds, inte ära idealiska. Det kan också
bero på patienterna själva hur länge de få
behålla sina plomber.

De vita silikatfyllningarna lösas ju upp
så småningom. Man räknar med att de i
genomsnitt måste förnyas ung. vart sjätte
år. Varje gång plomben göres om får man
lov att borra hålet något större. Om dess
utom tanden är utsatt för nötning, uppstår
än fortare den tråkiga situationen att ena
fästet för plomben rasar. (Fig 9.) Hörnet
går och med den i de flesta fall även plom
ben. Genom tändernas och fyllnadsmedlets
nötning skatta också många amalgam- och
guldfyllningar åt förgängelsen.
I mycket stor utsträckning är det patien

ternas eget fel att en plomb inte klarar sig
så länge. Att man inte bör knäcka nötter
eller kräftklor med tänderna är ju själv
klart. Dröjer man för länge innan tand
läkarbesöket kan det hända att det blir så
litet frisk tandvävnad kvar, att det inte
trots aldrig så stor omsorg går att få till
räckligt starka fästen. Ju tidigare behand
ling - ju starkare plomber. Man kan också
säga Ju mindre ny karies - ju längre
hålla plomberna. Nya kariesangrepp vid si
dan av fyllningar eller på andra ytor av

· den fyllda tanden, kunna på kort tid under
minera fästena för plomben och så inträf
far plötsligt en krasch. Har en patient gått
så länge med ett hål att tanden måste rot
fyllas uppstår en ny fara. I en levande tand
finnes i tandbenet en mängd trådar som
skänka detta en viss elasticitet. När tand
nerven förstöres dör även dessa trådar och
tanden blir sprödare. Mycket ofta händer
det då att delar av själva tanden spränges
av med ibland katastrofal verkan för plomb
och ev. för själva tanden. (Fig. 10.) Med
tilltagande ålder ökas sprödheten även hos
en vital tand. Patienter med många och
stora plomber måste vara alldeles särskilt
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affärschef
Konsun1

.
I

Gunnar Mattsson har tillträtt sin befatt
ning. Han är född 1907 i Småland, när
mare bestämt Emmaboda. Började inom
rörelsen 1921 som springpojke, blev senare
biträde, butiks- och föreningsföreståndare,
försäljare och assistent. Som revisor har
han varit verksam inom olika distrikt, nu
senast i Östergötland med Norrköping som
hemort.

Gustavsbergaren hälsar Gunnar Matts
son välkommen i gemenskapen.

Tack!
Då vi nu lämnat Gustavsberg be vi på

detta sätt få framföra vårt varma och upp
riktiga tack till Konsums personal för den
mycket värdefulla avskedsgåvan, till för
eningens styrelse och medlemmar för gott
samarbete, till alla inom Fabriken, som vi
haft kontakt med för vänLigt bemötande,
till kommunala institutioner för stort till
mötesgående samt till alla de privatperso
ner varifrån vi fått mottaga minnesgåvor,
blommor, telegram, vänliga brev och häls
ningar.

Uppsala i november 1952
Familjen 0. G. Klaar

Till chefer, vänner och. idrottskamra
ter ett kraftigt handslag och tack för
hågkomsten på min 50-årsdag.

Gustav Möller

Då jag nu slutar vid Kils Trädgård
ber jag få tacka för de gångna åren
och önska En God Jul och Gott Nytt
Ar!

Karl V. Kindgren

För all visad vänlighet med anledning
av min 50-årsdag ber· jag få frnmföra
mitt hjärtliga tack.

Maja Nilsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
på min 75-årsdag.

Arvid Gustavsson

Nu är det jul igen. Tänk vad tiden
går. Det var inte länge sedan vi var
mitt uppe i bestyren med att klara
semesterproblemen och den ökade
invasionen av sommargäster .som
kommer under sommarmånaderna.
När detta skrives, i mitten av no

vember, har julvarorna börjat kom
ma till vårt centrallager. För flera
månader sedan började affärernas
julförberedelser med köp av allt det
som hör helgen till, ljus, lutfisk,
frukt, nötter, fikon, ja, så var det ris
grynen förstås, till gröten på jul
afton. För julskinkans del behöver
ingen vara ängslig, den är redan räd
dad. Vad för julvaror inom charku
terivarugruppen, som kommer att
tillverkas för julen har fabriken inte
bestämt sig för men de traditionella
julvarorna kan vi räkna med. Vad
beträffar julbordet kommer alltså
våra butiker att stå rustade »till tän
derna» med varor.

I år, liksom de två föregående
åren, har fabriksledningen varit till
mötesgående och låta oss hyra Föl
ungen för julmässa. Följande tider
kommer att tillämpas: 10-20 dec. kl.
14,30-20,00, 22-23 dec. kl. 9,00-
20,00 med lunchrast som våra övriga
butiker. Julafton stänges samtliga
butiker kl. 14,00.

Sorteringen på julmässan kommer
att bli som föregående år: julgrans
prydnader, leksaker, sportartiklar,
husgeråd, böcker m. m.

Vi hälsa alla medlemmar och kun
der hjärtligt välkomna till vår jul
mässa.

Under de gångna tio månaderna,
januari-oktober, var omsättningen
kr. 3.901.828: - med kr. 514.482: - i
ökning. Törs man ge sig till att tippa
årsomsättningen, tror jag, att den
kommer att röra sig om kr. 4,6 milj.
-4,7 milj.

Som föreningens studieledare kan
jag inte underlåta att nämna några
ord om vår gruppverksamhet. Gläd
jande nog har intresset för vår stu
dieverksamhet blivit något livligare.
Vi har i skrivande stund åtta studie
grupper i gång.

Em.ottag mitt hjärtliga tack till alla
medverkande i en allt i allo bussig tid
ning.
God fortsättning!

Gustav Fröberg

Plattformsdiskussion -
ny form för ökad

mötesaktivitet

en

Den form för medlemsvård och infor
mation som konsum ordnade på Värdshu
set fredagen den 21/11 manar till efter
följd.

Det är förvånansvärt med vilka enkla
medel ett möte kan fånga intresset hos
de närvarande. Endast några i förväg in
lämnade frågor och detta ger stoff till en
lärorik och givande diskussion. Visst stäl
ler det rätt stora krav på dem som sitter
på plattformen och svarar för diskussions
inledningarna. Men att slippa långa och
ibland tröttande föreläsningar, och ändå få
väsentliga problemställningar ventilerade,
är onekligen en tillgång.

Vad var det nu frågeställarna ville veta?
Ja det pendlade mellan de mest sublima
höjder angående kooperationens ställning
till staten ned till de mera vardagsbetona
de funderingarna om den lagrade ostens
frånvaro från konsumbutikerna.

Mellan dessa diskussionsämnen kom se
dan frågorna om möjligheterna för bättre
samarbete mellan K.F:s produktionsföre
tag och konsumtionsföreningarna.
Förutsättningarna för att K.F. och L.O.

gemensamt driver industrier var även
uppe till debatt. Frågeställaren menade att
L.O:s millioner kunde användas till att
starta nya industrier tillsammans med
K.F. Då skulle en del av nuvarande mot
sättningar på arbetsmarknaden försvinna.
Vi skulle på den vägen komma fram till
konsumentägda företag i allt större ut
sträckning.

Sedan följde slag i slag diskussion kring
höjda medlemsinsatser i konsumtionsför
eningar, konkurrensmöjligheterna mot pri
vathandeln, monopoltendenser, prismed
vetande m. m. m. m.

Herrarna på plattformen hade fullt jobb
att klara frågorna. Intresset var hela tiden
på helspänn, lokalen var fullsatt, och vi
scm var närvarande väntar otåligt på näs
ta plattforms-diskussion.

Första veckan i december kommer
bakningsdemonstrationer att ordnas
på våra butiker i Gustavsberg. Det
är ju lämpligt med tanke på att vec
kan därpå ha vi Lucia, med påföljd
att baket måste ordnas. Demonstra
tris är lärarinnan från K. F:s prov
kök, frk. Kajsa Palm.

Då detta nummer av Gustavsber
garen är årets sista önska vi uttala
vårt tack för 1952 och tillönska för
eningens medlemmar och kunder en
angenäm och fridfull julhelg.

K.E.
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Hört och hänt
Gustavsbergs simmande ungdom

representerad i IK Tower överraskade
simborgartävlingen under juli och kom på
tredje plats i rikstävlingen efter Malmö och
Kalmar. Det är ett gott resultat av den
energiske simläraren, Ernfried Mollström,
som jobbar och står i för Ekedalsbadet och
optimistiskt hoppas på nya framgångar
och badets vidare utbyggnad.

Jan Fridegård

gästade Gustavsberg den 6 oktober och kå
serade på Folkan om -Mina sju magra år».
Folket i Bild hade samtidigt ordnat bok
utställning och bokförsäljning och ett antal
böcker utlottades på entrebiljetterna, Sam
kvämet var flitigt besökt av trogna ABF
och bokvänner, som inte minst uppskattade
manskörens sång och den litterära fråge
sporten,

Ungdomens yrkesorientering

diskuterades på Arbetsledarnas höstmöte
den 19 november på Värdshuset. Yrkes
lärare Robert Larsson redogjorde för sina
erfarenheter och väckte en livlig diskussion
kring det allvarliga spörsmålet, varvid man
var inne på frågan om en lärlingsavdelning
vid fabriken,ett intensivare szmarbete mel
lan lärare och industrifolk och föräldrar
och hur vi i framtiden skall fylla de vän
tade luckorna av yrkesskickliga porslins
arbetare, arbetsledare och andra funktio
närer i industri och samhälle.

ABF:s studiecirklar

har förutom sång, musik och gymnastik
under hösten omfattat ämnen såsom -Våra
blommor», gitarrspelning, och den fort
gående serien »Vi och vår hälsa», den se
nare i samarbete med Röda Korset och
Folksam. Fotbollsspelarna.har med tanke
på en sportresa nästa sommar oförskräckt
gått in för att läsa tyska. I engelska är två
cirklar igång. Även Fackföreningen har
sina cirklar, bl. a. i mötesteknik och inom
iFöretagsnämnden studerar man Brevsko
lans kurs -i -Aktiva företagsnämnder». Till
sammans med Konsums cirklar i Koopera
tion, hemmets ekonomi m. m. och för
eningarnas interna studiegrupper blir tyd
ligen höstens studieverksamhet av god om
fattning.

Julfemman

vädjar i år för 20:e året till församlings
borna om en slant till jul för de gamla.
Som vanligt blir det konsert i kyrkan med
Luciatåg den 14 december.

GIF:s kamratförening

bildades vid ett samkväm på Värdshuset
den 15/11. Ett 50-tal gamla idrottsmän hade
kommit samman på inbjudan av idrotts
föreningen. Det blev en ihågkomsternas
fest med glada och goda minnen. Det be
slöts att tillsätta en interimsstyrelse och
valda bleve Albin Ahberg, Gustaf Lorang,
Anders Bonnevier, Edvin Lowndes och
John Pettersson. Till sammankallande Albin
Åhberg. Styrelsen fick i uppdrag att för
bereda kamratföreningens stadgar och
verksamheten i fortsättningen. Årsavgif
ten föreslogs till 3: -. Avsikten är att kam
ratföreningen skall stödja idrottsföreningen
och vara en länk för de som ej längre äro
aktiva och för medverkan med andra in
satser. Vid samkvämet överlämnades från
fru Alice Poijes ett förnämligt 10-kamps
pris som gåva till föreningen. Ett heders
pris att utdelas under 10 år till förtjänta
idrottsmän överlämnades också. Prisen har
fru Poijes far, Edvard Möller, erövrat un
der sin idrottsmannatid. Möller var som
bekant bl. a. o1ympiaman och svensk mäs
tare.

Värmdö Skeppslags fornminnesförening

hade årsmöte på Fölungen den 22 novem
ber. Efter behandling av föreningsärendena
hö11 kyrkoherde Einar Brundin ett intres
sant föredrag om »Östersjöns fyra pärlor»,
rikt illustrerat med granna ljusbilder.

Kursen i arbetarskydd

avslutades den 25 november med föredrag
av docent Åke Nyström om yrkessjuk
domarnas fysikaliska orsaker. Han behand
lade även några yrkessjukdomar av kirur
giskt intresse och berörde allmänna prin
ciper för förebyggande åtgärder mot yr
kessjukdomar. Under fem tidigare kvällar
har olycksfallens orsaker, arbetarskydds
lagen, försäkringsformerna och yrkessjuk
domarna behandlats i instruktiva och po
pulära föredrag av kanslichef Erik Thörn
berg, sekr. Ingvald Söderlund och docent
Nyström. Skyddsombud och fackförenings
folk, arbetsledare och andra säkerhetsin
tresserade ha varit flitiga åhörare.

Gustavsbergs Skytteförening.

har firat 90-årsjubileum (!) med fältskjut
ning söndagen den 16 november. Ett
hundratal skyttar deltog och på kvällen
samlades man till kollegial samvaro på
Värdshuset, under sedvanliga gemytliga
former. Albin Ahberg gav några återblic
kar på skytteföreningens verksamhet.
Gustavsbcrgaren hade i oktober-numret
1943 en livlig skildring av Ähberg om
skyttet i Gustavsberg från 1860 tills nu.
Vi bringar vår hoinör för Sveriges. äldsta
skytteförening och reserverar ett helt
uppslag i vår tidning för skyttarnas 100-
årsjubileum 1962.

Idrottsplatsen Farstaborg

blir färdig till sommaren. Gustavsbergs
kommun har beviljat anslag under 1953
med 15.000: - och till 1954 beslutat samma
belopp. ABt. Gustavsbergs Fabriker har
lämnat ett utökat markområde och samma
anslag som kommunen.Idrottsplatsen kom
mer nu att vara en fullt färdig idrottsborg.
Löpar-, hcpp- och kastbanor kommer att
beläggas med kolstybb från Höganäs. Sitt
platser blir det på den västra sidan cch
Gunnebostängsel runt området.

Genom idrottsplatsens färdigställande
hoppas idrottsföreningen att våra fri
idrottsmän återkommer till Gustavsberg
efter åren i förskingringen - plats finns
för alla. Idrottsplatsen kan genom sitt läge
i Gustavsberg, i centrum för Värmdön, bli
en verk1ig samlingsplats för idrotten. Får
idrottsplatsen sedan en idrottspaviljong
med omklädningsrum och övriga utrym
men blir allt högklassigt vid Farstaborg.

HÄÅ.LL

Nykterhetsrörelsen

och arbetarrörelsen samarbetar genom en
kommitte för upplysning ·i alkoholfrågan.
En upplysningskurs med ett trevligt och
säkerligen givande program kommer att
uppläggas i Gustavsberg den 31/1 och 1/2
1953.

ut på skidor!

Idrottsföreningens skidsektion kommer
att i vinter upplägga ett märkesspår på
tio km. Alla åldrar är välkomna att erövra
skidmärket i -valörer».

Idrottsföreningen kommer troligen att
få anordna DM på skidor 15 km seniorer
och 10 km för juniorer. Tävlingen kom
mer att gå 8 febcuar i 1953.

Vatten och avlopp vid Brunnsområdet

Vid Brunn på Ingarölandet är avlopps
frågan inte tillfredsställande ordnad.Hälso
vårdsnämnden har föreslagit att området
mellan Brunns Gård och Kolströmsfladen
utbygges med vatten- och avloppsledning
ar. De fastigheter som uppförts under åren
där har ej tillfredsställande rening på av-
loppsvattnet. Under förutsättning att till
stånd beviljas kommer arbetet att påbör
jas under nästa år. Med ledningarna kan
anslutning vinnas till det egnahemsorcråde
som är beläget söder om lngarö Gård .id
vägen till Mörtviken. Där finnes centralt
belägna tomter av lämplig storlek. Vatten
täkten vid Brunn har varit förelagdVatten
domstolens prövning och blivit legaliserad.

Den nu rådande tomtbi1dningen vid
Brunns gärde är liksom på flera platser ej
utförd efter de numera med ordnade vat
ten- och avloppsforhållande vedertagna.
Skall det ekonomiskt vara lönande måste
tomtstorleken vara på c:a 1.000 kvm. Frå
gan kommer att upptagas till prövning var
och i vilka områden en bofast befolkning
skall förläggas. Det är fråga om arbets
utkomst, resor tilh arbetet, det är skol
skjutsar och många andra frågor som måste
beaktas.

HL
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Gustavsbcrgsgill et 10 år

Ej med stora later och starka ord, men
med en ltien gemytlig thesupe på Värds
huset firade Hembygdsgillet sin tioåri
ga tillvaro den 23 nov. Ordf. Harry Jo
hansson hälsade välkommen och över
lät ordet åt Gillets bildare, mångårige
ledare och de senaste årens rådgivare,
Gösta Dahlberg, för en liten historik. Av
denna framgick att efter de första årens
brinnande entusiasm och. höga medlems
siffror, hade följt år med svalare in
tresse för f'olklig. kultur och motions
dans. Idealitetens blomma frodas bäst
i hårt klimat, men med den goda kärna
som bildas av gruppen kring Harry Jo
hansson och Birgit Häggborg av gamla
och nya medl, finns det gott hopp om,
att verksamheten skall växa ut och
samla ungdom till glad och givande

· samvaro ännu en rgång. Efter att Dahl
berg blomsterhöljts både .bokstavhgt
och bildlig.t, spelade Folke Andersson,
Bertil och Sven Pettersson, Ester och
Herman Fall upp till folklekar och gam
maldans. Nuvarande medl. visade sena
re vad de kunde, med ära, av schottis
och kadrilj .Referenten lyckades slå fast
att hon nu liksom för tio år sedan inte
kan skilja på höger och vänster fot.

Edla Sofia.

Röda Korsets Gustavsbergskrets
hade Julmässa i Missionshuset den 29 no
vember. Julgran, sång och kaffe med här
liga bakverk inramade begärliga handar
beten, hemstöpta ljus och porslin. Barnen
trängdes kring Peka Rätt. Auktionsutro
paren August E. gissade rätt på skinkans
vikt och har nu goddagar på läckerbiten.
Nettot blev 3.000: -.

Hemortsforsvar

Hemvärnet hade söndagen den 9 nov. i
försvarsområdesbefälhavarens regi i sam
verkan med civilförsvar, verkskydd, Iottor
och Röda korset, ett hemortsförsvarsspel.
Efter en genomgång av beredskapsgra

derna som varje svensk bör kunna, hänvi
sades till den nyligen utkomna broschyren
-Om kriget kornmer». Den bör få ett bättre
öde än att kastas bort. Den bör läsas då och
då så att vi icke gripes av panik om något
skulle hända, utan att vi handlar i den
anda som där är angivet. Vid krigsspelet
belystes en del problem som kan uppstå
vid de olika beredskapsgraderna, Personal
brister och annat kan ställa de olika orga
nisationerna inför stora svårigheter, men
dessa kunna tiU stor del överbyggas genom
ett vidgat samarbete mellan 'civilförsvar
och de frivilliga försvarsorganisationerna.

Gustavsbergspojkarna
Fredagen den 26 september samlades

Gustavsbergspojkarnas styrelse på Värds
huset, fruarna, var även med. Som ersättare
för framlidne Oscar Söderberg valdes
Sven Jonasson och för -att föryngra styrel
sen invaldes Anders Steen. Frågor dryfta
des om nästa träff, men till något beslut
kom vi inte, men att något borde göras 1953
var alla ense om. Oscar W.

Idrottsmännens årsfester
har hållits i dagarna. Sålunda träffades
bollspelarna på Rotundan den 29 novem
ber med slocknade stjärnor och danspigga
fruar, för vilka Agnes trio levererade mu
siken. Samtidigt invaderades Värdshuset
av rotsnubblare och huldror, iförda num
merlappar. Man orienterade sig snabbt i
smörgåsbord och varmrätt, delade ut pris,
sjöng och lekte.

På skidor
JUST NU kan det vara anledning att rikta

välvilliga känslor mot Skid- och Frilufts-
- främjandet. Orsaken är denna årstids sed
van1iga Händelse: ny årgång av På Skidor.
Denna drygt femtioåriga festskrift (ja, just
festskrift, ty det är en fest, när man får den
i sin hand, en fest att läsa den och en fest
att låta ögat med tusentals minnesassocia
tioner dröja vid dess rygg i bokhyllan),
denna festskrift lider sannerligen inte av
ålderskrämpor. Den ungdomliga och myc
ket mångkunniga redaktionen låter varje
ny årgång bli som en vitamininjektion,
särskilt välbehövlig i dessa mörkaste av
årets dagar.

Genom skiftande ämnesval i de 15 in
ledande artiklarna (som utgör drygt två
tredjedelar av den 272 sidor digra voly
men) presenterar man varje år en prov
karta av fri1uftsliv i de mest skiftande for
mer. Visst finns där snö - sån där riktigt
vacker, bländande vit snö - men inte i
större utsträckning än vad vintern som en
av fyra årstider har rätt att begära. Det var
länge sedan På Skidor gjorde bokstavligt
skäl för sitt namn.

Lokalavdelning
av Skidfrämjandet bildades i Gustavsberg
den 1 dec. vid ett samkväm på Fölungen,
vid vilket friluftsintendent G. Frohm in
spirerade med tal och bild.

ösbyträsks isparkett

har tagits i besittning av isprinsessor, ban
dyspelare och angelfiskare. Drottning
holms S. K. har redan fått bita i vassen
och flera gäddor lär gå ovissa öden till
mötes. Står sig det granna vädret och den
friska kylan kan vi vänta flera spännande
bandymatcher och många fällningar på
och under isen. - När tänker herrarna
spola Ekvallen?

Den nya Skurubron

Den sedan minst femton år tillbaka omdiskuterade dubbleringen av Skurubron skall nu äntligen bli av. Byggnadsarbetet väntas
kunna påbörjas till våren. Den nya bron ses ovan i modell. Den nya brodelen skall läggas omedelbart intill den befintiga bron på
dess norra sida. Medan den nuvarande bron endast är 7,5 meter bred blir den sammanlagda bredden efter dubbleringen 23 meter,
med två körbanor om sju meter, samt cykel- och gångbanor. När den nya bron blir trafikklar skall överbyggnaden på den gamla
ersättas med en kraftigare. Byggnadsarbetet kräver sannolikt minst en tid på ett par år, vilket betyder att den breddade trafiken kan
väntas bli färdig ungefär samtidigt med Danviksbrons utbyggnad. På det sättet kan man på en gång eliminera båda de besvärliga
flaskhalsarna som nu hindrar den starka trafiken på Värmdöleden.
Kostnaderna för brobygget vid Skuru beräknas till cirka fyra miljoner, varav Nacka kommun och staten svarar för hälften vardera.
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Vatten för Mörtnäs

Under sommaren har ett nytt vattenverk
anlagts i Mörtnäs av Gustavsbergs kom
mun. En ny brunn har upptagits i det
markområde som kommunen inköpte 1951.
En huvudledning för vatten och avlopp
har anslutits till befintliga servisledningar.
Reningsbrunnar med utloppstrumma har
även iordningställts. Kostnaderna har upp
gått till ;42.000: -. Tagna prov på vattnet
visar ett gott cch ej så hårt vatten. Ett
tjugo-tal fastigheter har fått sin vatten- och
avloppsfråga ordnade. För området vid
Mörtnäs Cementfabrik har av byggnads
nämnden framlagts ett förslag till om
styckning av marken så att flera fastig
heter kan nybildas där. Genom det nu ge
nomförda vatten- och avloppsföretaget kan
en tätare bebyggelse ske med ordnade för
hållanden beträffande vatten och avlopp.
Inom alla kommuner har det visat sig

att det för stora tomter både blir dyrare
kostnad och eftersatt skötsel. Med den ar
betstakt som nu råder inom alla yrken kan
en fastighetsägare omöjligt orka med att
även sköta ett mindre »[ordbruk» som det
i många fall kan vara fråga om. Egnahems
fastigheter med blommande ogräs som det
enda växande på tomten är ingen skön syn.

Kommunalful1mäktige har nu beslutat
att söka tillstånd för att utföra ledningar
för vatten och avlopp vid Västerleden i
Mörtnäs. De sanitära olägenheter som där
varit rådande i utfallsdiket måste avhjäl
pas. För hela Mörtnäsområdet helt utbyggt
har Ingenjörsfirman Orrje & Co Stockholm
beräknat kostnaderna till ca 1.000.000: -.
I de områden som är be1ägna i bergig ter
räng kan endast vattenledningar för som
marbruk utföras. Att områdets utbyggande
måste ske etappvis är nödvändigt. Inom
vissa områden bör även byggnadsplaner
uppgöras för ett rationellare utnyttjande
av ledningarna. En plan för kostnadsför
delningen, så långt det är möjligt, är därtill
nödvändigt att utföra. Inom kommunerna
synes det vara ordnat dels med en anslut
ningsavgift, dels en avgift för vattenför
brukningen.

HL

Folkpensionärernas Riksorganisation.
har bildat en avdelning i Gustavsberg.
Inom Stockholmstrakten uppgår avdel
ningen till 37 st. med 11.000 medlemmar.
I hela landet är det nära· 90.000. Till
interimstyrelse valdes Konrad Ström
berg ordf., :Selma Karlsson sekr, och
till kassör Hildur Johansson.

De som fyllt 67 år eller åtnjuter än
ke-invalidpension och alla övriga som
fyllt 60 år är välkomna som medlem
mar i kretsen.

Skolklassen från 1889
Judith Andersson-Fogelström har sänt oss denna skiss med namnuppgifter
sd när som pd en. Vi hoppas få höra mer om skolklassen en annan gåt1g.

översta raden från vänster:
1 Hanna Karlsson
2 Sigrid Söderman
3 Emma Strömberg

2:a raden:
4 Tyra Olsson
5 Gunhild Plomgren
6 Elin Pettersson
7 Hulda Karlsson
8 Klara Gustavsson
9 .Alma .Atherton

10 Hulda Nordqvist
11 Hilda Edsberg
12 Maria Gode

13 Anna Lowndes 24 Elias Gustavsson
25 Edvin Berglind

3:e raden: 26 Otto Lagerström
14 Hanna Sten 27 Törner Andersson
15 Elsa Hedblom 28 Emil Lagerström
16 Berta Schir 29 Oskar Dahlberg
17 Hedvig Johansson
18 Maria Isaksson 5:e raden:
19 Judith Fogelström 30 Simon Eriksson
20 Fina Andersson 31 Helmer Joakim
21 Helfrid Johansson 32 Jarl Gårdman

33 Emanuel Pettersson
4:e raden: 34 Isak Holmberg

22 ? 35 Konrad Samuelsson
23 Simon Kjällström 36 Paulus Karlsson

Konstföreningen

har under arbetsåret bjudit sina med
lemmar ett rikt program. Vi minns års
mötet, då Lasse Norrman fängslande
berättade om en resa i Afrika. Vårsa
longen på Liljevalchs besöktes i febru
ari. En skön junikväll företogs utflykt
till Drottningholm, där vi fick njuta
1700-talsmusik och scenisk konst i den
gamla teatern - kanske ett av de mest
uppskattade evenemangen i vår för
enings historia. Under hösten har vi
samlats till bordssamtal, lett av Tyra
Lundgren och dessutom besökt Mexico
utställningen samt en promenadkon
sert på Nationalmuseum. Medlemsanta
let är omkr. 150. Årsavgiften är fort
farande 12 kr. Under året har konst
utlottats för ett värde av 1.500 kr. Fle
ra medlemmar ger större utlottnings
summa. Föreningen vill öka förståelsen
för god konst, en uppgift, som vi inser
betydelsen av varje gång en reproduk
tionsförsäljare ställer upp sina guld
rams- och skyltförsedda tavlor på tor-
get. C. L.

Årsmöte med Värmdö biodlareförening

Wärmdö Skeppslags Biodlareförening
höll söndagen den 26 okt. årsmöte på Gus
tavsbergs Värdshus, sedan man först be
sökt Kvarnbergsskolan och tittat på några
instruktiva fi1mer.

Styrelsens förslag om att öka medlems
avgiften till 10 kr. per år och medlem god
kändes och avgiften per samhälle blev i
likhet med det gångna året 25 öre.
Styrelse och revisorer omvaldes och be

står av Gösta Bohm, ordförande; Erik Wre
denberg, sekr.; E. Holm, kassör; Ernst Ny
berg och Sigfrid Fredriksson, den senare
blev även bibliotekarie.

Prenumerera
a

GUSTAVSBERGAREN
Använd närs/utna postgiroblankett!

Anmäl adressförändring!
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Ja, då. skulle debta å.ret snart vara
slut. Adjöss med det! Nästa år blir det
mycket billlgure att köpa mat "värd sitt
pris", för då kommer de stora prissänk
ntngarna. Och så kommer kanske solen .
Någon gå.ng måste den ju komma.

Så går vi ,till kyrkan den 14 dec. där
vi bl. a. få.r höra bläsorkestern och or
kesterföreningen medverka i program
met för Julfemman. Väl mött!

Den 21 nov. dejtog hemvärnsmusikkå.
ren i lottornas och hemvärnarnas årliga
samkväm. 1En gemytlig tillställning.
Musikkå.ren presenterades ett par bäc
ken. De överlämnades av Kalle Viberg
som av egen erfarenhet kommit under
fund med att ett par nya bäcken - det
var vad musikkå.ren behövde. Nog så
riktigt och de mottogs också med upp
riktig !tacksamhet. Hemvärnsmusikan
terna låter säkert sina kolleger i Gus
tavsbergs blå.sorkester traktera dem på.
1:sta maj. Eja, vore vi där!

Till de ljudliga kulturyttringarna in
om samhället hör också orkesterför
eningens verksamhet. Dess höstkonsert
hade lockat ett femtiotal personer. Inte
så. dumt. Det är nästan 1,2 proc. av
kommunens innevånare. Bristen på.
lämplig konsertlokal kanske blir av
hjälpt då den planerade gymnastiksalen

Med ett gott julkaffe,
önskar vi våra medlemmar och

kunder en GOD HELG
med goda julköp i vår

Självköpsfabrik
Mjölkförsäljningsföreningen
Tel. 30 081 Gustavsberg.

Tandvärnets
Gustavsbergskampanj

Den 25 oktober var Gustavsbergskam
panjen för bättre tandhälsa föremål för
uppmärksamhet i radio. Fru Gunilla
Röhl intervjuade herr G. Dahlberg om
organisationen och den verksamhet, som
bedrivits sedan kampanjen startade i
oktober 1951. Fröken Lilian Wåhlberg
berättade om daghemmets regel att
barnen inte få.r ha med si:g godsaker
och hur man gör en ,branfest trevlig utan
cötsaker. Mamma Gunvor Pettersson
och barnen Karin och Inga-Lena talade
med entusiasm om goda föresatser och
vanor och tandläkare Ingrid Åkesson
gav Tandvärnets syn på. saken. Det
var ett trevligt program och det gör
vi om till nästa år, om vi kan visa att
vi skött det med den äran. Stockholms
Tidningen och ,Svenska Dagbladet gav
referat av programmet.
Fil. lie. fru Carin Boalt infriade den

7 november Tandvärnets löfte om ett
program om kost för husmödrar. Bara
cirka 40 husmödrar kom till Folkan,
men om tillräckligt stort intresse finns
tar vi det om igen. "Mat som är värd
sitt pris" hette föredraget och det inne
höll riktlinjer för en fullgod kost till
rimligt ,pris och regler för kostord
ningen. Man förstod på. den diskussion
som följde att många tyckte att det
var omöjligt att i levande livet följa så
hårt dragna linjer. VerkHgheten över
ensstämmer ju som bekant sällan med
idealet men det viktiga är att man vet
hur det skall vara och strävar att in
rätta sig så. gott det går i den rätta
riktningen. Bättre kan det alltid bli.

I skolorna ha vi barnen i full gång
med tandborstningsscheman och alla
sparar gottpengarna till julklappar. Och
överraskningen kommer väl också i år
till skolavslutningen.

Ungdomsklubben Vita Tanden skall
få sitt medlemskort till jul. Där finns
plats för ett fotografi i pass-eterlek, så.
det är bäst att skaffa si,g det i tid. Och
så. bra klister. Det kortet skall man
sedan ta med sig till tandläkaren och
där ritas in, hur det ser ut i vars och
ens mun med fyllningar och alla sor
ters arbeten.

God Jul och ett gott slut på. det gam
la året!

Ingrid Akesson,

blir en verklighet. Det var detta om
detta.

Titta det snöar, titta det snöar. Bäst
att köpa gran i tid. God jul i alla fall
och ett gott nytt år.

Fanfar.

Höstens /otboll
Hostsäsongen började för Gustavsbergs

vidkommande med en match borta mot
Tellus söndagen den 10 augusti och Gus
tavsberg förlorade med 2-4.

Onsdagen därefter slog Gustavsberg Es
singo hemma på Farstaborg tursamt med
5---4 inför en entusiastisk publik.
Den 17 augusti var man i Visby och be

segrade Gute med 0-2 i en blöt kamp på
Gutavallen inför 800 personer.

Söndagen den 25 i samma månad blev
det rena -porslinskrossningen- mot Årsta
som vann överlägset med 6-0.

Nästan lika dåligt gick det söndagen den
1 sept. på Farstaborg, då Högalid sprang
till sig segern med 0-5.

Söndagen den 8/9 blev det återigen för
lust, denna gången mot uppåtgående
Kungsholms I. F. hemma på Farstaborg
med 0'---2.

Vid denna tidpunkt såg det ut som om
Gustavsberg skulle gå raka vägen till klass
klass II, med 9 gjorda mål, 21 insläppta
mål och endast 4 poäng. .

Men sen kom vändningen i och med
matchen mot dåvarande ledarlaget Vär
tan, som besegrades på Hjorthagen med
1-2 söndagen den 14 september.

Den 21 sept. blev det oavgjort 2-2 mot
Mälarhöjden borta, sedan man haft led
ningen med ~O och målvakten Kurt
Jonsson blivit skadad och förd· till sjuk
hus.

Söndagen den 28 blev det 0-0 borta och
den 5 oktober likaledes oavgjort 1-1 på
Farstaborg.

Den 18 oktober vann Gustavsberg hem
ma mot Mälarhöjden med 3-1 och den 25
samma månad vann man mot Värtan med
3-0.

Säsongens sista match gick mot Kungs
holms I.F. och slutade 4-4. Den gick i
trötthetens tecken och Gustavsberg hade
segerchansen, men glömde att knyta till
säcken. En god upphämtning hade man
emellertid gjort, och nu var poängställ
ningen följande:

Årsta S.K. 13 6 3 4 37-22 15
Tellus 13 6 3 4 30-24 15
Högalid 13 6 2 5 31-29 14
Värtan 13 6 2 5 23-23 14
Gustavsberg 13 5 4 4 25-30 14
Essinge 13 5 3 5 28-28 13
Gute 13 5 2 6 26---27 12
Mälarhöjden 13 5 2 6 24-26 12
Kungsholms I.F. 13 3 5 5 23-34 11
Enskede 13 3 4 6 19'-23 10

Nu återstår i vår Högalid, Årsta, Gute,
Essinge och Tellus. Tre av dessa ligga nu
i ledningen och det blir ingen lätt uppgift
för Gustavsberg att behålla sin nuvarande
position i tabellen.

Axman.
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Söndagsskoleläsning en tråkmåns sa',
trevlig tidning sa' andra, .
då jag en gallup en dag skulle ta.
Få ville tidningen klandra.
Nu Gustavsbergarn decenniet gjort.
Det mesta som hänt du där nog har sport.
Vill dzt nu prenumerera
får du betala· än mera!

Senaste nytt från USA är:
Trivsel är överskattat!
Trassel ock produktiviteten bär.
så en tidskrift det fattat.
Kanske vi kan spara en päng
och slopa trevnadsmomenten i fläng.
Produkterna ökar ex "vi" sen -
om man ska tro expertisen.

Andra har för sig att stor reklam
ligger i idrottens segrar.
Vinner vi dyrbart en tavla med ram
stora klosettorder hägrar.
Å
0

r man en stjärna i löpning och boll
spelar ej arbetsförmågan nå'n roll.
Sanningen är mitt emellan.
Det har vi lärt ej så sällan.

När vi har kyla, snö eller rusk -
varför lyfter vi hatten?
Härmed förordas hövlighetsfusk,
ge i klädplagget katten!
Basker blir annars var mans skydd -
om damerna tycker man därmed är

prydd?
Oss bör en handviftning frälsa,
när vi så flitigt ska hälsa.

Bostadsvanornas form och stil
har här experter studerat.
lntervjuarn togs mot med ett smil,
ingen har kverulerat.
När det sen byggs med bredd och höjd
blir litet var med Thun-Olle nöjd.
Nu kan vi vara så trygga-
Snart vet han hur man ska bygga.

Julen är inne med klappar och gröt
Nu är det dags att rimma
Tala inte om julegröt söt,
då börjar Tandvärnet stimma.
Köp nu förståndigt av klöver som
spargrisen räddat. Behöver dom
julgotter jämt i handen?
Tänk blott på Vita Tanden!

LERGÖKEN.

13rev {rån en
prenumerant

Redaktionen har sänt en hälsning till den
första i förskingringen som prenumererade
på Gustavsbergaren 1943. Följande vänliga
brev har kommit som svar.

Sävsjö söndagen den 16 nov. 1952
Ett brev från Gustavsberg! Vem kan det

vara ifrån, undrar jag i mitt stilla sinne, då
adressen på kuvertet är maskinskriven. Ingen
bekant handstil alltså att dra några slutsatser
av. Brevet befinnes vara från tidningen Cus
taosbergaren, som upptäckt, att jag är deras
första prenumerant utom Gustavsberg och där
för vill be mig om några rader till sitt sista
nummer av tionde årgången. Tio år! Kan det
verkligen vara tio år sedan den första Gustaos
bergaren kom i sitt lilla korsband till oss? Allt
så nytt bevis på tidens snabba flykt.

Jag minns så väl, att mamma och jag blevo
så förtjusta, när vi läste detta första nummer,
som vi fått från en av mammas gamla vänner
på Gustavsberg. Hon tänkte rätt, när hon
trodde vi skulle uppskatta att läsa dessa glim
tar från Gustavsberg. Naturligtvis hörde jag
mig genast för om man kunde få tidningen
även i fortsättningen mot erläggande av en av
gift. Det gick bra, och råkade man bli "prenu
merant nr 1 bland gustavsbergare i försking
ringen" genom detta.

Det är alltid lika roligt att läsa om vad som
hänt "därhemma", och frågan är väl, om inte
en sådan som jag som lämnade födelseorten
som vuxen är mer intresserad av tidningens ar
tiklar än ortsborna själva. De ser och hör talas
om det och det med egna ögon och öron, och
då finns inget nyhetens behag i tidningen.

Det var i höst fjorton år sedan mamma och
jag lämnade Gustavsberg och Kvarntorpet 3,
men jag kan inte blunda för att jag har rot
trådar kvar"där barn jag lekt". Det är och för
blir "hemma".

Brev från gamla bekanta äro kära men kom
ma sporadiskt, Gustavsbergaren kommer punkt
ligt och Öppnas alltid med lika stor förväntan.
Vad nytt se'n sist? Trogna läsare har den i
min mamma och mig så länge den och vi finns
till. Till sist kan nämnas, att de tio årens samt·
liga nummer av tidningen finns i gott förvar.

Ingrid Johansson

Joliga spalten
Ulla, 5 år, vaknar vid 7-blåsningen i fab

riken och konstaterar: - Nu ska alla bad
kararna opp å hoppa!

- Vet du vad de ä för skillnad mellan en
ko som idisslar å en ung flicka som tuggar
tuggummi?
-Nää!
- De ä de kloka uttrycket i kons ögon!
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Georg Garring skickar oss nya manuskript
på sina populära historier och passar bl. a. på
att servera följande julblomster: Jag får igen
på det allra hjärtligaste gratulera dig och
dem, som arbeta tillsammans med dig. Ni har
alla orsaker i världen att känna er stolta över
»Gustavsbergaren», I tidningen finner jag så
mycket, som kanske andra därhemma knap
past tittar på, men för mig är allt av intresse.
Innehåll, sättning och stilisering. Låt mig få
gratulera »Edla Sofia», vem hon nu är. Hon
skriver lekande lätt och lagom »nåltgt», vasst
utan att vara bitande. Med andra ord, hon
skriver vad man gärna vill läsa och precis
som hon ser det. Tacka henne från mig och
säg henne att jag lyfter på hatten för henne
- om jag hade någon.

Margareta skall ha tack för sitt försök till
dikt. Den åkte inte i papperskorgen, som Du
föreslog, men ärligt sagt så var den litet för
söt för vår salta tid. Försök igen, putsa den
och välkommen igen.

Ingrid Johansson i Sävsjö, vår första prenu
merant i förskingringen, har skrivit ned några
vänliga rader om Gustavsbergaren. Hon hän
visar också till papperskorgen, men se det gick
inte. Så här till jul tar vi emot klapparna och
återger Ditt brev här bredvid.

Judith Andersson (Fogelström) tackar för
bilden av skolklassen i förra numret och skri
ver: Aldrig hade jag tänkt att bland Gustavs
bergarens många utmärkta bilder även finna
min egen skolklass. Det väckte många slum
rande minnen till liv från dåtidens Gustavs
berg. Jag undrar hur många som nu finns
kvar av dessa. Och var? - Och så skickar hon
med namnuppgifterna, så när som på en och
hälsar till envar, som finns kvar av den gamla
skolklassen. - Tack för det! Vi tar in bilden
på nytt i detta nummer med namnen på bar
nen från 1889.

God Jul!
Red.

Man frågar
Gustavsbergs tefat kan inte flyga, men dom
går väl utmärkt?

Det finns ju koppar i Gustavsbergs varmvatten
beredare. Finns det fat också?

Kan man kalla badkarsjotterna av betong för
ortopediska?

Kan man få beställa ett parti kranhål?

Vilket är bäst: Liptons eller Gustavsbergs T
rör?

Kan man få hyra askrum av Gustavsberg?
Svar till "Streber"
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Wilhelm Olsson, HPF, och Anton An
dersson, TPF, har drabbat ihop i ett
korrespondensparti, som man med ett
ord kallar ett pantt, där parterna ha en
längre tid på sig för varje drag. I detta
fall ett dygn. Givetvis får spelet en an
nan karaktär, då kvickheten ej spelar
så stor roll, och då de förargliga miss
tagen på grund av tidsnöd bortfaller. I
ett korrespondensparti kommer den spe
lare till sin rätt, som behärskar spelets
strategi och metodik; analytikern, som
varken spelar optimistiskt eller pessi
mistiskt, utan med upphöjt lugn stude
rar de tusentals möjligheter det finns
att flytta de 32 figurerna på de 64 ru
torna.

Partiet har rönt stort intresse och
härtill har väl de flotta schacktavlorna
i HPF:s och TPF:s lunchrum väsentligt
bidragit.

Vad skall man nu skriva om matchen,
då man hux flux blivit ,befordrad till t_f.
schackred., och då båda parterna spelar
bättre än man gör själv? ·Förs,t är det
väl bäst att :ge båda två en eloge för att
de spelar så raskt. IDe ha ju inte ens
tagit ut den tid de ha rätt till. W. Ols
son med de vita pjäserna började med
1) d2-54, en invit till damgambit, som
är populär, då det ger vit möjligheter
till initiativ och ett behärskande av
centrum. A. Andersson med de svarta
pjäserna, länkar in spelet på dambonde
spel med svart 1) Sg8-~6, varefter följ
de:

2) c2-c4,
3) 1Sbl-c3,
4) Lcl-g5,

e7-e6;
Lf8~b4;
c7-c5;

Att behärska centrum är en viktig sak
och med detta drag tar svart upp kam
pen härom.

5) Lg5Xf6, 1Dd8xf6;
6) e2-3, 0-0;

Svart vill så snart som möjligt ha ett
effektivt torn med i striden om centrum.

Svart vill ej slå sin bonde, utan siktar
på att få en stark bonde på e-linjen.

12) 1Sgl-e2,
13) 1Dd2-c2,
14) Se2-g3,

Svart behärskar nu centrum och drar
upp sina grövre pjäser för anfall. Vit
borde ha tänkt på sin rockad och att få
fram tornen till försvar.

15) Sg3-e4,

16) g2-g4?

d6xe5;.
g7-g6;
S1b8-d7;

Df6-e7;

Reträtten är endast skenbar,

Vit öppnar sin gard på ett betänkligt
sätt.

16) - - - Sd7-c5;
17) Ld3-e2, b7-b6;
18) f2-f3, Sc6xe4;
19) Dc2xe4, De7-h4;t

Nu är det deftnutivt slut med vits roc
kadchanser.

20) Kel-dl, Lc8,-e6;
21) Kdl-cl, Ta8-c8;
22) Kcl-b2, Dh4-f2;
23) Thl-fl, Df2-c5;
24) f3-f4, ,Le6Xc4;
25) Le2Xc4, Dc5xc4;
26) ,De4xc4, Tc8Xc4;
27) Tal-1, e5-e4;
28) Tel-e3, f7-f5.

Efter detta friska avbyte har ställ
ningen jämnat ut sig och man väntar
med spänning på vad svart kan göra i
slutspelet. Han står med en friare ställ
ning och en bonde mera.

Wn.

övrigt från schackfronten.

Gustavsberg inbjöd ASG till turne
ring i nov. och vann med 8-4. Den kän
de schackmästaren Lundin gästade oss
den 27/11 vid en simultanmatch, där
han mötte 32 gustavsbergare med för
oss hedrande resultat av 26 1/2- 5 1/2.
Våra vinnare voro B. Thulin och K. V.
Svensson. Första avgjorda partiet var
remis mot vår mästare Anton Anders
son. övriga som nådde remis voro Lind
ström, Arvidsson, Björkman, Quist,
Bjärvall och gamle kämpen Ahberg, som
spelade .blixt så det dammade om det.

Ordf. Bertil Svensson höll ett litet
välkomsttal för schackmästaren och
överlämnade en Argentavas.

Biodling

7) Lfl-d3,
8) e3Xd4,
9) d4Xe5,
10) b2xc3,
11) Ddl-d2,

c5Xd4;
e6-e5;
Lb4xc3;t
Tb8-e8;
d7-d6;

STöD JUBILEUMS
INSAMLINGEN
för Skolorkester!

Vår referent var närvarande vid Värmdö
Biodlares årsmöte och inhämtade därvid
bland annat följande:

- För omkr, 15,000 år sedan prydde en
konstnär sin stenåldersboning i en grotta
på Iberiska halvön med en teckning fö
reställande en granne sysselsatt med att
skatta ett bisamhälle på dess flytande guld.
Under alla de årtusenden som har förflu
tit sen dess, har ingen någonsin upptäckt
eller funnit ett renare och sötare födoämne
än honung. När den har fått mogna som
den skall, är sockerkoncentrationen så hög
att inga bakterier kan leva i den mer än ett
par timmar. I en egyptisk kungagrav har
man hittat honung som var 3,300 år gam
mal, mörknad och tjocknad av ålder, men
alltjämt ren honung.
Varje bi bär upp till tio gånger sin egen

vikt av nektar till kupan innan solen går
ned. Man har räknat ut att ett bi måste
flyga minst 75,000 gånger: tur och retur för
att samla in ett kilo honung. Biet är alltså
en enhet i den ändlösa -luftbro-, som för
ser sitt samhälle med livsmedel och det åt
går bortåt 150 kilogram honung till detta,
dessutom måste man samla in all den ho
nung, som bikupans ägare samvetsgrant
tager i -skatt- för detta arbete.
I årtusenden ha finsmakarna valt sin ho

nung med. kräsen urskillning. De gamla
atenarna fick sin honung från berget Hy
mettos, där den oansenliga men aromrika
backtimjan lämnade sin ljuvliga nektar.
Honungen från Malta, vida berömd under
medeltiden, fick sin smak av orangeblom
mor, och den utsökta Gatinais-honungen
från Sydfrankrike bär i sitt gyllene djup
doften av helghö. Från Schwarzwald kom
mer en stark aromatisk honung, som bina
bereder av den kådiga saven från talLbarr.

Svensk biodling har gamla ancr.De gam
la landskapslagarna innehålla många stad
ganden till skydd för biodlingen. Honungen
utgjcrde ju sötningsmedlet i det bekanta
mjödet, som bl. a. gav de gamla viking
arna något att »skölja ned fläsket» med.
I dag är omkr. 30,000 biodlare organi

serade i Biodlarnas Riksförbund och med
lemmarna äro underkastade kontroll av
den levererade honungen, en garanti för
honung av högsta klass. -

Sveriges Biodlare tillför landet genom
sitt uppoffrande arbete 150 milj. kronor, och
därav går endast en tiondel i biodlarnas
egna fickor. Man behöver »bidrag» från
stat och kommun och man hoppas att
skommunalgubbarrias ska hjälpa till på sin
kant inom skeppslagets domäner.

A.B.
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Gustavsbergarens Julkorsord är som vanligt hemvävt och därför
lagom svårt att kämpa med under Julhelgen. I blindrutorna har
vi därtill plockat in en samling bokstäver, som ni som extra
påbröd skall sätta ihop till en synnerligen välmenad sats. Lycka
till! Ur vår magra kassa reservera vi för besväret 10 kr för
först hittade rätta lösning och 5 kr för den andra. Alla övriga
får alldeles gratis roa sig med Julkorsordet. Lösningarna skall

vara hos redaktionen senast den 15 jon. 1953.

VAGRÄTT.
1. Blev kanske med tiden en

autostrada.
5. Följer på Takt.
7. Hälsobrunn.

11. Besjungen plats mellan
bergen.

12. Sidoställd.
15. Börjar nu få tak över sin

hemvist.
16. Den 4 mars.
17. Flera ledare.
19. Bra på landet.
20. Bra för landet.
21. Brådskande.
22. Säger ofta våra italienare.
25. Fördjupning.
26. Fint att dansa på.
27. Mötesplats.
30. Gör vi bättre med lupp.
31. Dricka för sjörövare.
32. Sybehör.
34. Brukar vara utriggad.
36. Bör du Inte vara i jul-

ottan.
38. Gillas av skåningar.
39. Uppstår' vid hastigt tryck.
41. Flaxar i Malmö och Gus-

tavsberg.
42. Starkt och byggt på kullar.
44. Brukar finnas i målet.
46. Bekämpas nu i Gustavs-

berg.
49. Ofta en positiv bekräftelse.
50. Ar alltid liten.
52. Tjusig lukt vid jul.
53. Hör samman med skur.
54. Nyttigt gräs.
56. Kärl, tillverkas ej i Gus-

tavsberg.
58. Kedja och försvar.
61. Gör det vid rasten.
63. En tidsperiod.
64. Sysselsättning vid solsken

och mjölkskål.
65. Alla tiders farbror.
65. Alla tiders mamma.
66. Kallar mig farbror.
68. Kalas för stora fåglar.
69. Hemma i Farsta och Lems

haga.

LODRATT.
1. Har jag haft för detta.
2. Behövs många för detta.
3. Väntar vi på efter detta.
4. En slags tunnel.
5. Bör vara 37.
6. Flödar bakom ridå.
7. Skilde agn frän vete.
8. Blir det ofta av två.
9. Kan en porslinsskärva

vara.
10. Bör man göra den rätta

tonen.
13. Inflammation.
14. Positiv del i ugn,
18. Gör hanen.
22. Våra initialer förr.
23. Vanlig i Gustavsberg.
24. Flugor och maskar.
28. Förespådde julepisteln.
29. Se på månen!
30. Brukar många besöka före

Jul.
31. Blir alla kattor sägs det.
33. Gör man väl på målarsa-

len.
34. Detta är snart slut.
35. Bra för möbler.
37. Lika fint som greve.
40. Förståndig arbetskamrat.
43. Efterlängtad plats.
45. Släkting till julstjärnan.
47. Hälften av något halveran

de.
48. Där regnar det minsann

inte.
49. Står för dörren.
51. Arbete för sömmerska.
55. Kan man göra med och

utan ljud.
57. Vanlig på julafton.
59. God handling i förfluten

tid.
60. Skred och titel i Afrika.
62. Vitaminiserad KF-produkt.
67. Omguven av vatten.
70. Sluttecken.

Profiler .-,; månsken
Det här ser litet skumt ut, men det är

själva verket mycket kända gubbar i

Gustavsberg, hängivande sig åt att titta

på månen en gång i oktober. Då fanns
det som bekant ingen sol. Deras silhuetter
äro faktiskt karaktäristiska. Men Red. kan

inte klara dem alla och vår fotograf tiger
som muren. Vi får väl göra -en pristäv

ling då, för att få skuggorna skingrade.
Ska vi säga 10:- och 5:- kr för de två
första lösningarna vi hittar i brevfloden,

som väller in före den 15 jan.!
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FÖDDA:
Den 21 sept. Nils Lennart, s. t. Nils Arvid

Levin och h. h. Birgit Maja Dolores f. Lind
ström, Höjdg. 11.
Den 4 okt. Gunilla Margareta, d. t . .John

Ingvar öberg och h. h. Ingrid Margareta f.
Andersson, Mariaplan 3.
Den 14 okt. En son t. Folke Algot Lennart

Pettersson och h. h. Greta Teresia f. Knuts,
ö. Ekedal.
Den 17 okt. En son t. Erik Rune Bjur och

h. h. Mary f. Strandberg, Kullen 4.
Den 21 okt. En dotter t. Robert Brun och

h. h. Sirkka Liisa f. Kälviäinen, Mariaplan 9.
Den 27 okt. En dotter t. Bruno Cadario och

h. h. Märta Helena f. Wennberg, Mariag. 2.

VIGDA:
Den 4 okt. Anders .rohan Sund, G:la kont.

och Egidia Baldini, Sadelv. 4 b.
Den 11 okt. Bengt August Ingvar .Johansson,

Mörtnäs I"' och Elvi Alice Wicklund, Mört
näs 1220,

Predikoturer
Gustavsbergs kyrka

JUL- och NYARSHELGEN:

JULDAGEN kl. 7 f. m.
Julotta, Kyrkoherde Hallin.

ANNANDAG JUL kl. 11
Högmässa, Komminister Wilson.

SONDAGEN efter JUL kl. 11
Högmässa, Kyrkoherde Hallin.

NYARSAFTON kl. 17
Nyårsbön, Kyrkoherde Hallin.

NYARSDAGEN kl. 11
Högmässa, Kyrkoherde Hallin.

Harald Andersson

Den 2 nov. Kjell Olof Gunnar Thelberg,
Kullen 7 och Linnea Elisabet Skog, Kullen 7.

DÖD:
Den 3 okt. F. lagerarb. Karl Emrik Axen,

Tallåsen 22. 78 år.

Prislista för Gustavsbergs kyrkogård.
fr. o. m. 1. 1. 1953

1. Vattning, krattning och klippning av häck eller grav-
kulle, även urngrav per år .

2. Uppläggning av gravkulle, besådd med gräsfrö .
3. Plantor debiteras efter gällande dagspriser. Arbets-

kostnad per timme 4 kr.
4. Ordnandet av grav med fyra ( 4) st. solitärplantor
5. Grusning av grav .
6. Klippning av häck, per gång .
7. Klippning av solitärbuske, per gång .
8. Uppläggning av fris, komplett .
9. Betongfris under jord för järnstaket .

10. Sex (6) st. plintar i betong för järnstaket .
11. Uppsättning av gravvårdar, liggande .

a) under 25 kg max. vikt .
b) » 50 » » .•..•..••••.....•••••••..•
c) 100 » » ••••••••••••••••••••••••••

12. Uppsättning av gravvårdar, stående:
a) höjd till 70 cm .
b) » » 130 » •••..•••••••••••••••.••••••••••••
c) » » 160 » •••••••••••••••••••••••••••••••••
d) » » 200 » •••••••••••••••••••••••••••••••••
e) » » 250 » ••••••.•••••••••••••.••.•.•.•••••

13. Nedtagning av gravvårdar kostar 50 % av gällande
taxa för uppsättning.

14. a) gravvård, stående å fris .
b) » » » » , nedtagen .

15. Gravvård, vars bredd utgör minst 2/3 av sin egen höjd
betalas med 100 % på gällande taxa.

16. Nedtagning av fris vid gravöppning .
17. Grus tillhandahålles till ett pris av per hl .
18. Sådana arbeten, som ej ära upptagna i denna prislista,

skola av kyrkogårdsvaktmästaren prissättas i varje
särskilt fall samt underställas kyrkogårdsnämndens
beslut.

19. Extra arbete, utfört av främmande arbetskraft, be
talas med gällande timlön.

Denna prislista godkänd av kyrkofullmäktige den 19 maj 1952.
Kyrkofullmäktige har beslutat, att fr. o. m. 1 jan. 1953 fri kisttransport från Gustavs

berg till krematorium i Stockholm skall utgå till församlingsbor, vilkas stoft undergår
eldbegängelse.
Kyrkogårdsvaktmästarens expeditionstider:

Kl. 12-13 varje helgfri dag samt även kl. 17-18 tisdagar och fredagar.

12:-
20:-

22:-
5:-
4:-·-
1:-

350:-
350:-
75:-
8:-

10 -
12 -
15 -

10:-
12:-
15:-
20:-
25:-

18:-
9:-

45:-
1:75

fyller den 28 december 50 år. Harald - ja
det är ju det namn han lystrar till och som
gustavsbergare och många andra genast
fattar vem det gäller. Harald är född, har
vuxit upp och haft sin utkomst i Gustavs
berg. Han tillhör den generation gustavs
bergare som tidigt fick lära sig arbeta.
Under skolferierna fick han varje som
mar »sticka tistel» och gå i rovlandet, Vid
13 års ålder började han i fabriken som
formarebiträde under 5 år, vilket lade
grunden till hans porslinskunnande. Där
efter blev han gjutare och formare på
olika maskiner. Med undantag för en kor
tare period, då han var i skogen som hug
gare och i torvmossen. Som porslinare fick
han även arbeta i ugnarna och vid lossning
av kol och lera. Hans porslins- och orga
nisatoriska kunnande kom väl till pass då
han 1938 erhöll befattning som förman.
Som sådan har han tjänstgjort på flint
porslin, benporslin och sanitetsavdelning
arna och befordrades år 1950 till verkmäs
tare. I föreningslivet i Gustavsberg har
hans krafter också utnyttjats. Han har be
klätt olika poster som ledamot i styrelser
för bl. a. idrottsföreningen, klubben, fack
föreningen, S. A. F:s avd. och Gustavsbergs
båtklubb, där han nu är ordförande. Kom
munalt har Harald deltagit i kommunal
fullmäktige, kyrko.fullmäktige, kommunal
nämnden och taxeringsnämnden. För när
varande är han v. ordf. i skolstyrelsen. Red.
spörjer efter hans hobby och fritidssyssel
sättning? Ja, hur kan det vara i detta, de
många föreningarnas samhälle? Samman
träden och kurser, varje kväll mest. Men
finns det då något härligare när lördagen
kommer, än att få ge sig av ut till havs
bandet. Harald har på detta sätt funnit
melodin. När arbetet är slut på lördagen
står Haralds fru färdig med packningen för
att borda båten och för att efter ett par
timmars ljuvlig färd och en härlig avkopp
ling stiga i land på holmen, skåda ut över
havet och sen ägna sig åt fiske och nybyg
garliv. Kvällen slinker snart med sång,
musik och resonemang kring arbetsproble
men. Harald blir här som eljest den punkt
kring vilka många samlas. Arbetsamhet,
kamratlighet och gott omdöme ära attribut
som givit Harald många vänner, vilka med
all säkerhet kommer att deltaga i upp
vaktningen.

C.W.
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Samtidigt som vi hälsar var och en
välkommen till jul- och nyårshelgens mö
ten, vill vi hjärtligt tacka söndagsskolbar·
nens och juniorernas föräldrar samt öv
riga vänner till vår verksamhet för det
gångna året.
SONDAGEN DEN 21 DEC.

Kl. 14.30 Söndagsskolans julfest.
Rikt program. Servering.

JULDAGEN.
Kl. 7.00 Julotta. Predikan av Paul
Samuelsson. Sång av kören.

ANNANDAG JUL. .
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Paul Samuelsson. Sång av kören.
Kollekt till ungdomsarbetet.

SONDAGEN DEN 28 DEC.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
doktor George Friden.

NYARSAFTON.
Kl. 22.30 Nyårsvaka i Missionshuset.

NYARSDAGEN.
Kl. 17.00 Samling inför det nya året.
Musikföreningen medverkar.

SONDAGEN DEN 4 JAN.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Paul Samuelsson. Sång.

TRETTONDAG JUL
Kl. 15.00 Församlingens årsmöte.

ONSDAGEN DEN 7- SONDAGEN DEN
11 JAN.

Kl. 19.30 Evang. All. bönevecka.
Olika lokaler enligt affischering.

God Jul och Ett Gott Nytt Ar.

Gustavsbergs baptistförsamling

Jul- och Nyårsprogram
Välkomna till möten

i Hyddan:
JULDAGEN.

Kl. 7.00 Julotta. Ebbe Johnsson.

ANNANDAG JUL.
Kl. 18.00. Ebbe Johnsson.

LORDAGEN DEN 27 DEC.
Kl. 11 Bönedag.
Kl. 19.00 Bibelstudium. Ebbe Johnsson.

SONDAGEN DEN 28 DEC.
Kl. 11.00 och 19.00. Ebbe Johnsson.

NYARSAFTON.
Kl. 18.00 Bön.
Kl. 22.30 Nyårsvaka. Ebbe Johnsson.

NYARSDAGEN.
Kl.· 19.00 Ebbe Johnsson.

Fridfull Jul och Nyårshelg
Välkomna!
önskar

Filadelfiagruppen

!""' ,,,~21

Välkommen till
Gustavsbergs Missionshus:

SONDAGEN DEN 21 DEC.

JULDAGEN.
Kl. 7.00 Julotta.
Kl. 15.00 Söndagsskolans julfest.

ANNANDAG JUL.
Kl. 17.00 Missionsgudstjänst.
Sparbössetömning.

NYARSJ..FTON.
Kl. 22.30 Nyårsvaka.
Omväxlande sångprogram.
"Jesus, låt mig städse börja i ditt

namn ..."

NYARSDAGEN.
Kl. 16.00 Församl. ensk. julfest.

SONDAGEN DEN 4 JAN.
Kl. 11.15 Gudstjänst. H.H.N.

TISDAGEN DEN 6 JAN.
Kl. 14.00 Julfest i Skälsmara missions
hus.

FRIDFULL JULHELG
och
ETT GOTT NYTT AR.

Gustavsbergs Mlsslonsförsamling

0 •• 0

Manga har sprungit sta'n runt efter BRA MOBLER TILL LAGA PRISER

;

et hode de inte behövt
m de frön börjon gått ti

.- ak~ Götgatan

00~ quslaudergare
Besök vår möbelutställning på Folkungag. 48.

(vid Medborgarhuset) - Vi lev. fraktfritt till GUSTAVSBERG

Så vilja vi tacka alla våra kunder för det gångna året och önska Er alla
EN GOD JUL och GOTT NYTT AR

••
AB STALANDS MOBLER

Folkungagatan 48. Vid Medborgarhuset.
Tel. 42 31 91 - 44 31 68
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I förbifarten

Vår flygande reporter rapporterar från
en avstickare österut: Vi befinner oss i
Mörtnäs och hälsar på SO-åringen Gustav
Wilhelrn Möller, gemenligen kallad Mylla.
Han föddes den 14 oktober 1902 och att det
var jubileum syntes i stugan, när fru Maja,
kulla och blomstervän, lotsade oss mellan
skörden från alla uppvaktningar under 50-
årsdagen. På bordet låg ett 40-tal telegram,
bl. a. från prästen, fullmäktiges ordföran
de, gustavsbergschefer och busschefer och
vänner från när och fjärran. Vi slår oss ned
i en skön fåtölj och får Mylla så småning
om att berätta lutet sannfärdigt om sina
levnadsminnen. - Han bekräftar att han
fått en gedigen skolutbildning av fruWaes
terberg och fröken Jansson en gång i tiden
och att han som alla andra vid »mogen- ål
der hade att gå ned till fabriken. Han höll
ut till 1935 och övergick så till bussarna. På
vår fråga om han inte jobbat någon annan
stans berättar Mylla att han under som
maren vallade korna och att hovjägmästa
ren fick så stort förtroende för detta att
han erbjöd Mylla lantbruksskola. Mest im
ponerade kanske den gången, då tjuren
Blacken slet sig loss. Alla i närheten rym
de hastigt sin väg, men jag klev fram,
berättar jubilaren, tog tjuren i nosringen
och ledde in honom - till -befahlningsman
Ljungkvists stora förvåning. - Jag jobba
de också i Farsta trädgård, fortsätter Mylla,
men sen jag på rackartyg vänt krattorna så
att gubben Porjer trampade på dem och
fick skaftet i synen - så måste jag ägna
mig åt annat. - På Myllas prishyllor se
vi resultatet av en hängiven idrottsmans
kampvilja. De käraste priserna kanske är
de tjogtals Sa1tsjöbadsmedaljerna, ty de er
inrar om många glada strider för Gustavs
berg. Han nådde också 180 cm i höjd och
340 i stav och kastade 37,50 i diskus. - En
gång fick jag tag i lilla diskusen och slung
ade den förbi världsrekordmärket, långt in
bland buskarna på andra sidan plan. Dom
fick inte tag i den förrän på eftermiddagen.
Bonne, som trodde att det var stora dis
kusen, svimmade av glädje. - Här hemma
började Mylla idrotta mest vid Grindstu-

plan. Där Konsum nu ligger har han slagit
många Skeviksgatsrekord.

Av sina jobbarkompisar har Mylla som
födelsedagsgåva fått en fioli, vilken han be
handlar rätt njutbart. Daniel Ekberg tyck
te på sin tid att Mylla skulle gå in för klas
sisk musik, men det blev jazz på fiol och
piano i det gamla kapellet i" Gustavsberg.
»Men man kan väl ta igen skadan och lägga
sig i träning igen», säger födelsedagsbarnet
och låter stråken leka fram Harlekins
mildioner.
Vi kommer in på en annan hobby och

frågar hur stor hans värsta gädda varit.
»Det är oartigt att gå ut, när man har främ
mande-, blir svaret. -Men varför skall du
gå ut.s - »Jo, så jag får ut armarna.s
Medan vi sitter och pratar utropar vår

värd: sMen hör du, tag upp sockerbitarna
ur fickan!» Fotografen blänger ilsket på
mig för min ofinhet, medan jag bedyrar att
jag inte tagit några och känner för säker
hets skull efter, utan resultat. Men Mylla
känner och ur alla fickor plockar han fram
sockerbit efter sockerbit och snyter till sist
ut några stycken i ström ur min näsa.Karln
är nämligen också trollkonstnär.

sHur trivs du med ditt nuvarande [obb-.
-Bara bra. Jag jobbar som du vet vid Vik
och har alla tiders kompisar. Visst är det
jäktigt ibland, särskilt på sommaren med
dess livliga trafik. Men man träffar så
många trevliga människor - och jag gillar
att köra. När jag känner mig sliten, så kry
per jag undan i min lilla stuga på Risselö
och njuter av utsikten överNämdöfjärden. •
Vi tackar för välfägnaden och framför

än en gång Gustavsbergarens välgångs
önskan. Fotografen fyrar av sin kamera och
så har vi tihl: tidningens galleri av folktyper
en ny bild, av chauffören, musikern, fiska
ren, skogsarbetaren, trollkarlen, vallpojken,
slamhusarbetaren och den store skämtaren
Gustav Möller.

Rolf

JB Mörtnäs Cementgjuteri
Fabrik: Hemmestavik.

Tel. 0766/201 55
Kontor: Lanforsvägen 39,
Hjorthagen. Tel. 67 56 33.

Allt i cementvaru-branschen
från fabrik med modernaste

maskiner.

Vibrexit-block för villabygget och
sportstugan.

Betongrör enligt "1949 års betong-
rörsnormer". ·

Nyhet! Dräneringsrör av betong.
Brunnsringar - trädgårdsplattor.
Alla eoriers grws, singel och sand.
Transporter med egna dieselvag
nar samt lastning av pråmar vid
egen brygga. Ring oss eller skriv!

Julklappstips

MINIATYRKÖK
Gräddar, kokar,
ugnsteker - ersätter
spis och ugn.

Kr 18,50
STRYKJÄRN

Järnet med knapp
spår, tumstöd, prak
tisk fot och rätt vikt.

Kr 27,25
ELKAMIN

liuvlig "brasvär
me" - utan eld
ningsbesvär !

HÅRTORKARE
En liten lätthanterlig
hårtorkare med både
varm och kall luft.

~
Kr 140,-

BORDSFLÄKT
Siemens bords fläkt
har tyst gång, nätt
format och är syn
nerligen lätthan
terlig.

Kr 38.
BRÖDROST
Knaprigt, nyrostat bröd
är en lättsmält och billig
läckerhet.

Kr 16,80

KAFFEBRYGGARE
Kallet blir drygare,
bryggnmgen kan ske vid
bordet.

VÄRMEKUDDE
Oumbärlig vid
siukdorncr, som
fordrar värme
behandling

SYNKRONUR
Temco synkronur finns
i många modeller pas
sande för kontor, buti
ker och hem.

RAKSTRIGEL
Srromo stnqeloppc
rat ger snabbt rak
bladet ny skärpa

Kr 11,75 vcrte dag

RAKMASKIN
El rakning med Arwm
rakmaskin går fort
och bekvämt utan in
tvålmng och risk för
skärsår.

RUNEBOOX
LUGNET TIDL. 303 25



D?.c::=::v:3~ 1952 GUSTAVSBERGAREN

liar n;
iulklappsbekymmer?

Vänd Eder till oss när det gäller
,sportartiklar

HAR NI TÄNKT KOPA EN .MOPED?
Beställ den för leverans i vår.

HAR NI TÄNKT PA ATT
EDER CYKEL BEHOVER SMORJAS

ELLER LACKERAS?

Lämna den redan nu, så får ni
samtidigt vinterförvaring.

HAR NI TÄNKT KOPA EN NY ELI.ER
BEGAGNAD CYKEL?

Vi har på lager.

Goda avbetalningsvillkor.

Med julhälsning!
Bröderna Norlings Cykelverkstad
Hästhagen 1 eller Gamla Svortens väg

Tel. 30411

Svenska Eldbegängelse
försäkringskassan

bekostar och ombesörjer efter med

lems frånfälle pietetsfullt hela be

gravningen med eldbegängelse.

Låga, efter ålder beräknade
försäkringspremier

Adress: Sveavägen 116, Stockholm
Telefon: 23 35 25 ( 32 72 03)

Ombud i Gustavsberg:

Gösta Eriksson Tel. 305 28

MEDDELANDE
Hälsovå.rdsnämnden hor tillsvidare

ett avtal med en firma om utlägg
ning av råttgift. För att få en effektiv
sanering mot råttor är det nödvän
digt att fastighetsägarna tillser att hus
grunder o.d. blir lagade, eljest går det
ej att nå något resultat och utgiften
kommer icke till nytta. Hyresgäster
erinros om det förbud som råder
mot förorening av marken kring fas
tigheter. Lämna icke dörrar öppna!
Som säkerhetsåtgärd rekommenderas
uppsättning av dörrstängare.

Tänk på
att Julen blir ännu trevli
gare med en bra RADIO
från

Schagerströms
Radioaffär

Stockholm
Horsg. 184. Tel. 6814 80
30-års leverantör till Gustavs

bergs Porslinsfabrik.

För Din trygghet
försäkra Dig i erkänd sjukkassa.

Förmåner:
SJUKPENNING
SJUKHUSVÅRD
LÄKARVÅRD
MODERSKAPSHJÄLP
BARNFöRSÄKRING

GUSTAVSBERGS ERKÄNDA SJUKKASSA

Kontor: Hästhagsvägen 4, 9-12, alla dagar utom lördagar,
onsdagar och fredagar kl. 16--------18. Tel. 30396.

Begravning
med allt vad därtill hör ordnas

VÄRDIGT
KUNNIGT
ANSVARSFULLT
och till
LAG KOSTNAD
av

Begravnings[öreningen
- Folkrörelsernas begravningsbyrå -

Slussplan 9 ......... 1040 81 104082
Liljeholmsbron 2 .... 6817 88 6813 86
Hantverkaregatan 84 52 77 81 52 77 82
Odenplan, Vegag.17 .. 342950 34 2955

Upplysningar lämnas genom kommunens socialvårdsavdelning
Tel. 303 08 eller 307 54.

/
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En fridfull Helg
tillönskas medlemmar och

vänner av

Gustavsbergs Lottakår

Vi önska eder alla
en fröjdefull Jul

Gustavsbergsgillet.
1942-1952.

Gustavsbergskretsen
av

Svenska Röda Korset
önskar sina medlemmar och

vänner

EN GOD JUL
och

GOTT NYTT AR.

Alla Gustavsbergare
tillönskas

GOD JUL och
GOTT NYTTAR

Lokalavdelningen av A. B. F.

God Jul och
Gott nytt 0 !ar

tillönskas alla gustavsbergare
av

Sv. Fabriksarb.-förb:s
Avd. 205.

Gqd jul -
Gott nytt 0ar

tillönskas alla gustavsbergare.

Arbetsledare- och tjänste
mannaorganisationerna.

Varje Gnstavsbergare
tillönskas

GOD JUL och
GOTT NYTT AR

Sv. Lantarb. förb:s Avd. 182.

En God Jul
och

Ett Lyckosamt År 1953
önskas alla i samhället

boende av

Gustavsbergs
Soc.-dem. Arbetarkommun.

en fröjdefull Jul
och

ett gott nytt Är
tillönskas alla!

Gustavsbergs
Socialdemokratiska

Kvinnoklubb

Scensludion
önskar er alla

GOD JUL och GOTT NYTT AR

Vi träffas
"I Fästmanssoffan"
av Berco i februari

God Jul och
Gott nytt
tillönskas

medlemmar och vänner.

0ar

Gustavsbergs Idrottsförening.

GOD JUL
och

GOTT NYTT AR

tillönskar
Soc.-Dem. Ungdomsklubben

Gustavsbergs
Skytteförening

1862-1952

önskar GOD HELG
och GOD FORTSÄTTNING

till trogna
vänner och kamrater

Sportflskeklubben
tillönskar

medlemmar och vänner

GOD HELG

och ett lyckosamt

fiskeår 1953

;;,;~; w
tillönskar

GUSTAVSBERGARENS
läsekrets

GOD JUL och
GOTT NYTT AR!
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Kundkrets
VID BEHOV AV

För högtid
och och /est

•• Droskbil mottaga vi beställningarvanner
önskas I I ring I I å middagar och supeer

EN GOD JUL I I Tel. 304 81, 304 82 I I God mat och låga priser.

och
I I TAXI, Gustavsberg Med julhälsning!

ETT GOTT NYTT AR!
VärdshusetGOD HELG!Albert L. Carlson I I Tel. 30258

Farsta trädgård
Tel. 307 26

Julens blommor
i riklig sortering.

God Jul
och Gott Nytt År

Westlunds
livsmedel

GUSTAVSBERG

Högsta kvalitet på
Kött, fläsk och charkuterivaror.

God Jul! Gott nytt år!

John Svenson

Lastbilcentralen
Tel. 302 76

KOKS och VED

God Jul -
Gott Nytt År!

quslaus6e,gs
Herr- och Damfrisering

ber att få framföra sitt hjärtliga
tack till alla kunder för det

gångna året
och tillönskar

God Jul och Gott Nytt Ar!

GUNNAR FALL
Tel. 307 40

GOD JUL och

GOTT NYTr AR!

0

Kurt Akerlund
Skomakeri

Algatan 1 Tel. 302 20

Gustavsbergs
Fiskaffär

FISK, FRUKT, BLOMMOR
alltid dagsfärskt

Villagatan 5 - Tel. 30135
Med Julhälsning

L.WIBERG

-I

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmar och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYT.I' AR!

(•
~..,,,' l!l•f ,A
/' \ t/ ~.'I ,..., V

\,,, V ~

Vita ]fästen
KONDITORI CAFF:

Telef'on 304 29

God Jul! Gott Nytt År!
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God Jul och Gott Nytt År
TILLÖNSKAR

APOTEKET I GUSTAVSBERG

i:;..1;),.i:;..

Apotekets tekniska avdelning rekommenderas
vid inköp av förbandsartiklar, hår-, hud- och
tandvårdsmedel, .parfymer o.s.v. Ej lagerförda

preparat anskaffas på begäran.
TEL. 30047

l3äsla vutklappen
CONCERTON, PHILIPS, TELEFUNKEN,
MARCONIFON, MAGNEFON med band

Gamla radioapparater i utbyte
Goda betalningsvillkor
Radioreparationer billigt

Besök mig eller ring 307 97

God Helg! AUG. ERIKSSON, Mariag. 4

God Jul och Gott Nytt Ar

tillönskar

Värmdö Brunnsborrningsfirma

T.BOX
Gustavsberg
Tel. 30017

L. STOOR
Grisslinge
Tel. 202 91

Gunnar lsraelsson
BRUNN - INGARö

utför måleriarbeten
av alla slag

till billigaste priser.

Tel. 27146

Bröderna Eriksson
Smides- & Mek. verkstad

GUSTAVSBERG

Tel 30888

Lönnroths
El-byrå Eftr.

BffiGER WARNEBY
utför kraft- och belysnings

installationer

Tel. 317884

Specialaffär för
MODERNA HERRKLÄDER - HERREKIPERING

Alberts Herrkläder

Folkungagatan 96. Tel. 40 9417
Hornsgatan 26 Tel. 40 33 78

Stock ho I m.

A. F. Beckman
Begravnings- och Eldbegängelsebyrå
GöTGATAN33 STOCKHOLM

Affär och kontor: växel 4148 77, 413132, 40 48 40
Efter affärstid: 43 58 43, 43 50 08

Begravningsförsäkringar ordnas:
Tel. 0766 305 28

Stenströms
Damfrisering

Klostervägen 4
LUGNET,GUSTAVSBERG

Vi utför allt i hårvård



iutklappar
för hela familien

finner Ni på julmässan, som ordnats i lokal Fölungen
under tiden 10-24 december 1952

leksaker, stor sortering
dockor
docksängar
teddybjörnar
bygglådor
korkgevär
pistoler
trumpeter
klarinetter

barnskidor

3 ½ fot
4
4½
5
5½
6

10: 50
11: 50
12: 50
14:-
15:-
15: 60

kompl. m. bindningar och stavar

3 ½ fot
4½ "

................ 20: 15

.... , 22: 95

spel - pussel
målarböcker
färglådor - kritor

för granen
Luma julgransbelysning

julgransfötter
små .
stora .

,, .

31:-

1:45
2: 40
5:-

ljus, flaggor, glitter och övriga pryd
nader i stor sortering

rostfritt
fat, skålar, formar, kaffepannor och
matbestick i rikhaltig sortering

barn-, flick- och pojkböcker i stor

stavar och bindningar i god sorte- sortering

ring

bandyklubbor från . . . . . . . . . . 3: 75
ishockyklubbor från

rattkälkar

75 cm.
100 ,,

sparkstöttingar

5 fot
6
7½ "

7:25

14:25
22: 50

15:-
16: 50
19: 25

en julklapp för hela familjen
Hugin symaskin . . . . . . . . . . 550: --

"

dammsugare

"

Konsum

190:-
210: - för hemmet

radiobord m. låda, björk
u. låda, björk
m. låda, alm
u. låda, alm

Gustavsberg

32:-
24:-
33:-
24:-

parfymer i presentkartonger
necessärer
plånböcker
portmonäcr



Gustavsbergs
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Kooperativ kulturdebatt
Man behöver nu och då koppla av

från sina vardagliga uppgifter och se
samhället, människorna och organisa
tionerna i ett större sammanhang.
Man behöver vidare horisonter även
över den tidsepok i vilken vi själva
lever. På K. F:s bokförlag har nyli
gen utkommit en skrift "Kooperation
och kultur", som har många tänk
värda saker att säga oss. Det är fjor
ton författare - väl skickade inom
sina speciella områden - som har
bidragit i boken. Nils Thedin skildrar
"Bakgrunden och målen" i den koo
perativa upplysningen. Man påmin
nes om den tid då bröd, mjölk, potatis
och gröt var den stående kosten i de
flesta svenska hem. När lönen var
2 :50-3 :50 pr dag och de flesta fa
miljer bodde i ett rum eller ett rum
och kök. Det var dåliga och dragiga
bostäder och oftast stora familjer.
Arbetstiden var lång och fritiden
kort. Kreditinköpen florerade och den
ekonomiska misären rådande. Det var
brödfrågans ordnande, som var det
primära. Denna tid kallas ofta den
gamla goda tiden. Man glömmer trå
kigheterna så lätt, som väl är. De ny
bildade konsumtionsföreningarna un
der Martin Sundells ledning fick bl. a.
följande uppgifter: att anskaffa be
tryggande insatskapital och fondav
sättning, att göra de förtroendevalda
och anställda bättre kapabla att skö
ta ekonomiska företag, att göra med
lemmarna bättre i stånd att sköta
sin ekonomi. - Och ekonomin var
synnerligen svag. Ett kooperativt
studie- och bildningsarbete tog sin
början. Rörelsen utvecklades med
samhället i sin helhet. Folkrörelserna
växte fram inom olika områden. De
mokratin växte fram och slog igenom
och vi citera boken: "Levnadsstan
dardens höjning är i sista hand inte
bara en fråga om produktion och di
stribution. Det är också en fråga
om människans utveckling till ett ri
kare personlighetsliv. Målet är, kun
de man säga, människan själv". Upp
lysningen, medansvaret bland de sto
ra massorna, är lika viktigt i dag som
tidigare - om inte ännu viktigare.
Det är en helt annan storleksordning
på produktion och distribution nu
mot förr. - Hela samhällslivet är
betydligt mera komplicerat.

Den här omnämnda boken skall va
ra grundbok att användas i grupp
verksamheten. Det finns rikligt med
stoff att fördjupa sig i. Inte minst i
det följande avsnittet av Sven Silow

om "Konsument och formgivning".
Här finner man många synpunkter
värda att beakta. Författaren ställer
produktions- och distributionsproble
men i relation till de ekonomiska och
sociala förhållandena, vilket synes
vara ett riktigt resonemang att i
grupperna spinna vidare på. Konsten
och formgivningen kommer in i bil
den. Smaken skall höjas och skön
hetssinnet odlas. Konsten och nytto
produkterna till folket, det är inte ba
ra esteterna av facket som skall gona
sig. Man ställer sig dock frågande
ibland om det skall vara nödvändigt
att använda så konstiga ord, när man
skriver om "Konst". Jag citerar: "Re
gionalismen och den tekniska realis
men är också resultat av fallet från
stjärnorna till en mycket lokal jor
disk problematik. Den starkare ma
terialkänslan betingas även den av
övergången från en abstrakt till en
mera sinnligt konkret inställning".
Detta är väl att använda mera våld
en nöden kräver och författaren till
kapitlet om "Ett arbete i hemmets
tjänst", inleder sin uppsats med att
symboliskt citera Snoilsky:

"O, den som kunde skänka dikten så
den enkla form, som tusenden förstå".

Avsnittet om arbetet i hemmets
tjänst är mycket läsvärt, man in
stämmer helt med författaren när
han säger: "God hemkultur är främst
harmoniska människor i samklang
med sin omgivning, med människor
na och tingen omkring dem". Man
frågar sig bara: Hur ska detta ske?
I artikeln finnes många förnuftiga
synpunkter, som för oss för långt att
referera. Studera boken själv, käre
läsare!

Man får också följa professor Eskil
Sundahl genom KF-arkitekternas
"verkstad", som är ett synnerligen in
tressant avsnitt. Det väl valda bild
materialet till denna uppsats höjer
njutningen av läsningen högst väsent
ligt. Menige man får härvid ett ut
sökt tillfälle att få inblick i arkitek
ternas arbete. Författaren för oss vi
dare ut över det tekniska kunnandet
och materiella utvecklingen och hyl
lar humanismens ide: 'Vi tror att dess
princip är den enda hållbara inspira
tionsgrunden i vårt arbete."

Den nya, fylliga boken blir en
allt godare vän ju längre man läser
i densamma. Man rycks med och man
sätter frågetecken. Det följer ett helt
avsnitt om litteratur, bokförlag och
bokspridning. Lockande rubriker som
"Vi och litteraturen, Boken som upp
lysnings- och bildningsmedel, Från de
sju grundsatserna till samhällsveten-



GUSTAVSBERGAREN 3

ngdornen kommer
Tonåringarna i vårt samhälle,

eller ungdomar som successivt slu
tar skolan för att gå ut i närings
livet äro just nu relativt få till an
talet. Underifrån kommer det
emellertid allt större årskullar och
en beräkning för 10-15 år fram
åt i tiden visar en ökning som när
mar sig det dubbla antalet. Från
dessa växande kullar vill man väl
räkna med att Gustavsberg i förs
ta hand skall hämta sina medarbe
tare, det må vara porslinsmakare,
mekaniker, kontorister, arbetsle
dare eller handelsbiträden och
kommunala funktionärer. Man
borde inte behöva gå över ån efter
vatten. Inte ungdomarna heller.

Tar man i betraktande att ål
derspyramiden vid ovan angivna
tidsperiod visar en hopkrympning
av tillgänglig arbetskraft i "de
bästa åren" 20-30 år, så fram
står ytterligare behovet av att re
dan nu rusta sig genom att ta
emot och vägleda framtidens le
dare och de, som ska sköta alla de
olika krävande arbetsposter, som
måste uppehållas både i företag
och samhälle. - Och ännu ett all
varligt problem, som jag här en
dast berör i förbigående: Åldring-

arna, som ska försörjas av de
produktiva åldrarna, kommer att
växa starkt till antalet! Vi behö
ver förbereda våra ungdomar så
att de i framtiden väl kan bära
den bördan. - Det kan också tän
kas att den utländska arbetskraft,
som vi nu får hjälp av, vid för
bättrade konjunkturer utomlands
till stor del dras åter till sitt hem
land. I den gruppen finns många
vana arbetare, som får lov att er
sättas med utbildade flickor och
pojkar från samhället.

Allt talar alltså för att vi all
varligen behöver sätta oss in i det
ansvar liksom den chans vi har
att ta emot ungdomen som kom
mer. För att inom hemortens nä
ringsliv bjuda den grund och ut
bildning som behövs, för att fylla
var plats i produktionen och för
att försäkra oss om vakna och
kunniga samhällsmedlemmar.

I den nya enhetsskolan har en
allmän samhällsfostran och yrkes
orientering beretts en framträdan
de plats på schemat. Här lämnas
möjligheter för elever till yrkes
vägledning och för dem som vill
pröva ett bestämt yrke att få en
smula teori i skolan och praktik
vid lärlingsutbildning inom den
valda branschen. Och för de
många, som vid så unga år knap
past kan välja det rätta yrket,
skall man inrikta sig på att på
hemorten intressera dem för de ar
betsuppgifter, som där bjudas.
För båda dessa kategorier har vi
förmånen här att kunna visa en
linje och att ge chanserna.

Mången har stirrat sig blind på
yrkesbegreppet. Ett yrke, ja det är
elektriker, mekaniker eller damfri-

skap, Riktiga 'bilderböcker, läsning
för de växande" och "Dynamit, opium
och vida perspektiv". Det är en kul
turgärning av enastående betydelse,
som konsumentkooperationen utfört
genom sin förlagsverksamhet, tid
nings- och tidskriftsverksamhet. Det
ekonomiska tänkandet och kunnandet
i vårt land har härigenom ökat i en
grad, som knappast kan överskattas.
- Detta har också berett vägen till
skönlitteraturen, enkannerligen den
nyare litteraturen och yngre förfat
tarna. När intresset blir väckt söker
man vidare på egen hand. Här gäl
ler om något att välja och vraka,
att söka och orientera sig. Boken om
"Kooperation och Kultur" skänker
många impulser, vidgar synen och
ger vägledning. - Detta gäller inte

minst uppsatsen: "Ett bildningsarbe
te för demokratin".

Debatten om folkrörelserna är det
sista avsnittet i boken och är skrivet
av Birger Norman. Den avdelningen
läser man om och om igen. Man mö
ter här synpunkter som är nya för de
flesta, som andra undrat över och
som kanske bestrides av några. Det
ges tips för diskussioner bland en~
skilda, grupper och studiecirklar. Bo
ken är en debattbok och tillägnas
Harald Elldin, som under många år
satt problem under debatt på Vår
gård. Den är nyttig och nödvändig
i den kris folkrörelserna befinner sig
uti. Det är en medveten strävan att,
som Thedin säger "få människorna
att bli medvetna om sig själva".

Gunnar Andersson.

sörska. Men vår industri och nä
ringslivet över huvud taget behö
ver lärlingar i mycket stort antal
för att i framtiden uppnå en till
räcklig rekrytering inte bara av
specialister utan för alla yrkes
schatteringar. Vi i vår industri be
höver inte i första hand drejare
utan fast mera kvalificerade ac
kords- och tempoarbetare, kunni
ga porslinsarbetare, s. k. grovar
betare, som ger den verkliga bred
den åt de arbetsuppgifter, på vilka
våra samhällsnyttiga produkters
framställning bygger. Måste man
hitta på en yrkesbeteckning för
dem alla för att de inte ska be
trakta sig eller betraktas som
okvalificerade på yrkesstegen?
Nej, de behövas alla oavsett yrke
eller titel! Det som är gemensamt,
i vilken sysselsättning man än
står, för att på bästa sätt kunna
fullgöra en insats, är både yrkes
orientering och fackkunskap som
personlig och social bildning. Var
je anställd har hos oss ett jobb,
som kräver både initiativ, ansvar,
kunskap och utbildning, för att
kunna sköta den sinnrika apparat,
som en rationaliserad industri
måste vara. Och detsamma gäller
för andra uppgifter inom ett mo
dernt samhälle.
För att våra ungdomar i framti

den ska kunna föra vår industri
och vårt samhälle framåt måste
de få kunskaper och den färdighet,
de ha rätt att få. Vi bör nu, medan
tid är, planlägga och sätta igång
vår yrkesskola. För den skull be
hövs samverkan mellan skolan, fö
retaget och kommunen. Det räcker
inte med 9 y ! Vi behöver fortsätta
och bygga på med en lärlingsut
bildning, som siktar att bibringa
både fostran och erfarenhet. Vi
bör göra ett stort fång för att ge
nom ett naturligt urval få fram
skickliga specialister och duktiga
porslinsarbetare, kunniga konto
rister och biträden, rutinerade
hjälparbetare o. 'S. v. Genom att
analysera vilka krav, som olika ar
betsuppgifter inom vår industri el
ler vårt samhälle ställer på sina
utövare kan vi också från grun
den i stor utsträckning hjälpa en
ung människa till den arbetsupp
gift som passar henne, som ger
henne trygghet och arbetsglädje.
Samtidigt får vi inte glömma att
bibehålla och förstärka den arbets
platsens hemtrevnad, som gör var
och en aktiv och intresserad av vad
vi gemensamt vill producera eller
bygga upp. Och därtill måste vi
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ad skall vi . göra med de svår[ostrade
barnen?

Av Stockholms läns landstings barnpsykiatriker
med, lie. Erik Reinius

Denna fråga kanske för somltga läsa- så olika värderingsgrunder: somliga
re ter sig som en ganska oväsentlig de
,talj. För mig ter den sig som ett ofant
ligt problem, därför att den nära sam
manhänger med frågan om demokra
tins bättre förverkligande. Det är svårt
att i en kort tidskriftsartikel ge ett
begrepp om hela frågan, jag måste välja
ut en aspekt och vill då försöka ge
några huvudsakligen teoretiska syn
punkter på problemet.

Utan att schematisera alltför grovt
kan man säga, att det nu råder en strid
mellan två teoretiska huvudriktningar
ifråga om uppfostran. Bägge innehåller
väsentliga sanningar men är ensidiga.
Den ena skulle jag vilja kalla moralis
tisk - jag är angelägen att betona, att
jag noga söker skilja mellan moralism
och kristendom. Denna moralism om
fattas nog av större delen av svenska
folket, särskilt den äldre generationen,
och synes vara vanlig inom lärarkåren.
Det väsentliga för denna riktning är den
medvetna viljan; det talas gärna om
god vilja och om elakhet och slapphet.
De mer optimistiska anhängarna re
kommenderar förtroende och belöning
ar, pessimisterna trycker på disciplin och
straff.

Å andra sidan har vi de naturveten
skapligt orienterade deterministerna,
som fnyser åt allt om fri vilja. Bland
ungdomen har denna riktning ett större
inflytande än bland de äldre. Bland des
sa teoretiska materialister finns ock-

som mer ser sexualiteten och samhörig
heten som livets stora makt och beto
nar, att vi måste hjälpa och stödja de
psykiskt vanlottade, ge dem kärlek och
frihet. Och så finns det andra, som är
fascinerade av tro på kampen för till
varon och som kallar de andras pro
gram för dalt och kort och gott säger,
att psykopater mår bäst av fasthet. Man
kunde fortsätta med en hel rad andra
kombinationer.

Det vittnar ju gott om människans
rymlighet och anpassningsförmåga, att
man kan nå goda resultat i uppfostran
efter nästan vilken som helst av dessa
ideologier. Men sannolikheten för ett
gott resultat blir väl mindre, ju ensi
digare och mer självtiliräcklig uppfost
raren är - och för all del också ju mer
han avviker från gängse konventioner,
ju sämre han alltså själv är anpassad
till just det samhälle barnen skall leva i.
Den största nackdelen med dessa en

sidigheter kommer nog fram, när män
niskor av dessa olika ty:per och ideolo-
gier skall samarbeta. Det moderna
samhället med dess livliga kommunika
tioner tvingar oss ju ut ur isoleringen,
vare sig vi vill eller inte. I diskussioner
och i praktiskt samarbete har dessa oli
ka trosbekännare ofta mycket svårt att
förstå varandra.
Arbetet försvåras och förhindras,

ibland verkar det nästan kaotiskt.
Många perifert intresserade vänder sig

också slå vakt om miljön omkring
oss, stärka vår samhällsbyggnad,
och t. ex. uppmuntra fritids- och
ungdomsverksamhet, eller vad
man gemensamt kan kalla vårt so
ciala liv. Ty är det svältande kom
mer vi inte att lyckas helt i vår
strävan att framställa nyttigheter.

Att bereda de ungdomar, som
lämnar skolan, en enligt ovanstå
ende skisserad allmän, allsidig
vägledning och grundlig yrkesut
bildning är en uppgift värdig Gus
tavsberg. Där ungdomen, som
kommer bör få erfara att de äro
medmänniskor i ett stort samman-

hang, att de har en chans till tryg
gad utkomst och uppgifter, som
ger utlopp för en sund och na
turlig verksamhetslust.
En vägledning till personlig

mognad är, när allt kommer om
kring, det väsentligaste. Den vär
deringsgrunden måste ersätta den
gamla rangordningens liksom
övertygelsen att allt nyttigt arbe
te är lika mycket värt. Och den
inställningen i gemenskapen kom
mer både näringsliv och samhälle
till godo i form av arbetsglädje
och trivsel.

Gösta Dahlberg.

bort från hela problemställningen. Sånt
bråk vill vi inte blanda oss i!
På så sätt blir människor med psy

kiska rubbningar medicinens styvbarn.
Och lärare kallar ibland det svårupp
fostrade barnet för skolans fula ank
unge. - Styvbarnet och ankungen har,
som naturligt är, inte kunnat finna sig
i detta. iLäkarna får alltmer möta bo
ner och krav på hjälp frän nervsjuka
och deras omgivning, och lärarna tycks
få alltmer besvär med de svårfostrade
barnen. Det går inte längre att skjuta
undan problemen på det sätt som alla
grupper gjort. Vi måste söka få radi
kala och rationella lösningar. En vä-.
sentlig förutsättning härför blir ju, att
vi kan enas i själva grundsynen på pro
blemen, annars kommer vi inte ur van
makten.

Men hur skall vi kunna enas? De oli
ka ståndpunkter, som jag skisserade i
början, har ju vanligen stöd av respek
tive människors hela livssyn. Är det
möjligt att nå en enighet över ideolo
gierna ? Vi skulle här alltså stöta på
samma grundproblem som i storpoliti
ken. när ser det mörkt ut, och i den
här detaljfrågan om de svårfostrade
barnen kan det också vara besvärligt.
Då hämtar jag för min del optimism ur
det faktum, att forskningen redan har
hjälpt oss en bit över motsättningarna.
Vidare tror jag på att en mer energisk
och bred, mera vidsynt och djup forsk
ning kan göra mycket mer.

Det glädjande vetenskapliga framste
get är, att både modern medicin och mo
dern filosofi tycks kunna se på männi
skan och mänskligheten mer enhetHgt,
än vad man gjorde för några decen
nier sedan. Skillnaden mellan kropp och
själ har dominerat västerländskt tän
kande, enligt de lärda sedan de gamla
grekernas tid. Nu 1]?.åller den på abt lö
sas upp och bli bara två olika aspekter
på samma sak. Med våra sinnen iakttar
v:i kroppen, med vår introspektion iakt
tar vi känslor, värderingar och önsk
ningar. Varken mina kunskaper eller
min förmåga räcker ju till för att ge en
fyHig bild av vetenskapens läge, me_n
jag hoppas, att det kanske kan intresse
ra .läsarna att höra, hur en barnpsykia
ter med själshygien som centralt intres
se just nu ser på dessa problem.

Mina auktoriteter har blivit många.
Intresset för själsliga rubbningar har
tvingat rnig att komplettera min medi
cinska utbildning med psykoaanalytisk
och lite humanistisk. Av den svenske
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en Axel Hägerström ,har jag t. ex .
~-: mig faran i att tro på absoluta vär= och möjligheten att få en tro än
' Hans danska kollega A1f Ross har

analyserat demokratin åt oss. Och vä
s=t!iga impulser har jag fått från Al
;:>ert Schweitzer, den tyske teologen, som
blev läkare i Afrikas urskogar och kul-

=•osof, och av Juldan Huxley, biolo
aen och kulturfilosofen, som varit le-

.e själ i UNESCO. Men av de mo
dena teoretikerna vdll jag nog mest
hylla Freud som vår t.ids hjälpare. Visst
är han omstridd, men bland världens
ykiatrici har hans insats befäst sig,

Och en berömd psykolog som Mac Dou
gall kallar honom den störste psykolo
gen efter Aristoteles - detta trots abt
:Mac Dougall är mycket polemisk mot
Freuds socialpsykologi. För min del tar
jag inte detta efter orden - det tycks
mig vara ett underskattande framförallt
av kristendomens .grundare och andra re
ligiösa genier. Men ja,g vill ge relief åt
min tes, att Freud inte var en obetyd
lig men uppreklamerad herre, som
ibland påstås.

Det väsentliga i Freuds lära är inte
pansexualismen, dyrkan av sexualiteten
som alltings kärna. Den ensidigheten
övergav han i samband med första
världskrigets erfarenheter. En del fana
tiker bland hans lärjungar har förebrått
honom detta, men "avfallet" visar väl
Freuds ödmjuka sanningslidelse. Det
väsentliga i hans lära är uppfattningen,
att de flesta psykiska rubbningar hos
både individer och grupper beror på
rubbningar av det vanliga känslo- ooh
drif.tslivets -utformning: hämningar av
den sunda växten och återfall till en
gång genomlupna stadier, omformning
och förskjutning av drifterna på många
dittills okända sätt. Och därvid 'har de
inre konflikterna en mycket stor bety
delse; de uppkommer under påverkan
av miljön men ihar också sin källa i
den inre dualismen mellan jagdrirter och
libidon, d. v. s. sexualiteten i vidaste
bemärkelse, dualismen mellan individens
Intresse och släktets, Fast Freud inga
lunda avvisade arvets betydelse, har ef
ter honom miljöpåverkningarna fått
mycket större betydelse för psykiatrin.
Han har konkret påvisat många av de
förunderLiga omvägar på vilka upplevel
serna omformas, både för att skapa den
genomsnittliga kulturmänniskans karak
tär och för att forma psykiska rubb
ningar av alla slag : neuroser, sinnes
sjukdom, kniminalttet. Den inre -konflik
ten ger ångest, och om ångesten är
svag eller måttlig, kan den verka stimu
lerande, men om ång-esten är för stark,
vågar man inte uppleva den, orkar man
inte bemästra den. Olika skyddsmeka
nismer träder i verksamhet, helt eller

En isig fjällbjörk, med vita kvistar

som streta envist och sega gunga

där fylld av sånger som vädren sjunga

mot frosti~ gryning sin bild den ristar.

Vad vet väl vinden som milsvitt rider

om björkens kamj> ur den karga marken?

Den stryker lätt mot den mörka barken

och drar kring skaren i vintertider.

Så löpa mänskors vägar samman

men ändå vidder och mil dem skilja

och skilda vägar de ändå vandra.

delvis bortträngs konf1ikten till det
omedvetna, går under jorden. Men där
lever den vanligen kvar och kan på om
vägar ge upphov till gåtfulla, plågsam
ma, skrämmande - eller socialt myc
ket uppskattade - egenskaper. När en
människa eller ett handlingssätt eller
ett historiskt skeende förefaller allde
les obegripligt, då beror det mycket ofta
på att omedvetna dmpudser driver sitt
spel.

Det omedvetna har kallats Freuds
stora upptäckt. Strängt taget är det en
återupptäckt. Teologerna har i alla tider
talat om något liknande, de stora skön
litterära författarna likaså. Men Freud
har funnit och använt en metod att sys
tematiskt studera dessa errarenheter
och bundit samman dem med modern
biologi - <lär ser jag det centrala i
hans insats.

Naturligtvis är han inte ofelbar. Han
delade bland annat sin generations dog
matiska tro på naturvetenskapen, han
kunde vara diktatorisk ibland. Han be
höver naturli-gtvis kompletteras med
andra psykologer, med behaviourdsm och
gestabtpsykologt, med Jung och Adler
etc. Och han behöver naturligtvis kom
pletteras av specialisterna på. alla möj
ltga andra te·oretiska och praktiska om
råden och av vanligt bondförstånd.

Ifrå.ga om ett individuellt svårfostrat
barn har. vi nu i alla fall fått möjlig
heter att finna sanningen på ett djupare
slcilot än förut, vi behöver inte välja
sida mellan idealister och materialister,
vi kan ge båda delvis rätt.

Vår ökade respekt för känslan inne
bär en kritik av den ensidiga materialis
men. När man ständigt vill återföra aUt
beteende till materiella faktorer, får
man ingen plats över för vare sig fri
hetskänslan eller samhörignetskänslan.
Och det är en erfarenhet, som man in
te kan resonera bort, att det ibland går
så mycket bättre att hjälpa människor
na, om man lugnt räknar med de käns
lorna. 'En vädjan till stoltheten, ett sti
mulerande av solidariteten kan ibland
kännas mycket bättre för en ungdom än
ökad ekonomisk eller sexuell f:r>ihet.
Om dessa känslor inte tämjes och

spänns för plogen i lagom utsträckning,
då riskerar man att självhävdelsen och
samhörägheten tar sig alltför primitiva
och omogna uttryck. Den unge gang
stern och den sexuella slarvan har ibland •
fått för lite rnoraiiskt stöd eller för små
moraliska krav från uppfostrarna.

Men ibland kan det vara tvärtom -
vilket som är vanlägaste felet i upp
fostran växlar väl med tid och plats.

(Forts. och avsl, i nästa n:r.)
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Hur •
VI arbetar

3. Vad händer på Flemiriggatan?
Försäljningsavdelningen värme- och sanitet med kontor på Flem
inggatan 62 i Stockholm har f. n. ett femtiotal anställda och står
under ledning av ing. Helge Wollrik. Kontorschef är Ingemar Isaks
son. Försäljningsarbetet är uppdelat på fyra sektioner, nämligen
värmematerial under ing. 0. Halmberg, sates promotion under ing.
Erik Wallner, samt badkar, sanitetsporslin och rör under ing. Ivar
Johnsson. Expo~ten skötes av 0. Thulin. Konstruktionsavdelningen
för svetsade pannor under ing. A. Ryden är organisatoriskt skild
från försäljningsavdelningen men samverkar intimt med den i frågor
rörande offertgivning o. dyl. Därtill kommer en serviceavdelning för

oljebrännare och stokers, som sorterar under värmesektionen.

Försäljning är onödig! Försälja
ren borde sättas till arbete i produk
tionen, där han finge lära sig att ut
rätta ett nyttigt arbete! Försäljning
och reklam endast fördyrar varan!
Man skulle kunna utöka förteck
ningen av dylika uttryck för ring
aktning av försäljningsarbetet hur
mycket som helst. De härstamma in
te bara från produktionens folk utan
även från nationalekonomer, politi
ker och en och annan vilsekommen
professor i distribution.

När man diskuterar försäljning
med dessa kritiker, så framgår det
ganska snart att vad de ha i tankar
na är en enveten dörrknackare med
ena foten innanför dörren och ett
biografiskt praktverk eller liknande
i högsta hugg. Eller också ser man
framför sig en frodig, rödlätt herre
med simmiga ögon och yviga gester
i färd med att representera bakom
ett laddat smörgåsbord.

Nu är emellertid den nakna san
ningen den, att även om ·dessa kari
katyrer av försäljaren vore allmän
giltiga, så ginge det inte att avskaf
fa honom i ett anfall av moralisk in
dignation eller på ekonomiska beve
kelsegrunder. Ty utan försäljaren
och hans insatser skulle det inte fin
nas mycket produktion. Det skulle
endast finnas lager - osålda lager.

En amerikansk filosof har en
gång yttrat att världen kommer att
trampa upp en stig till den som
gör den bästa råttfällan. Det
gör den säkert - . men endast
sedan tillverkaren av denna
utomordentliga råttfälla har haft si
na försäljare ute i världen och för
mått övertyga människorna om
apparatens förnämliga prestationer.

Ty nu är det en gång så - alla fi
losofer, verkstadsingenjörer och po
litiker till trots - att även den bäs-

ta vara säljer inte sig själv i tider av
normal tillgång. Det är endast under
onormala förhållanden, i bristsitua
tioner etc., som kunderna köar upp
och kräver att få köpa. Så snart
bristsituationen upphör, inträder
snart normala förhållanden, vilket
betyder att kunderna inte längre kö
per. Det måste säljas.

Detta är en av de enkla sanningar
eom reglerar all mänsklig verksam
het men som med brutal skärpa gör
sig gällande vid avsättningen av va
ror och tjänster, av vad slag de va
ra må. Lagen om tillgång och efter
frågan gäller för byskomakaren li
kaväl som för hans storindustrielle
granne. Och i båda fallen beror de
ras vidare ekonomiska öden på hur
de lyckas sälja sig och sina varor till
kunderna. En karamell till lilla
Barbro som hämtar pappas halvsu
lade skor eller en middag på Riche
för grosshandlare H. G. Ekonomen
gren med fru från Byggeboda tjä
nar samma syfte. De bidrar till att
hålla verkstan igång.

Men, ju större industri, ju större
produktion, desto större blir dess
avsättningsproblem. Det finns i de
flesta fall knappast någon påtaglig
ekonomisk eller teknisk orsak var
för en kund skall välja ens eget
fabrikat. Ibland kan man naturligt
vis lyckas att genom olika utslag av
finurlighet kunna producera en va
ra billigare än andra eller förbättra
den såpass att man därigenom er
håller ,ett försteg. Men dylika förde
lar blir sällan bestående. Konkurren
terna hinner förr eller senare i kapp
och gungbrädan slår över åt andra
hållet.

De är sådana och närbesläktade
problem som försäljningsavdelnin
gen på Fleminggatan dagligen har
att möta och försöka övervinna.
Allteftersom Gustavsbergs tillverk-

ningar har vuxit, fabrik lagts till
fabrik, så har också avsättningspro
blemen vuxit i omfattning och svå
righet. Nya arbetsuppgifter tillkom
mer ständigt och trycket av en väx
ande produktion stiger allteftersom
avsättningen möter en allt hårdare
konkurrens på en marknad som blir
alltmera hårdflirtad och återhållsam.

Vi befinner oss nu i en situation
då försäljare är bra att ha. Man säl
jer visserligen inte sanitetsapparater
och värmepannor som man säljer
rikt illustrerade halvf'ranska band,
men klimatet är dock sådant att den
gamla goda tekniken med foten i
dörrspringan börjar komma till sin
rätt. Det är nämligen en "dörrknack
ning" i stor skala som Fleminggatan
bedriver: Man knackar på hos kon
sulterande ingenjörer, grosshandlare,
byggmästare, rörentreprenörer, bo
stadspolitiker överhuvudtaget
överallt där man tror sig ana ett be
hov av våra varor.

Vem skriver de sanitära och tek
niska programmen till ett nybygge?
Jo, det gör branschens konsulteran
de ingenjörer. Här finns således fi
gurativt talat den första lilla sprin
ga i dörren som det gäller att ta va
ra på i tid, innan någon annan hin
ner få in foten. Det finns naturligt
vis andra möjligheter som inte får
komma på drift. Stora kommunala
bostadsprojekt slukar mycket pors
lin och behöver stora pannanläggnin
gar. Men man kan inte sitta och vän
t'a ;på att vederbörande styrelser
självmant skall komma till Gustavs
berg och pocka på att få köpa. De
måste först övertygas om klokheten
i att bygga in Gustavsbergs materi
al i sina byggen. Och innan så skett
har det gått åt mycket tid, pengar
och försäljare.

På hundratals eller snarare tusen
tals ställen i landet och ute i värl
den öppnar sig dessa första små
springor, aom det gäller att lirka
upp så varsamt tills man får upp
dörren såpass att man får in foten
och till sist - om det lyckas - få
ett namn på en order. Först därefter
kan produktionen gå vidare.

Försäljningens viktigaste uppgift
är med andra ord att "bevaka" mark
naden, att försöka gripa så många
tillfällen som möjligt för att utav i
varje fall några av dem åstadkom
ma en order. Det gamla, traditionel
la förfarandet inom rörbranschen att
anlita grossisthus som lagerhållan
de och finansierande led mellan till
verkaren och förbrukaren har inte
visat sig fungera tillfredsställande i
så måtto att grossisterna inte visat
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sig istånd att vinna avsättning för
brukets växande produktion, utan
försäljningen har som ovan skisse
rats måst inriktas direkt på för
brukarna. Konsekvensen av denna
strategi har blivit att försäljningsav
delningen har undergått en avsevärd
expansion. Istället för att på kon
ventionellt sätt leverera till ett fem
tiotal grossistfirmor och sedan sit
ta och hoppas på att dessa i sin tur
anstränger sig att få. avsättning för
produktionen bland förbrukarna,
spanar försäljningsavdelningen själv
upp sina försäljningsobjekt, vilket
uaturhgtvis är en arbetsuppgift av
helt annat format.
Jämfört med försäljningen av sa

nitetsporslin och badkar, som i nuva
rande marknadsläge ingalunda är en
enkel sak, blir avsättningen av vär
mematerial, och då i all synnerhet
större pannor, en synnerligen kom
plicerad, tidskrävande och dyrbar
historia. Alla större pannor tillver
kas nämligen på beställarens speci
fikationer, de blir så att säga skräd
darsydda för att passa till vissa be
stämda anläggningsförhållanden som
varierar från fall till fall. Projekte
rings- och offertarbetet blir mycket
omfattande och om affären går i lås
följer mycket konstruktionsarbete
innan tillverkningen kan påbörjas.
När pannan sedan väl levererats
följer så provningar o. dyl., vilket
allt medför att en dylik affär kan ta
några år från det att kunden börja
de bearbetas till dess han betalat
den sista fakturan.

Lyckade exportaffärer är inte hel
ler' någonting som man snyter ur
näsan. Alltsedan krigsslutet har ett
avsevärt arbete nedlagts på att få
fotfäste på en hel del utlandsmark
nader. Gustavsberg finns i dag re
presenterat i ett fyrtiotal länder i
alla världsdelar. Tanken bakom den
na expansion är ganska naturlig:
det kan vara bra att ha en exportav
sättning för brukets produktion i
händelse av svårigheter på den in
hemska marknaden.

I exportarbetet inträder emellertid
många nya faktorer. På exportmark
naderna trängs man med många
andra tillverkare, med andra mo
deller, kvaliteer, tillverkningskost
nader samt inte minst får man un
derhandla med folk som i mångt och
mycket har en annan uppfattning
än vi.

Exporten ställer med andra ord
helt annorlunda krav. En felaktig
het, som lätt kan rättas till på hem
mamarknaden, kan ställa till med en
massa trassel på andra sidan jord-

Ett hjälpmedel i Flerninggatans försäljningsarbete är den dernonstrationsbuss
som. förra året började rulla på Sveriges vägar.

klotet. Enär många, kanske de fles
ta tillverkare av installationsmate
rial täcker sina egna kostnader och
mer till på den egna hemmamarkna
den, kan de, när så behövs, pressa
sina priser på exportmarknaderna.
Därav följer att kunderna på många
marknader blir kräsna både med av
seende på priser och kvalitet. De har
en uppsjö av olika fabrikat att välja
på och god service har blivit ett
självklart krav. Passar exempelvis
inte modellerna får tillverkaren fin
na sig i att framställa sådana som
gör det.

Även om därför ett företags ex
portaffärer inte blir så ekonomiskt
lönande i och för sig, ger dock den
na försäljningsverksamhet så mån
ga impulser och värdefulla erfaren
heter att ett företag som önskar hål
la sig friskt knappast kan undvara
dem. I de hårda vindar som blåser
därute får man veta vad man går
för.

Fleminggatan sysslar emellertid
inte enbart med försäljning utan
även med försäljningens motpol -
reklamationer. En försäljare vill se
glada ansikten omkring sig, nöjda
kunder som han kan upprätt
hålla livslånga förbindelser med. En
försäljare som inte känner sitt an
svar inför kunden och har som sin
ledstjärna det gamla slitna mottot
"att kunden alltid har rätt" har in
get berättigande inom industrien,
Hans plats är på Norra Bantorget
med dess snabba affärer.

När därför produktionen blir ut-

satt för dessa besynnerliga och till
att börja med oförklarliga förlopp
som obönhörligt registrar sig i form
av reklamationer blir det försäljnin
gen som får ge sig ut i blåsvädret och
försöka dämpa stormen och gjuta ol
ja på vredens vågor.

KUNDEN - denne allt krävande,
hänsynslöse Baal som försäljaren
ägnar sitt liv åt att uppvakta, dyr
ka och tillfredsställa på det att vi
andra skall kunna leva - intresse
rar ·sig inte för produktions- och and
ra tekniska svårigheter. Han strun
tar i varför det börjar gå koppar i
stålet, varför emaljen lossnar, tvätt
ställ slår sig, ventiler kärvar eller
rör spricker. Han betalar goda pen
gar för en fullgod vara och bekym
rar sig föga om orsakerna varför
den inte är fullgod. Det blir försälj
ningens uppgift att reparera skadan
så gott det går,' helst så billigt som
möjligt och naturligtvis så att inte
kunden går förlorad.

Som materialproducent för bygg
nadsindustrien har Gustavsberg un
dergått en kraftig expansion under
exceptionellt gynnsamma förhållan
den. Det år egentligen först under
den sista tiden som det febriga mark
nadstillståndet släppt och livet bör
jat återgå till normala spår. Men för
dem som tilläventyrs glömt det, bör
det kanske framhållas att normala
tider brukar vara strävsamma tider.
Det faller nu på Fleminggatan att
inrätta sig efter vad vi alla så
länge väntat på.

0. T.
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Den 5 december hade nämnden
sitt sista sammanträde för 1952. Le
damöterna gjorde först ett studie
besök på konstavdelningen, där Stig
Lindberg förde sina gäster runt de
olika avdelningarna med en redogö
relse om Studion och Konstavdel
ningen, Vi fick bl. a. klart för oss
att avdelningen bär sig och att den
har en rätt stor export. Stig Lind
berg skall få berätta närmare om
det i Gustavsbergaren.

Efter en kopp the i KBF :salen vi
sade ingeniör Vystavel med hjälp av
bra skioptikonbilder hur man fram
ställer emalj och hur vi emaljerar
våra badkar. De svårigheter vi haft
med s. k. "fiskfjäll" sysselsätter en
stab av fackmän som gått in för att
lösa problemet. I förhållande till det
stora antal kar vi framställer äro
reklamationerna dock icke så stora
och kassationerna ha minskat undan
för undan.

Från HPF rapporterades ett infor
mationsmöte, där man med hänsyn
till personalstyrkans omfattning in
kallat ett genomsnitt av de anställ
da att jämte arbetsledare och konst
närer samråda om produktionsfrå
gor, skyddsarbetet och förslags
verksamheten. Denna form för in
formation rekommenderades varmt i
nämnden.

Skyddskommitten rapporterade 30
olycksfall under tredje kvartalet
med 570 förlorade arbetsdagar. Stu
diebesök har gjorts av kommitten
bl. a. vid Arbetarskydds utställning
och vid Elektrolux. Det senare före
taget har genom intensiv propagan
da och skyddstävling lyckats ned
bringa antalet olycksfall per 100 års
arbetare ungefär till hälften mot ti
digare år. Kommitten ämnar söka
sig fram på liknande linjer i Gus
tavsberg. För att ha närmare kon
takt med reparations- och service
avdelningarna där det gäller arbe
ten för skyddsanordningar o. d. har
herrar Steen, Göransson och Ekman
invalts i skyddskommitten, - Ym
nig snö och tö gav anledning till ett
önskemål om effektivare sandning på
samhällets vägar, varför kommitten
stött på vederbörande, som man får
hoppas med gott resultat. Faktum
är att olycksfallen på väg till och

från arbetet äro många på grund av
halkning.

Förslagsverksamheten har under
1952 varit rätt livlig. Inte mindre
än 50 förslag ha premierats och
förslagsställarna ska dessutom förä
ras plaketter och bokpremier vid den
årliga träffen inom förslagsverksam
heten i februari.

Sedan de första trevande försöken
för 12 år sedan har i runt tal 12.000
kr utgått för premier för goda för
slag. För 1952 blev det rekord,

· 5000:.-.
Hjalmar Olson redogjorde för

marknadsläget och nämnde bl. a.
följande:
För hushållsporslin har försälj

ningsvolymen icke varit tillfredsstäl
lande under året. övriga porslins
fabriker har också haft betydande
svårigheter. Detta synes främst be
ro på att importen blivit alldeles för
stor i förhållande 1till marknadens
behov. Delvis har importörerna läm
nat orderna vid en tidpunkt, då brist
förelåg på porslin. Nu kommer va
rorna och de skulle säkerligen i de
flesta fall önska slippa att ta emot
dem, men de kunna icke vägra ta
emot beordrade varor. De söka där
för i första hand att nu sälja denna
import. Ateranskaffning av impor
terade varor kommer att ske väsent
ligt försiktigare, då säkerligen för
luster kommer att uppstå på en del
av nuvarande import. De utländska
fabrikerna söka genom sina agenter
att stimulera till nya inköp genom
att sänka priserna ytterligare. De
priser utländska leverantörer erbju
da sina varor till ligger säkerligen i
flertalet fall under tillverkningskost
naderna, De måste ofta med alla till
gängliga medel söka skaffa svensk
valuta, och detta är ett sätt att skaf
fa denna valuta till ett högt pris.
Troligen erhålla fabrikerna vissa
förmåner inom det egna landet på
grund av denna valutaanskaffning.
För att vi skola kunna sälja hela vår
produktion, måste vi tillverka en hög
kvalitet till billigast möjliga pris
samt genom ökat försäljningsarbete
söka få kunderna att saluföra våra
varor, Vi ha också ökat den direkta
bearbetningen på kunderna genom
personliga besök och på annat sätt.
Redan i början av 1952 planerade vi
för en kampanj "Gustavsbergs på
bordet", som pågick över hela landet
under veckan 24/10 - l/11. Den
har säkerligen bidragit t.ill att sti
mulera intresset för våra produkter
och vi ha också i anslutning till den
na kampanj kunnat notera ökad för
säljning.

Sanitetsporslinet har sålts till
fredsställande ända fram till i okto
ber. Alla prognoser om byggnads
verksamheten visade på, att behovet
skulle stegras under årets sista tre
månader. I verkligheten har emel
lertid leveranserna minskat. Såvitt
vi kunna bedöma beror detta på dels
en förskjutning av byggnadernas
färdigställande, dels på att såväl
entreprenörer som grossister för
sökt tömma sina lager. Detta i sin
tur torde ha två huvudmotiv. Det
ena är att både entreprenörer och
grossister måste frigöra pengar för
att kunna klara sina finanser. Det
andra är, att de anse sig räkna med
att prissänkningar event. kommer
att ske och att de följaktligen icke
vill ha varor i lager, som de få ta
förluster på. Därtill kommer, att al
la äro medvetna om, att fabrikerna
ha gott om varor i lager, varför de
snabbt kunna erhålla dessa.· Kon
kurrensen har skärpts avsevärt även
på detta område.

Om hittills föreliggande planer
från Bostadsstyrelsen och Regerin
gen kommer att förverkligas, kunna
vi räkna med en ökning i bostads
byggandet under nästa år. Emeller
tid har de väsentligt stegrade un
derhållskostnaderna och övriga fas
tighetskostnader nått en sådan höjd,
att moderniserings- och reparations
arbetet nedgått. Om ökningen av ny
byggnader kommer att kompensera
sänkningen av moderniserings- och
reparationsarbetet är svårt att säga.
Skolor och sjukhus kommer att öka
i byggnadsvolymen, men industrin
kommer att investera mindre. Här
torde nog ökningen och minsknin
gen ungefär ta ut varandra.

Av badkar ägde under 1951 en
mycket stor import rum och vid års
skiftet låg stora kvantiteter ut
ländska och svenska badkar i lager
hos grossisterna. De stora lagren ha
grossisterna och entreprenörerna
med alla medel sökt sälja för att få
likvida medel.

Under året har också de fabriker,
som tillverka gjutna badkar, sänkt
sina priser kraftigt på 160 cm bad
karen, som är den enda storlek vi
tillverka. Däremot har de försökt
bibehålla sina priser på övriga di
mensioner. Vad detta för till, fram
går av att ett 140 cm badkar i dag
kostar ca 20 :- kr mera än ett 160
cm och ett 170 cm ca 45 : - kr mera
än 160 cm badkar, Dessa priser gäl
ler även i länder, till vilka Gustavs
berg exporterar, vilket betyder att
Gustavsberg tvingat ned prisnivån
rätt väsentligt.
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Tre trotjänare
lä1nnar fabriken

Knut Andersson, Julia Ekström,
Axel Johnsson.

En morgonstund strax före jul du
kades det långbord i Argentasalen.
Där satt Wilhelm Kåge och Stig
Lindberg omgiven av hela sin med
arbetarestrub, där var Arvid Eric
son, Artur Teglund, Fredrik Möller
och många fler. Men där tronade
först och främst tre veteraner, som
nu beslutat sig för att sluta sina
många dagsverken vid porslinsfabri
ken. Knut Andersson, Axel Johns
son, Julia Ekström. De ha sett myc
ket porslin i sina dar och varit noga
med att det skulle vara kvalitet -
Old Gustavsberg! Knut Andersson.
porslinsmakare och ålderman med
70 tjänsteår, Axel Johnsson, om
sorgsfull packare och Julia Ekström
som vardera under omkring 5 de
cennier provat och synat massor av
serviser. Till dessa framförde Artur
Teglund företagets och medarbetar
nas tack och vördnad och överläm
nade blommor. Professor Kåge, som
nära samarbetat med Knut Anders
son och Julia Ekström i många år

sade också några hjärtevarma ord
och förärade dem personliga gåvor
och Stig Lindberg gav Knut Anders
son en av sina tavlor.

Gustavsbergaren önskar de tre
veteranerna en lugn och fridfull ål
dershelg!

Red.

Under förutsättning att vi kunna
hålla vår kvalitet på ett tillfreds
ställande sätt, bör vi kunna räkna
med en stegrad försäljning dels på
grund av ökningen av nybyggnation
RV bostäder, dels genom att lager
tömningen hos grossisterna. så små
ningom för fram till att de måste ha
nya varor. Rädslan för att binda sig
för inköp utifrån och tvånget att då
binda kapital i lagren torde göra
entreprenörer och grossister mycket
försiktiga. Vi komma att försöka ut
öka försäljningen av balkongräck
och byggbeklädnadsmaterial.

Som vi alla känna till har Väste
råsfabriken för kort tid sedan brun
nit ned. Tillverkningen av villapan
norna och varmvattensberedarna
kommer att koncentreras till fabri
ken i Reftele. Hos fabrikör Hammar
qvist i Västerås, som var chef för
Västeråsfabriken, har en verkstads
lokal iordningställts, som han kom
mer att utbygga. Större delen av
arbetsstyrkan vid vår fabrik över
föres dit. Där kommer tillverknin
gen av de s. k. universalpannorna
att förläggas. De stora smidda pan
nor, som tillverkas i Gustavsberg,
har nu provkörts i Blackeberg och
visat mycket goda resultat.
Fabriksombyggnaden i Västervik

för övergång till aducerade rördelar
har pågått hela året. Vi räkna med
att någon gång under första kvarta
let komma igång med tillverkningen
där.
Plastorderstocken har gått ned,

men vi hoppas få en stabilisering och
ökad orderingång. Ingenjör Fors
man har från sin Amerika-resa med
fört en del uppslag, som skall prö
vas. Bakeliten lider under ett myc
ket starkt konkurrenstryck. Syssel
sättningsgraden är där otillfredsstäl
lande.
På Pressporslsn lida våra avnä

mare mycket starkt under konkur
rensen från Tyskland. Vårt press
porslin ingår, som vi alla vet, endast
som detaljer i elektriska armaturer,
elspisar o. dyl. Dessa produkter le
vereras färdiga från utlandet till pri
ser, som vi icke kunna tillverka dem
för i Sverige. Detta är huvudskälet
till att dels tillverkningsvolymen har
gått ned både hos oss och våra kon
kurrenter och dels att priserna icke
längre täcka självkostnaderna.

Vårt stora problem är för närva
rande ungefär följande:

Vi kunna icke räkna med att få
disponera pengar för kapitalkrävan
de investeringar. Detta är ju annars
den väg man gärna söker för att
förbilliga en produktion. Vi måste
därför försöka förbilliga produktio
nen och förbättra kvaliteten utan
kostsamma tekniska hjälpmedel. En
av de viktigaste vägarna härvidlag
är, att var och en inom företaget
känner sig delaktig i detta ansvar
och gör vad som är möjligt för att
både öka produktionen och förbätt
ra kvaliteten men kanske framförallt
genom att inrikta sig på att vara
så försiktig med alla material och

maskiner som möjligt och att stän
digt hålla i tankarna, att det vi kan
spara betyder lika mycket för ett
gott resultat, som det man kan för
tjäna genom bättre priser. Att få
alla att känna, att det är en heder
att vara sparsam och försiktig om
allting inom företaget är ett mål,
som vi alla bör söka bidraga till. Om
den allmänna uppfattningen över
allt blir, att det är ett dåligt kam
ratskap att icke vara sparsam och
försiktig, kommer detta att betyda
mycket. Parallellt härmed kommer
naturligtvis laboratoriet och den tek
niska driftsledningen liksom försälj
ningen att söka efter nya utvägar
för att reducera våra kostnader.

Företagsnämnden studerar nu
Brevskolans kurs "Aktiva företags
nämnder", gruppvis och med samtli
ga som deltagare. Betyget för brev
n:r 1 blev "Mycket bra".

Då det klan vara av intresse att
veta vilka som sitter i Företags
nämnden tillåter jag mig räkna upp
namnen.

Hjalmar Olson (ordf.), Artur
Teglund, Arvid Ericson, Fredrik
Möller, Bertil Dahllöf, Waldemar
Wahlgren, Harry Nordgren, Gösta
Dahlberg (sekr.) : Anders <Steen, Len
nart Backman, Carl Wiberg; Bertil
Svensson (v. ordf.), Astrid Söder
man, Erik Nilsson, Birger Lindberg,
Einar Svensk, Sven Svensson, Ando
Björck och Axel öhlund.

Sekr.
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Folket på Hog-Key
Detta är ej någon reseibeskrivning, en

dast ett försök att i någon mån ge er
en ide av livet på den engelska besitt
ningen "Bahamas"-öarna i stort sett.

Denna grupp av öar utanför den ame
rikanska kusten vid staten Florida till
hörde för länge sedan Spanien., Än i dag
kan man se tydliga bevis på spanskt
inflytande både i arkitektur och vanor.
Och i folkets utseende" synes det span
ska blodets inslag.

Med undantag av några av de mindre
öarna, som ännu äro obebodda och mes
tadels privatägda tack vare inköp från
Engelska staten, består befolkningen
utav West-India-, eller som de här
kallas Bahama-negrer. Procentantalet
står för närvarande 81 proc. negrer mot
19 proc, vita. I staden Nassau är skill
naden ännu större, 93 proc. negrer mot
7 proc. vita.

De flesta befattningarna inom sta
dens polis, postverk och skolor innehas
av negrer utom de högsta posterna. Po
lischefen, postmästaren och borgmästa
ren äro infödda engelsmän. Guvernörs
befattningen här tillhörde en gång i ti
den Edward, Rex., Exkonung av Eng
land.
Jag hade tillfälle att under två må

nader gå från ö till ö här, bli bekant
med många av dessa "Old timers" och
med egna ögon se hur detta folk levde,
lära deras livsåskådning, se deras fa
miljeliv och hur de med ännu primitiva
redskap brottades med naturen för rät
ten att existera.

På den lilla ön "Hog-Key" (ordet
Key är spanskt och betyder ö) väster
om Bahamas "Grand Banks" bor fiska
ren och i någon mån lantbrukaren Sam
Hall 56 år gammal ungefär (han visste
ej så säkert). När jag steg i land på
ön hade jag svårt att övertyga honom
om att en vit människa vid sina sinnens
fulla bruk och av egen. fri vilja utan
att "Vara därtill nödd och tvungen" ön
skade att få stanna i hans hus, leva,
hans liv och äta hans mat. Han ska
kade på huvudet och tittade på mig. "Är
lagen efter dig för nånting du gjort" ?
Till slut lyckades jag övertyga honom
om att lagen och jag ännu var på sam
ma sida om staketet. Så blev jag bjuden
att komma upp till stugan. Vägen var
ej lång men djupt sandig, huset låg en
tre eller fyra trappsteg ned. Ett enda
stort rum med en hemvävd gräsmatta i
stället för golvbräder, ett enda litet
fönster, en bit segelduk som dörr. Köket
låg utanför - under bar himmel. Som
kastruller användes större och mindre
burkar, koppar och fat var halvorna av

cocos-nötter, bladen av Pa-Paiaträdet
användes som tallrikar ....

Tvärt emot alla stamvanor var famil
jen liten, en flicka på 12 år samt arving
en till hela härligheten, en 8 års pojke.
Men istället hade han två fruar, en var
hans lagvigda, den andra kom dit för
tre år sedan och "hälsade på" och som
min värd sade "Hon är bra att ha
ibland" så fick hon stanna.

Dessa naturmänniskor har ingen
aning om tid; dagar, månader och år
betyder incet, blyghet existerar ej, klä
der är ett nödvändigt ont när någon
gång en tripp till stan är tvingande.
Annars är paradisdräkten det enda rå
dande modet. De leva också med iden att
"Vad som är ditt är också mitt". Så
när värdinnan nästa morgon ikom ut
struttande i en av mina vita skjortor
så var det inte mycket att göra åt sa
ken. Bestämda måltider fanns inte -
man åt när man var hungrig. Det första
målet här tror jag att de flesta av mi
na svenska vänner skulle ha "gått med
vördnad förbi" - stuvad conk, en muss
la som når den respektabla vikten av
1 till 2 kg. Dess yttre skinn motsva
rar i mjukhet en gummiklack. Detta
blandat med stjärtar av s. k. Florida
crawfish, små hela lökar och bitar av
färsk grön peppar. Hela "jox-ihopet"
kokat i mjölken från cocos-nötter spred
en "vällukt" över hela ön, men som
hungern är en god krydda så 1gick det
ner, fast med onda aningar ....

Sängdags och "insmörjningstid". He
la familjen tvålade in sig i någon sorts
olja, och stugan luktade "limfabrik".
Trots vänligt erbjudande så nekade jag
bestämt att delta i ceremonien. Sängen
bestod i att man lade mattan dubbel
och fyllde på med gräs - så var det
färdigt. Jag snodde åt mig en ytter
plats, men sova var omöjligt. Hela hu
set kröp. Jag trodde alla vägglöss i
Amerika bjudit alla loppor i Sverige på
ett dundrande kalas och jag var huvud
rätten. Sand-flugan, detta söderns plå
goris, anföll i massattack med fällda ba
jonetter. Nu visste jag varför man smort
in sig, när dagen äntligen kom hade jag
lidit igenom en sömnlös natt, kroppen
sved som eld och det såg ut som jag
haft mässlingen åratal. Av skadan blir
man vis ....

Man frågade om jag ville gå med och
plocka svamp. Naturligtvis. Jag såg i
andanom ett läckert mål av härlig
svamp, kanske med stekt fisk till ock
så. Ett par långa krokiga knivar togs
fram, udden var böjd inåt och skarp
som en rakkniv och så klev vi i båten.
Svamphägringen försvann när flickan
dök överbord och kom upp om en stund
med en buske i näven. Svamp ... men
ej ätbar. Snart nog var den lilla bä-

ten full. Många simmare har jag sett i
min dag, men aldrig maken till dessa
"halv-fiskar". Svamp-fiskarens yrke är
farligt, djupet man arbetar på är unge
fär 4 meter. Här lurar "Baracudan", ha
vets tiger. Denna gäddliknande fisk an
faller allt som rör sig i vattnet och är
mer fruktad utav infödingarna en ha
jen. Den når en vikt av upp till 40
kg. "Moray", ålen, i sin gröna färg är
svår att se; med sina knivskarpa tän
der är han ingen motståndare att för
akta, hans tillhåll. är den svampiga k~
rallbottnen. Visserligen anfaller han ej
direkt, men störd i sitt .gömsle går han
till anfall och til1fogar fridstöraren dju
pa bett. Många äro de som genom att
blodförgiftning tillstött förlorat en arm
eller ett •ben. öborna möter hellre en
skallerorm än en av dessa. Den största
faran ligger dock i den stora "Man
Trap" -musslan. Gömd i bottenmuddret
ligger hon vitt öppen och väntar på sitt
rov, den som sticker en hand eller fot
inom dessa järnkäftar är dömd Ull dö
den. Blixtsnabbt slå de ihop och vad de
ha i sitt grepp hålla de. Vikten av dessa
jättemusslor når upp till 1'50 kg.

Fiskningen här är enastående god, allt
ifrån de små makrilierna upp till den
gigantiska "Tuna"-fisken, en havets
tungviktare som når en vjkt av 300 kg.
Jag hade nöjet att med vanligt lätt
spinnspö hala in ett tjugotal s. k. kungs
makriller, vägande i genomsnitt 15 kg.
styck. Konstigt nog var dessa öbor ej
några fiskätare med mindre än att fis
ken först hade blivit hårt saltad eller
rökt kolsvart. Färsk fisk äts sällan
eller aldrig, däremot var musslor av
alla slag en stående rätt.

Pengar hade ej något värde, däremot
var byteshandeln populär. Man bytte
bort jättestora snäckskal på vilka ett
oerhört arbete nedlagts i skrubbning
och polering. Hemvävda mattor av gräs,
korgar, hattar, väskor och sandaler av
samma material, halsband gjorda av tu
sentals små musselbitar och samman
satta med oändligt tålamod, små skrin
finurligt sammanfogade, allt byttes mot
livets nödvändigheter. Men om någon
tror att dessa människor voro lätta att
lura så är det ett misstag - om de
'tyckte att de ej fingo nog i bytet så
blev det helt solo ingen affär utav. De
flesta av dessa byteshandlare kommo
från Cuba och Nassau, svampuppköpa
ren kom från Key West i Florida. Fö
restäUningen att dessa infödingar ge
bort allting för färggranna tyger, glas
kulor och blanka mässingssaker tillhör
nog det förflutna. Verkligheten är helt
annorlunda ....

!När bytesbåten landade vid ön såg
jag att min svarta vän hade sina ögon
på ett stort nät. Men priset var för högt.
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Sambo [ann Vita Tanden
Till vår jul- och litteraturpristävling

för skolbarnen har inkommit inte mind
re än 89· uppsatser. Det har varit myc
ket roligt att läsa dem alla, att följa
alla de öden och äventyr, som Sambo
och hans vänner måste gå igenom för
att komma till Gustavsberg, att erfara
att bilderna i många fall gett fantasin
näring, i andra fall bundit den och hur
avslutningen blivit de visa ord, som
man gärna ville ha i en berättelse om
Vita Tanden.

Det har däremot varit svårt att vara
rättvis bland så många bidrag. De flesta
uppsatserna äro jämngoda, många väl
knapphändiga, åter andra för vidlyftiga,
en del alltför lika varandra - men alla
berättade med friskt humör. Särskilt
flitig har man varit i 3:an, där man
också <illustrerat sina berättelser. Även
2:an har åstadkommit riktiga små även
tyrsromaner. I de målliga bidragen, som
icke kunde få plats i prtslistan, hittar
man en del pärlor. En författare berät
tar att "Sambo var 5 år och han hade
en mamma som var 85 år." En annan
skribent framhåller att "Sambo väckte
stor uppståndelse bland Stockholms

pinuppor". "Buffeln tog blommor i hin
ken och herren ,blev så arg och hojtade
med händerna", målar en i 3:an drama
tiskt. Och här ytterligare några citat
ur skilda uppsatser: "Sambo beslöt ge
nast att han skulle gifta sig med Vita

Utan vetskap köpte jag det med villko
ret att jag skulle få följa med båten till
Nassau på hemresan. ,Skepparen lova
de beredvilligt att angöra ön så snart
affärerna voro avslutade och till dess
fick nätet stanna på båten.

Vad dessa enkla människor bekänna
sig till i religionshänseende vet jag ej.
Som jag såg saken var samvetet deras
enda rättesnöre. Livet var för dem ett
simpelt problem som löste sig själv ge
nom döden. Utan att veta något om bi
beln så följde de dock ett av de ledande
orden däri: "·AHt vad i viljen att män
niskorna skola göra eder, gören I ock
dem". Elakhet och avundsjuka såg jag
aldrig, var och en skötte sitt arbete och
om hjälp behövdes så gavs den utan
knot. Kanske har jag fel, ,men jag tror
fullt och fast att på platser där civili
sationens vanor och framför allt ovanor
ännu ej trängt in, lever människan ett
lyckligare och fridfullare liv. Ansprå
ken vå vad livet ·kan ge äro mindre,
brott äro i det närmaste okända. Natur
ligtvis äro bekvämligheterna mindre
också, men hur kan man sakna· något
man aldrig ägt ....
Jag tillbringade en vecka här som för

alltid skall leva i mitt minne. När "By
tesbåten" till sist landade och min vän
Sam följde mig ombord ( dagen till ära
hade han mina 1bästa byxor på sig) och
fick veta att det stora nätet var hans
egendom kände hans förtjusning inga
gränser. "Varför stannar du inte här",

sade han. "Det finns nog för oss alla".
Detta upprepade han gång på gång och
jag lovade att komma tillbaka. Jag äl
skar dem hela högen, jag avundas dem
deras frihet och beundrar deras enkla
naturlighet. Men min fru väntade på
mig i hotellet i Nassau och även om
jag kunnat fått en annan här så ....

Dagen efter landade vi i "Yacht Ha
ven" i Nassau, Jag hade ej mycket kvar
i min väska, en underskjorta och ett
par byxor, plus skor och inga strumpor.
Jag undrar ej på att chauffören bad att
få se pengarna först innan han släppte
in mig i bilen. Gång på gång tittade
han på mig och rynkade på näsan. Så
släppte han av mi'g vid hotellet, men
där var det stopp. Vänligt men be
stämt tillsades jag att göra milg "osyn
lig", endast genom att muta <len som
körde bagage- och varuhissen 1kom jag
upp till de rum min fru hyrt för tio
dagar sedan. Som väl var så var hon
inne. Hon tog en lång titt på mig. Sä
sa hon helt vänligt och frågande "Har
du sovit bland rutten fisk? iDu stinker
;i högan sky, du behöver skuras och av
lusas och bli utav med helskägget".
Åja, så farligt var det väl inte, kanske
att det luktade lite grann, men inte får
man helskägg på en vecka inte. Men
gifta fruntimmer är ju så oherrans no
ga också! Tacka vet jag folket på
"Hog Key"

G. Garring-Gustafson.
(-Eftertryck förbjudes)

Tanden. Sedan levde de lyckliga i hela
sitt liv och Gustavsberg också." -
"Nästa gång de kom förbi kiosken vän
de djuren svansen till i stället för hu
vudet." Och till slut: "Sambo tyckte att
Gustavsberg var ett trevligt samhälle."
Vi instämmer.

Efter långvarig överlägignlng har täv
lirngsnämnden beslutat att 1:a och 2:a
priset får delas av Elle Kiiklc, lolass 2 a
och Vivi-Ann Boderlusui, klass 5 a. Bok
pris tilldelas Maj Lindstedt, och Solveig
Aberg i klass 2, Olarlc Hellström och
Elaine Hagberg i klass 3, Margareta Ce
dergrund i klass 5 ochAstrid Borgi klass
6. Extra,pris gär till Filippo Fonsati för
hans energi och intresse, trots språk
handicap och ett till Rolf Nyberg för den
trevliga teckningen här ovan. Bokprisen
har skänkts av Konsum.

Till 'alla andra deltagare ger vi he
dersomnämnande och säger: Tack och
välkomna igen!

Tävlingslwrnrnitten.

Och här följer de två första pristagar
nas berättelser:

Elle Käkk
En dag satt Sambo och hörde på radio.

Sambo var en negerpojke och bodde nere i
Afrika. Som sagt var, Sambo satt och hör
de på radio. Plötsligt fick han höra att
rösten i radio talade om Vita Tanden. Sambo
trodde att det var fråga om en skatt och han
tänkte genast resa till Gustavsberg och häm
ta skatten. Han samlade ihop sina vänner,
giraffen. flodhästen, krokodilen, buffeln, och
den snasksugna zebran. Så reste de till
Gustavsberg. Flera veckor senare korn Sam
bo till Gustavsberg. Han tågade till torget
med alla djuren efter sig. Folket tittade
förskräckt på de underliga djuren och på
Sambo med förresten. Han var ju alldeles
brun. Djuren var väldigt hungriga allihopa.
Därför satte de igång med att äta ur va
rorna som torggubbarna och torggummorna
hade med sig. Buffeln dök ner med huvudet
i en hink med blommor och började mumsa.
Tanten som rådde om hinken började skrika
i högan sky. Flodhästen blev så full i skratt
så han damp ner i en läda med äpplen. Han
öppnade sitt väldiga gap och skrattade väl-
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Nordiska Kooperativa Spelen 1955 i Gustavsberg
KPA:s Rådsmöte har nu godkänt ar

rangemangen för de Nordiska Koopera
tiva Spelen och inbjudan utgår i dagarna
till Finland, Norge och Danmark att den
16/8-22/8 kämpa om guld och silver
med Sverige i fotboll och damhandboll
i Gustavsberg. De kooperativa spelen
omfattas med särskilt stort intresse inom
de kooperativa leden och betraktas ock
så som särskilt nyttiga vönskcpsmöten, Av
kostnadsskäl har man i år måst avstå från
allmän idrott, men det blir ändå 104 st.
tävlande av verklig elit som träffar sam
man i Gustavsberg. Hela Skevik med
sportstugor har abonnerats för inkvarte
ring. Nu brottas ldrottskommitten Gjers,
Börjesson och vår Torsten Rolf med alla
de problem, som följer med ett så pass
vidlyftigt arrangemang som nordiska spel
innebär. Dahlberg & C :o har fått i upp
drag att bilda plats- och programkom
mittå och får en hel del att stå i för att
mellan,de 24 matcher som ska avverkas
på fem dagar i Gustavsberg, ordna med
kooperativ samvaro, studiebesök, utflyk
ter och trevnad. Sverige kommer i fot-

boll att representeras av det lag som
vinner alliansen, där ett 40-tal lag från
kooperativa industrier och föreningar mö
tas under sommaren i en utslagsserie.
Gustavsbergs fabriker har anmält ett lag
- och det vore väl något om grabbar
na lyckades slå sig igenom och få kläda
sig i gult och blått på hemmaplan. Där
möter de landslagsspela,re både i finska
och danska laget. Det blir invasion på
Farsta borg! Även i damhandbollen blir
det landslagsklass, inte minst från Dan
mark och Sverige. Kommitten grubblar
nu hur man ska hinna få fram en plan
för handbollen, som måste gå samtidigt
som fotbollen. Men intresset från idrotts
folk, företag och kommun lovar gott.

Blåsorkestern kan alltså börja träna in
defileringsmarschen, bollspelarna har ett
digert program att klara i serie och alli
ans, fotografen får lägga sig till med film
i tid, guiderna torde lära sig förstå fin
ska och danska, manskören kan träna in
sång för Grottafton och Lotta skaffa sig
en bättre pipa att blåsa i. Och väder
lekstjänsten torde förlägga årets som
marvecka till tiden 16-22 augusti.

digt. Det rungade i hela Gustavsberg. Fol
ket på torget blev oroliga och tanterna bör
jade skrika. Krokodilen blev så rädd att
han dök i sjön. Zebran blev arg och gick
till kiosken för att köpa litet snask. Då
han kom dit, tittade kiosktanten strängt på
honom och frägade om han inte visste att
det inte såldes snask i Gustavsberg. Så be
rättade hon, att Vita tanden var en klubb,
där alla barn som inte ät snask fick vara
med. Zebran sprang genast till Sambo och
berättade vad tanten sagt. Sambo blev väl
digt glad när han hörde detta. Han tyckte
om barn som var rädda om sina tänder. Det
var en väldigt fin skatt, klubben Vita tanden.

Vivi-Ann Söderlund
Sambo ropade till sig sina vänner, och f'rå

gade vad de tyckte om att fä resa till Gus
tavsberg. Alla djuren svarade att det skul
l;, bli roligt. Sambo och djur en gjorde i
ordning för resan. Sambo skulle rörstäs ha
sin tandborste med sig, för· det var ju all
deles nödvändigt. Djuren skulle inte ha nå
got med precis, det var bara zebran som
aldrig ville borsta tänderna, han fick ha
ett bandage om nosen. Ja, nu skulle resan
börja. Sambo och hans vänner drog iväg
till närmaste hamn, och kan man tänka sig,
det skulle just gå en. båt till Stockholm.
Sambo tänkte att när Stockholm låg i Sve
rige måste ju Gustavsberg ligga i närheten.
Sambo klev ombord på båten. När han och
djuren, som följde honom hack i häl, hade
gått en bit, mötte de en man i blå uniform
med blanka knappar på. Sambo hade hört
talas om, att det fanns kaptener på båtar,
och att de hade blanka knappar.
Kaptenen som var en gammal gubbe med

lite kort skägg, tittade trumpen på Sambo
och djuren. "Vad vill det här säga", sade
kaptenen, och kliade sig bakom örat. Sambo
svarade kvickt. "Jo, vi tänkte bara att vi
skulle få följa med den här· båten till Stock
holm." "Nja", sade kaptenen, "det går nog
inte för det kostar ju pengar". "Ja men",
sade Sambo vi måste få komma till Gustavs
berg till den där klubben Vita tanden, som
kapten kanske vet". "Jaså, ska ni till Vita
tanden i Gustavsberg, då får ni gärna åka
med gratis för ser du, att ordföraren för
Vita tanden är min kusin, vill du hälsa till
honom så mycket ifrån mig". Sambo tacka
de, och kaptenen ropade till sig en matros,
som visade Sambo en stor hytt.

En halvtimme senare lade båten ut från
bryggan. Sambo och djuren fick si'. god
mat på båten, och kaptenen var så snäll
emot dem. Fjorton dagar senare ankrade
båten i Stockholm.

Sambo och djuren, med kaptenen som cl-

ceron vandrade på alla gator, och slutligen
kom de till Borgmästargatan. Krokodilen
hade blivit överkörd över stjärten många
gånger, så han var sur och grinig, men det
var ingen som brydde sig om det, för både
Sambo och alla de andra djuren tyckte det
var så spännande att fä komma till Gustavs
berg. Medan kaptenen var och hyrde en
buss, satt Sambo och djuren och vilade sig
inne i en sval och skön dunge. Kaptenen
kom tillbaka med en stor gulmålad buss.
"Varsågoda och stig in", sade chauffören.
Alla djuren klättrade upp i bussen. Tur att
det inte var några folk med, då skulle de
ha blivit ihjälklämda. Lyckliga och glada
fortsatte Sambo och djuren färden till Gus
tavsberg. Tur att det fanns en lucka i ta
ket, för annars hade inte giraffen fått plats
inne i bussen, utan hade fått gått hela vä
gen till Gustavsberg.

Vid Gustavsbergs kyrka skulle Sambo och
djuren gå av. Med Sambo i spetsen vandra
de de till torget. Där· var det mycket folk
som sålde och köpte varor. När Sambo och
djuren kom gående, rättare sagt marsche
r ande, tittade gustavsbergarna förvånade,
och nyfikna, på djuren och Sambo, som
hade kommit ända från Afrika. En del folk
blev alldeles ifrån sig och började skrika
och stoja. En polis stod mitt på torget och
ropade och skrek att de måste hälla sig
lugna. Snart var det inte mer än stän
den och de, som stod och sålde kvar. Giraf
fen var förståss sugen på några äpplen och
stack in huvudet till holländaren och börja
de -plocka till sig alla äpplen som fanns.
Flodhästen satte sig i en tants ägglåda, så
det bara stänkte om det. Hon blev förstäss
förvirrad och viftade med armarna och· skrek
för full hals. Farbror Sävströms blommor
ville buffeln så gärna komma ät, men far
brorn. knöt näven, så den hann inte äta upp
mer· än, hälften av blommorna.
Krokodilen hoppade direkt i sjön efter

omständigheten att ha hoppat över staketet.
Och nog kan man gissa vad zebran hade le
tat sig fram till - ja det var· kiosken. Frö
ken som stod i kiosken blev alldeles för
skräckt, så zebran hann nafsa ät sig både
det ena och det andra av gotterna.

Men Sambo hade hittat på något ändå
bättre, han hade begett sig till Vita tanden
som hade sammanträde ute vid Aspvik. Och
där ute blev han väl mottagen av alla Vita
tandens medlemmar. Till en flicka som va
r it särskilt duktig med att borsta tänder
na och låtit bli att äta snask, gav Sambo en
krans av eklöv som hon tyckte var så vac
ker.
Ja, så slutar jag nu min berättelse. Jag

tycker Sambo också kan få bli medlem i
Vita tanden, det har han verkligen för
tjänat.

P-konsulenten kom visst i kläm,
enär han rabatter förmedlat
på veckoblad, som finns i vart

hem.
"Kulturfientligt" han felat!
Förlåt en fågels ensliga låt:
Se upp för dubbelmoralens försåt!
Ska han diktera och välja
vad arbetskamraten får ·svälja?

Ekoollens is, parketten lik,
ungarna dagligen nöter. _
Bandyn samlar sin trogna publik
trots en tvåkronas böter.
Lottas elever har det ej lätt,
när de får stryk med 13 mot 1.
Men det finns gry i hans killar.
För deras ungdom jag drillar.

Hus skulle byggas för gymnastik,
så var löftet på hösten.
Men staten kände sig icke rik.
- Ni får vänta-, blev trösten.
Tusen unga utan en eal,
varken för idrott eller för bal
det är visset i kanten.
Byggtillstånd ge till slanten!

Schack är i ropet på vår fabrik.
Lumas drag ger oss grubbel.
Löparnas snedsteg, bönders taktik,
Hästarnas stegring och snubbel.
Kungen är hotad! Fram till för-

svar!
Hjältman, se upp hur du flyttar

och drar.
Glöm sedan inte att gjuta
tvättställ, så kunderna njuta.

Halkan på vägarna vållar besvär.
Vrickning är dagens lösen.
Mången undrar var sandbilen är,
Asarnas grusskatter ösen!
Sprid ej ut de små kornen så glest
är det krav som en läsare rest.
Olyckor händer och fötter
för var gångare trötter.

Spara är annars dagens paroll.
Spara på pengar och papper!
Spara på virke, spikar och kroll!
Spara i alla etapper !
Spara då också på tjat och groll!
Spara på ilskan på alla håll!
Spam på kvirrförsöken!
Spara dem för

LERGOKEN
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"]S•~ Glimtar från
::, - .u Cl Gustavsbergs

fabriker
Företagsnämnden har just nu kallat

till årets första sammanträde. Till det
samma har inbjudits 1952 års förslags
ställare, vilka komma att tilldelas pla
ketter och bokpremier enligt följande:
Bengt-Olof Ring: Hylsa för svets

handtag.
Stig Persson: Oljebromssystem för

.bladmaskin.
Åke Nässen: Verktyg för riktning av

:badkar och Pressningsmetod för
.badkar.

Adolf Hampl: Besparingsform.
Gösta Dahlberg': Brandsäker askkopp.
Helge Pettersson: Sättning av

utslagsbackar.
Olinto Marian: Sättning av
utslagsbackar, tvättställ och
urinaler.

Nils Bergkvist: Glasyrbesparing.
Rurik Smedslund: Glasyrbesparing.
Harry iDahlgren: Anordning vid

rubbning
Harald Dahlgren: Emballagebesparing.
Albin Olofsson: Emiballagebesparing.
Göte Engvall: Talrör.
Ezio Attini: Sättningsmetod.
Ivan Berglind: 1Sättningsmetod.

rågods, tvättställ och ombrännings
gods.

Evert Johansson: Spärranordning till
kulkvarn.

Filip Gustavsson: Fäste för avstickare
och utlösndngsanordning vid vatten
pistol.

Cay Ekenberg: Vagn för emaljbehållare.
Tage Carlsson: Vinkelförstärkning på
kyldisk och kyldiskverktyg och täckbit
för badkarsfötter.

Torsten Rolf: Förslag till besöksservice.
Bertil Petersson: Plas:tdetalj och

Maskinspikning av emballage.
Gunnar Pettersson: Beslag på skrapa.
Erik Alvar Eriksson: Packning av

badkar, :kontroll av säkringar,
arbetshandskar och automatiskt
plåtbord.

Hilding Axelsson: Vändapparat för plåt
och 'Elementbyte i glödgugn.

Sigurd Tapper: Balk för ugnsvagnar.
Sigvard Berglund: Lyftkran, smörjning

av transportband och Förslag för
truckvård.

Birger Andersson: Profiländring på
tefatsmodell.

Börje Johansson: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Rolf Karlsson: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Karl Strömberg: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Hilding Lövgren: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Sture Thyr: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Gert Wikström: Arbetsmetod för
spolcisterner,

John Söderman: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Arvid Halvarsson: Arbetsmetod för
spolcisterner.

Gustav Larsson: Form till spollåda och
Arbetsmetod för spolcisterner.

Per Erik Gustavsson, Anordning på
glödgugn.

Kjell Thelberg: Anordning för glödgugn.
Sven Kagestad: Transportanordning för

badkar.
Emanuel Barklund: Konstruktion för

villapannor.
Herbert Bergschdöld: Allroundstege och

Arrangemang vid manöverkedja.
John Löfström: Sättning av bideer.
Oskar Johansson: Automatisk start vid

bladmaskin.
Harry Lemoine: Anordning vid press.

Kurs för porslinsförsäljare anordna
des av försäljningsavdelningen på HPF
under veckan lfi-18 december med del
tagare från KJF:s 10 försäljningskontor,
KJF:s husmodersavdelnmg och Provkök.

Kursen upptog praktiskt bl. a. arbete
i fabri1ken på dagarna, samt diskussio
ner och föreläsningar på kvällarna. Fö
reläsare var bl. a. civilekonom Bertil
Neuman vdlken höll ett mycket intres
sant föredrag om olika försäljningsme
toder samt försäljningspsykologi. Vida
re medverkade ing. Artur Teglund, ing.
F. Möiler, H. Calmernäs, Edv. Sand
berg och Arnold Erderyd. Produktions
kvalitets-försäljningsfrågor och reklam
diskuterades livligt, och kursdeltagarna
var mycket nöjda över kursen och ut
tryckte sitt fulla gillande för denna
form av kurser där praktiskt ar
bete förenades med teori på ett så före
dömligt sätt.

Skyddskommitten sammanträdde den
29 jan Bullerrisken fördes på tal och
man beslöt att söka få till stånd en

vibrationsundersökning och ta del av
Folkhälsans erfarenheter om bullerska
dor. Olycksfallsstatistiiken för 4:e kvar
talet 195 12 genomgicks fall för fall. För
att skärpa skyddsinstruktionerna re
kommenderas ytterligare tillsyn genom
förmän och skyddsombud med särskild
vikt på instruktion om olycksfallsrisker
na för nybörjare.

,För 196!2 konstaterades 110 olycksfall
med 1903 förlorade arbetsdagar, mot
svarande 11,4 olycksfall per 100 årsar
betare. Kommitten beslöt att inbjuda
samtliga anställda till en kampanj 1953
där målet skulle vara att nedbringa an
talet olycksfall till 10 eller därunder per
100 årsarbetare. Om målet nås kom
mer ett penninganslag som ännu ej fix
erats att överlämnas som förstärkning
till fackföreningens hjälpkassa. - Man
beslöt vidare att upprätta ett stipen
dium till anställd, som visat särskilt
intresse för skyddstrågor, till studier av
skyddsverksamhet vid andra industrier
eller specialkurs. - Förbättrad :tillsyn
av elmateriel skall verkställas och en
allmän översyn skall ske för ett effek
tivare elskydd. - En redogörelse läm
nades för inhalatorieanläggningen i
Bromölla och närmare kontakt skall sö
kas för att utreda i vad mån de nya
rönen 1kan tillämpas här, - För den nya
kampanjen skall propaganda göras med
affischer och visartavlor, där man kan
följa olycksfallsstatistiken och jämfö
ra den med föregående års.

Kiubbtokai för föreningar med internt
klubbldv iordningställes just nu i Slöjd
stugan på Tretton. Där blir möjligheter
till kaffekokning. Fölungen bibehålles
till sammanträden, föreläsningar och
diskussionskvällar, medan Kvinnoklub
ben, ,Schacksällskapet, Bridgeklubben,
Unga örnar, Gillet m. fl. kanske ,känner
sig mera hemma på "Slöjdstugan".

Skyddsrumsanläggningen inunder
Kvarnberget 1kommer att påbörjas, Den
kommer under fredstid även att kunna
nyttjas som garage. Skyddsrummets
ttllblivelae kommer att medföra uträt
ning och sänkning av Algatan och fri
görandet av skyddsrum inom fa)briken
för andra ändamål.

Porslinsförsäljarekursen.

Schackturnering mot Luma pågår
som bäst och följes med spänning på
väggtavlor i de olika fabrikernas lunch
rum. För Gustavsberg föras pjäserna
av Erik Hjältman och för Luma av Erik
Lindblom. öppningsspelet har varit syn
nerligen intressant utan alltför mycket
pjäsoffer. Vi återkommer i nästa num- .
mer med en redogörelse för spel- och
utgången.

G. Dbg.
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CIRKELKAFFE
Specialblandning med kraftig och
fyllig smak i en förnämlig
förvaringsburk
innehåll 6 hg. . . . . . . . . . . . . 8: 25

Cirkelmåttet,
en praktisk sak från Gustavsberg,
som bör finnas i varje hushåll.

Guldcirkeln .......... ½ 5:90
» ·········•¼ 3:-

Silvercirkeln .......... ½ 5:90
» .......... ¼ 3:-

Gröna Cirkeln . . . . . . . . ½ 5:80
» » ........ ¼ 2:95

Bruna Cirkeln . . . . . . . . ¼ 2:75

DRICK
en apelsin, eller två, varje morgon
under ett par veckors tid och känn
själv hur bra Ni mår ...

Vi har en praktisk apelsinpress,
Gustavsbergsprodukt,
som kostar 1: 50

Vi har härliga apelsiner från det
soliga Italien Ull fördelaktiga
priser.

Priserna på färska

ÄPPLEN
äro avsevärt lägre
än samma tid
föregående år ...

CO-OP SNABBAK

/)·-- ~ ,/1
\snq661

Förtjusta husmödrar i Gustavs
berg har använt
CO-OP SNABBAK
i tre år ...
Snabbaksfamiljen har nu blivit
större.
Sockerkaka . . . . . . . 450 gr. 1 :55
Citronkaka 450 » 1 :55
Pepparkaka 450 » 1 :65
Chokladkaka . . . . . . 450 » 1 :65
Kaffebullar. . . . . . . . 325 » 0 :95
Fraspannkaka . . . . . 250 » 0 :95

» 500 » 1:75

tillsätt bara vatten
rör cirka 1 minut
grädda
lätt - gott - hembakat

Konsum

Gustavsberg
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Min hobby
XV.

• Det kan synas underligt kanske att
en verksamhet, som för så många är,
och i ännu större utsträckning varit, för
försörjning och livsföring en nödvän
dtgihet, vid utövandet kan bli så in
tressant att man odlar den som hobby.
Men likaväl är det så.

Vävning har ju anor många hundra
år tillbaka i <tiden och att kvinnor av i
dag kan ha ett så stort utbyte av detta
slag av handaslöjd beror väl på den
förborgade känsla för de textilier, som
de dagligdaJg,s handskas med, och en ön
skan att vårda och förnya denna hem
mets skatt. Vem vill inte ha nytt linne
till :kök och bäddar? Vem vill inte ha
mattor till golven eller dukar och löpa
re för bord och väggar? Man kan i
vävstol åstadkomma dessa ting i så
stort urval att det måste kunna till
fredsställa alla tänkbara smakriktning
ar och även, vilket är minst lika viktigt,
alla omkostnadslägen.

Att jag började väva berodde på en
tvåmånaders sjukhusvis.telse där de
första ojämna slagen med slagbommen
togs i sjukhusets vävsal. När sedan
hembygdsföreningen, med bistånd av
konsumtionsföreningen, i den stad jaJg
då bodde, ordnade med vävkurser var
jag inte sen att anmäla mig och sedan
var hobbyn ett f'ak.tum

Konsum inköpte också vävstolar, var
por och annan materiel som utlånades
gratis till oss vävsugna, som själva inte
hade möjlighet att skaffa en egen upp
sättning O0h att de utnyttjades tillfullo
är säkert.

Nå önskedrömmen om den egna väv
stolen förverkligades och en intresserad
make ökade uppsättningen med egen
händigt ti1lverkade bobiner, skyttlar,
nystvinda m.m. som erfordrades.

När vi summerade ihop våra bu
tik~rs försäljning under föreningens
trettiotredje verksamhetsår, blev
slutsumman 4.714.881:- kr., vilket
var 579.119 :- kr. mer än året före.
I procent blev ökningen 14,0 vilket
bör anses vara tillfredsställande, även
om prisstegringarna spelat en viss
roll.

Föreningens bokslut föreligger fär
digt och har även nagelfarits av för
eningens lokala revisorer och di
striktsrevisorn, Sedan tillfredsstäl
lande avskrivningar verkställts på
fastigheter, inventarier och varula
ger föreslår styrelsen, med tillstyr
kande av revisorerna bl. a., att åter
bäringen skall utgå med 4 procent.

När styrelsens berättelse blir fär
dig får medlemmarna möjligheter att
mera i detalj studera föreningens
ekonomi och utveckling, innan vi
träffas till distrikts- och årsmöte
för att taga slutlig ställning till år
1952. Av balansens slutsumma,
1.483.279 :- kr. utgöres det egna ka
pitalet i form av insatser och fonder
968.980 :- kr. eller ca 2/3 av balan-

Man vill gärna tro att prydnadsvä
varna lockar mest men lyckligtvis är
det inte så. :Samma tillfredsställelse, som
en vacker löpare eller bonad i dyrbara
garner skänker väverskan, kommer hen
ne också till del när en f'ängglad tras
matta, av diverse gamla utnötta klädes
persedlar, växer fram millimeter för
millimeter framför hennes ögon. Sam
mansättandet av färger och mönster ger
den rytm i arbetet som skänker av
koppling, vila och sinnesro. Den glädje
man kan bereda sina vänner vid deras
högtidsdagar med en present av egen
tillverkning, är inte att misstaga sig
på och får räknas hobbyn till godo.
Dessutom blir dessa presenter som regel
icke så dyrbara för givaren som många
andra, ofta mindre nyttiga, 'blir.

Min hobby har ett fel, den är skrym
mande, men vävstolen skall ju inte stå
uppe jämt.

Tidens lösen är brådska och jäkt, allt
mekaniseras och rationaliseras, allt det
ta är nödvändigt, men levande kultur
skapas inte därigenom. :Skapandets gläd
je känner vi först genom våra händers
danande kraft, sinnets ro och jämvikt
finner vi i den stilla men intensiva käns
la av lycka som fyller oss vid betrak
tandet av ett väl utfört arbete. Sådan
är min HOBBY.

Märta Lindberg.

Joliga spalten
En skolklass i Gustavsberg hade för

en tid sedan en ung etctrnliirare, sorn
under lektionen ideligen snaskade på ko
la. Till slut kunde barnen inte hålla sig
längre. Spontant ropade rnan:
- Vet inte magistern att vi har tand-

värnskarnpanj i Gustawsberg?
Lugnt och sävligt korn svaret:
-- Det gör inget. Jag har löständer!

Lille Gunnar står och tittar på när
Tant Rosa gör make-up framför spe
geln.
- Varför smetar du så konstiga sa

ker i ansiktet, tant Rosa?
- Det är för att jag ska bli vacker,

ser du.
- Men varför blir du inte vacker då?

sen, vilket är en synnerligen god eko
nomisk ställning. För den behövliga
utbyggnaden behövs det dock kapi
tal. En bra och praktisk sparform
är medlemsfonden (borde kallas
överskottsbesparing), där medlem
kan spara återbäringsmedel. Korreant
inbetalning kan ej ske. Medlem, som
sparar på detta konto, kan sedan
när som helst under året disponera
pengarna om så önskas, Räntan, som
bestämmes för varje år, utgår f. n.
med 4%.

Inför ett nytt år ställer man sig
alltid frågor om vad detta skall inne
bära. Vi har under de senaste åren va
rit vana vid att året har börjat med
penningvärdesförsämring. I år är
detta inte fallet.

Trots ett stabilt prisläge och nå
got svagare tendens på arbetsmark
naden ökade vi försäljningen under
januari månad med 36.000 :- kr.
till 362.000 :- kr. Det skulle vara
glädjande om vi utan inflationsten
denser kunde nå en samlad omsätt
ning av 5 miljoner under 1953.

Vi ha i vår förening med dess sto
ra moderna snabbköpsbutiker ett in
strument, som' har förutsättningar
att tillvarataga konsumenternas
utgiffsintresse. Om medlemmarna
inom föreningens verksamhetsområ
de får full sysselsättning, så ser vi
ljust på det nya året.

I våra nyårsönskningar ingår, att
butiksfrågorna vid Ekedalsvägen och
Fruvik skall kunna lösas på ett för
medlemmarna och föreningen till
fredsställande sätt.

Vi har gripit oss an det nya året
med den förhoppningen och föresat
satsen att var och en skall göra sitt
bästa.

G. M-n
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3Rtrr3oRUM

Lika lön för lika
arbete

Varför är det så stor skillnad på lö
nen vid de olika fabrikerna? Frågan
har framförts i flera sammanhang, frå
geställningen är fullt berättigad, och det
kan vara skäl att med ett par rader
beröra detta delikata problem.

Till ovanstående fråga brukar i regel
fogas ytterligare en: iDet är ju samma
ackordsriktpunkt vid alla tre fabriker
na. Hur kan det då vara möjligt att
ackorden ger så olika förtjänst?

Det fanns en tid då förtjänstläget var
ganska jämt vid de olika arbeten som
utfördes. iDet var på den tiden då den
som hade ett bra ackord höll igen ar
betstakten för att inte komma upp till
så hög förtjänst. iDen som hade ett då
ligt ackord fick köra litet hårdare för
att nå samma förtjänstläge. Under den
na tid var det inte så lätt att avgöra
vem som hade goda eller dåliga ackords
taxor. Orättvisorna i ackordsättningen
doldes genom att vederbörande arbeta
re upphörde med sitt arbete när han
nått ett visst, i förväg bestämt rför
tjänstläge.

Sedan började nya vindar att blåsa.
Fackföreningsrörelsen och arbetsgivar
na fann varandra på ett helt annat sätt
än tidigare, Det gällde att öka produk
tionen, att göra kakan större, för att
på det sättet komma fram till en högre
levnadsstandard.

Samarbetskommitteer bildades, före
tagsnämnder inrättades, och därmed
följde den nya inställningen till produk
tionen och arbetslivet. Arbetsgivarna
lämnade garantier för att några redu
certngar på gällande ackord icke skulle
vidtagas, hur mycket man än ökade ar
betstakten. - Arbeta på pojkar så tjä
nar ni bätbre. - Ja ungefär så var ti
dens melodi. Pojkarna arbetade på -
jakten efter guldet begynte och levnads
standarden ökade.

Men något annat inträffade samti
digt. Den som friade ett bättre ackord
kom upp till en :högre förtjänst än den
som hade ett dåligt ackord. 'Den som
var flyhänt tjänade mera än den som
arbetade sakta. Den som fuskade la
gomt fick mera i avlöningspåsen än den
som var pedantisk och noga.
Inom en kort tid blev det en fullstän

dig kartläggning över bättre och sämre
ackord, över flyhänta och saktfärdiga,

över framfusiga och stillsamma natu
rer.

Hos varje människa finns alltid en re
serv av arbetskra:ft som sällan eller
aldrhg' kommer till användning. iDet var
denna reserv som nu utnyttjades, och
det är detta som till mycket stor del
har bidragit till nuvarande ojämna löne
läge, inte endast vid Gustavsberg' utan i
svensk industri överhuvudtaget.

iDetta är dock icke hela förklarlngen.
När det gäller ackordsättning vid pors
linsindustrin finns det där en lång och
rik erfarenhet att bygga på. Porslins
tillverkningen är förresten jordens
äldsta hantverk. De flesta arbeten har
varit ackordsatta i många år. När man
därför sätter ackord inom denna indu
stri finns det rörutsättntngar att an
knyta ett erbjudet ackord till gällande
ackordsriktpunkt. Det finns med andra
ord en helt annan stabilitet på detta
område än vid de nytillverkningar som
tillkommit under senaste år ....

I de sista av dessa dagar har nya in
dustrier kommit till Gustavsberjg Dessa
har kommit igång med verksamheten
under en tid av inflation och högikon
junktur. Det var svårt att få tillräck
ligt med arbetskraft. Olika industrier
överbjöd varandra när det gällde löner
och andra förmåner. De nyanställda
ville tjäna pengar, fick man inte detta
gick man till andra industrier som be
talade bättre, Företagsledningen ville
fortast möjligt komma igång med pro
duktionen, ty efterfrågan på varan var
stor. Inför detta tryck, såväl inifrån
som utifrån, satte man igång med till
fälliga ackord. Undertalgen för dessa
ackord var i många fall mer eller mindre
bristfälliga. 'Erfarenhet saknades från
såväl arbetsgivare som arbetstagare,
nya arbetsmoment tillkom, andra för
svann och resultatet blev ett högre lö
neläge än vid den gamla porslinsindu
strin.

Ovanstående redogörelse är endast en
snabbteckning och generalisering. En
mängd andra faktorer har helt säkert
medverkat till löneutvecklingen i Gus
tavsberg.

,Slutligen bör framhållas de svårhghe
ter som uppstår när ackord ska sättas.
Man har anledning förmoda att de ac
kord som en gång sattes efter de lägre
ackordsriktpunkterna ger en sämre för
tjänst trots alla tillägg som skett under
de senaste åren. Mot detta talar dock
det förhållandet att vissa ackord som
har blivit satta efter lägre riktpunkter
ger en högre förtjänst. Andra ackord
som satts efter en högre ackordsrikt
punkt .kan däremot i vissa fall 1ge en
lägre förtjänst. Här kommer vi in i en
snårskog av detaljspörsmål som endast
kan intressera en trängre krets. Det

Att köpa på kredit
Man bygger ett torn på träsket. Det

.skall bli ett kommunalhus. Det har
blivit för trångt på det gamla kommu
nalkontoret. Ja visst har det bltvit
trångt och kommunen har blivit så stor
så stor. Man måste hävda sig. 'Det är
då för futtigt med det gamla kontoret.
Kommungubbarna skäms för de andra
fina kommunerna runt Stockiholm.

Att det kommer att kosta stora peng
ar behöver inte bekymra. Det är skat
tebetalarna som !får betala. Att det se
dan kommer att betyda stora under
hållskostnader skapar endast arbets
tillfällen. AUt ordnar sig bara man inte
behöver betala kontant. Hade vi alla
som bor i Gustavsberg fått förskottera
husbygget med en tia vardera hade det
säkert inte blivit något kommunalhus.
Sådana är vi människor.

När vi ikan skjuta betalningen på
framtiden då går det 'bra. Du arma
kverulant, säger någon. Men jag fram
härdar och påstår att det är ett eko
nomiskt lättsinne att just nu belasta
skattebetalarna med de kostnader som
huset medför.

Varför byggde man inte om det 1gam
la huset för en spottstyver och flyttade
på kamrern till kommunens bostäder?

må förlåtas om respekten för arbets
studierna blivit en smula skamfilad om
man ser resultatet av de senaste årens
utveckling, 1En redogörelse över dessa
spörsmål från Arbetsstudiebyråns sida
vore av visst intresse.

Till sist må endast f'ramhålla.s, att
den industriella utvecklingen i Gustavs
berg har skapat ett aktuellt Iönepro
blem. Det gäller kanske främst icke lö
nens storlek utan fastmer det inbördes
förhållandet mellan olika ackordsarbe
ten. Vad är då att göra? Man må ruska
på huvudet och begrunda de dumheter
som begåtts när de två senaste årens
lönerörelser icke utnyttjats på ett mera
solidariskt sätt. Man må beklaga att
årets avtalsförhandlingar icke ger ut
rymme till en höjning av lönerna för de
sämst betalda grupperna. Kvar står
dock det f'aiktum att nuvarande lönedif
rerenser skapar motsättningar och miss
stämning mellan olika grupper. Det
kan inte få fortgå i längden. Mat och
kläder är lika dyra för den ene som för
den andre. Vi ska inte sträva efter ett
tillstånd där alla har lika mycket be
talt. Den som har kostat på sig en ut
bildning ska ersättas för detta, men för
sådana som i huvudsak utför samma
arbete måste målsättningen bliva, lika
lön .för lika arbete.

Axel öhlund.
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Gustavsbergsprofil
3.

Sven Jonasson

Han vet hur en skål ska ta's,
och han är vår sångarbas.
I glasyr han doppar
miljoner av koppar
och dessemellan en vas.

G-g

Det hade blivit billigt och bra och
stoppat i minst tio år framåt. Hur är
det egentligen ställt med kommunens
krtsberedskap ? Det nya kommunalhuset
borde ha utgjort en del av kommunens
krisberedskap. Bygget borde fått vänta
på. sitt uppförande till dess arbetslös
het inträtt. · Då hade det varit bra att
sätta igång med sådant arbete.

Nu är dumheten gjord, det är bara
att fortsätta. Medborgarhuset och gym
nastikhuset får vänta på sitt uppföran
de. Kanske var detta mindre viktigt.
Kommunen fär väl aldrig råd att för
verkliga denna gamla dröm. Men för de
kommunala drömmarna blev drömmen
om tornet verklighet. Måhända blir
kommuntornet i Oustavsaerg' en turist
attraktion.

Tornet är byggt på. träsket. Grunden
är förrädisk. Och en vacker dag ger
grunden vilka. Vi får då. ett lutande
torn, som i sevärdhet kan uppta kon
kurrensen med det bekanta lutande tor
net i Pisa. Då 1kan man bygga ett sta
ket precis sam vid Ortsslmgebadet och
sitta vid porten och ta emot inträde.
Ekonomin är räddad och Gustavsberg
har blivit en sevärdhet rikare.

Sven Svensson - skåning.

P. S.
Är det någon som vet hur många

minuter som kommunalkontoret har öp
pet per vecka?

DS.

3ritt ur hjärtat!
Herr redaktör!

Med anledning av att vi nu återin
flyttat i Höjden känner jag mig manad
till en 1iten lovsäng. Höjden är ju den
sista i raden av gamla bostäder, som
ombyggts och moderniserats och jag
tror att byggmästare 1Skoglund drog en
suck av lättnad, då det var färdigt. Då.
man bott i Höjden så länge att man
hunnit bli gammal i gården är det en
stor händelse. Jag minns hur vi fick

· traska ned till landsvägen med våra
hinkar för att få vatten och hur slask
vattnet måste bäras i en annan hink
och riktning uppför en skogsbacke bort
åt Höjdgatan till ett rött hus med en
stor lucka på. Där var också den röda
längan med sex dörrar, tre präntade
med QV·INNOR, tre med MÄN. Dit
gick många vandringar i mörka vinter
kvällar eller ljusa sommarmorgnar. Nu
är det rivet. Nu har vi verkliga be
kvämligheter inomhus. Heder åt er
gubbar som stod i rök och damm och rev
ur det gamla innanmätet och puzzlade
in alla nya skåp och lådor! Nu tycker
vi att Höjden är den vackraste bygg
naden 1i vårt lilla samhälle. Vi tillön
skar fabriken stor avgång på sina pro
dukter, så att arbetet, som vi alla och
vårt samhälle lever av, kan fortgå fram
åt. Jag tackar Gustavsbergaren, som
låter mina rader komma fram. Med
hälsningar!

I-I. B.

Svar på tal
Herr Svensson är ingen vanlig kve

rulant - han är en glad kverulant. Ha
de han levat under medeltiden borde han
ha kunnat erhålla en mycket framskju
ten ställning vid något kunglilgt hov.

lMen allvarligt talat, vi måste någon
igång ta itu med Gustavsbergs centrum.
Vi har sökt tillstånd att få bygga med
borgarhus men fått avslag. Samma är
förhållandet med gymnastikhus. Det är
de statliga myndigheterna som bedömt
angelä,gernhetsgraden och man får för
utsätta att de haft en objektiv syn på.
saken. Den byggnad som nu uppföres
skall innehålla lokaler för kommunal
kontor, socialvård, hälsovärd, byggnads
nämnd, sammanträden, arkiv, landsfis
kal och civilförsvar.
För övrigt kan meddelas att kommu

nalkontoret f. n. hålles öppet för allmän
heten i officiellt 1.080 minuter pr vecka
och inofficiellt 2.340 minuter. Det är
bara enkel matematik.

G. O.

Doktor Knut Lindhe
95 år

Så var det doktor Lindhe igen.
Han fyllde 95 år den 2/2 och Gunnar
Andersson, Harald Lindholm och un
dertecknad foro ned till Lemshaga
för att uppvakta och gratulera ho
nom. Där var även pastor Wilsons
från Ingarö och doktor Berndtssons.
Jubilaren var pigg och kry. Han pra
tade och ,skämtade och berättade
minnen. Blommor hade han fått och
vi hade med oss på kommunens väg
nar en vacker korg med tulpaner
och hyacinter i rader.

Det bjöds på kaffe, kakor och tår
ta och då vin bjöds kring reste sig
Gunnar Andersson och frambar
så kommunens och våra gratula
tioner och ett tack för det arbete
doktor Lindhe gjort för kommunen.
Själv hade ju Gunnar känt doktorn
sen barnaår och det enda fuffens
han hade gjort doktorn var, att han
hade slagit sönder glasögonen för
honom och det hade han redan fått
förlåtelse för. Ja det var ett sånt där
tal, som lika mycket kom från Gun
nar Anderssons hjärta, som om det
kom från hela kommunen.
Ingaröpastorn reste sig även och

hyllade jubilaren från ingaröbornas
sida. Lindhe hade ju varit äldst i
socknen sedan många år. Vi hurra
de fyra gånger och så sades skål.
Vi sade: Skål farbror! och lian sade:
Skål på er allesammans! Vi är
nämligen farbror med honom.

Nu talade jubilaren själv. Han
tog det som en läkare. Han började
med sitt hem. Han hade många var
ma ord om den kärlek, som där ha
de omgivit honom. Han talade länge
cm sitt Kungsbacka och likaså om
de goda kamraterna i Uppsala och om
hur hemmet med kärlek följt honom
även under hans· utbildningstid. Han
sade sig även ha idel goda minnen
från sin tid i distrikt och med gus
tavsbergarna.

Alla dessa goda minnen gjorde att
han trivdes med sin ålder och att
han även trots att det blivit mörkt
omkring honom, hade sitt goda hu
mör kvar.

När vi gick önskade vi den gode
doktorn ytterligare många födelse
dagar. Han har givit mycket och kan
nu även hans ord om hemmet ge för
ståelse för hur fundamentalt hem
mets kärlek är för barnen och indi
videns hela liv så har han åter lyc
kats ge av sin Ievnadsvisdom.

Bellander.
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G)

FöDDA:
1952

Nov. 8. Lars Erik Hugo, s. t. Hugo Leo
nard Skoglund och h. h. Svea Alfhild f. Lind
roth, Tvärväg. 13.
Nov. 10. Helena Margareta d. t. Sven Sig

vard Johansson och h.h. Gärda Margareta f.
Andersson, Mörtnäs 1: 172.

Nov. 19. Jan Robert, s. t. Lennart Gunnar
Viberg och h. h. Mimmi Mastina f. Gran
qvist, Talläsen 4.

Dec. 15, Bengt Anders, s. t. Bengt August
Ingvar Johansson och h. h. Elvi Alice f. Wick
lund, Mörtnäs 1:226.

Dec. 20. Hans Gunnar, s. t. Erik Alvar
Eriksson och h. h. Irma Kristina f. Jansson,
Talläsen 7.

1953
Jan. 5. John Ove, s. t. Reinhold Metodius

Westerberg och h. h. Tyra Amalia f. Otter,
Höjdh.v. 9.
Jan 7. Gun Hjördis Rosalie, d. t. Ake Bir

ger Andersson och h. h. Rut Hjördis f.
östberg, Hästskov. 8.
Jan. 12. Carina Anita, d. t. Karl Erik Sig

frid Forslund och h. h. Signe Lillian f. Erik
sen, Bergsg, 1 b.

VIGDA:
1952

Nov. 1. Rune Bernhard Hedberg och Inkeri
Tuulikki Vesa.
Dec. 13. Karl Erik Sigfrid Forslund och

Signe Lillian Eriksen.
Dec. 20. Kalle Kostia Sillanpää och Barbro

Ingegärd Svedberg.
Dec. 31. Karl Evert Jakobsson och Anna

Brita Nilsson.

1953
Jan. 5. Alexander Magnusson och Ingrid

Martha Plathin.
Jan. 10. Seth Ingemar Eriksson och Hilkka

Matilda Sassl,

DöDA:
1952

Nov. 15. öhman, Agne Mauritz, Iabr.arb.,
Hästskov. 12, 18 år.
Nov. 17. Andersson. Hulda Amalia, f. porsl.

arb., Värmdöv. 1, 69 är.
Nov. 20. Hagström, f. Andersson Hulda

Josefina, Ald.h., 87 år.
Nov. 27. Söderberg f. Boren, Sofia Victoria,

Kullen 5, 69 är.
Dec. 22. Neuman, Gustav Harald, hand.res

Grindstug. 6, 59 är.
Dec. 25. Gustavsson, Karl Joel f. porsl.

arb., Skuggan, 70 år.

1953
Jan. 2. Pettersson, John Edvard, porsl.

arb., Höjdg. 7, 47 år.
Jan. 9. Lind f. Nordström, Hiida Charlotta,

Tallåsen 15, 80 år.
Jan. 16. Mann, Karl Gustav, porlsl.-arb.,

Hästskoväg. 4, 45 år.
Jan. 24. Inga Maria, d. t. Karl Ivar Walter

Hånell och h. h. Svea Cecilia f. Nordström,
Tallåsen 11, 1 år.
Febr. 1. Hellberg, Erik Henning, f. d.

fabr.-arb.. Mariag. 6, 54 år.
Febr. 2. Svensson, Sven Helge Natanael,

magas.-arb., Skeviksg. 10, 70 år.

t
John Woxström

I sitt hem i Lohärad avled den 8 ja
nuari förutvarande kyrkoherden i Gus
tavsberg, John Woxström. Han var född
i Norrala, Hälsingland, 1883. Efter
många års tjänstgöring som komminis
ter i Norrbo kom Woxström 1928 som
kyrkoherde till Gustavsberg, dit han
kallats som 4:de provpredikant. Den
tjänsten innehade W. i närmare tjugo
år då han på grund av sjukdom drog
sig tillbaka som emeritus.

Vdd sidan om sin prästerliga tjänst
gjorde W. en uppoffrande insats för
fredssaken, bl. a. i förbundet Världs
fredsmissionen i Svertg'e och dess organ
Fredsmissionären. Många voro de ap
peller, artiklar och lyriska bidrag som .i
den tidskriften hade W:s signatur.
När Gustavsbergs arbetarekommun

den 21 april 1930 invidgde sin fana skrev
W. en längre prolog, som han själv fö
redrog. Den slutade sålunda:

Håll fanan högt, rättfärdighetens fana,
att dess devis må lysa skön och klar
och väg för nya, bättre tider bana.
för fred och frihet och för självansvar.

G, L.

Läkarmottagningarna i
Gustavsberg

Varje helgfri dag utom onsdagar kl.
8.30-11.30.

Tiden 8.30-9.30 huvudsakligen ansla
gen för omläggningar och behandlingar.

Var 4:e fredag i månaderna Jan.
april och sept_-nov. mottagning å Run
marö.
Jourtjänsten för •2:a kvartalet är som

följer:

Gustavsberg Björknäs

5 april Påsk- 3 april Lång-
dagen !fredagen

6 april 1'2 april
19 26
3 maj 1 maj

17 10
31 14 Kristi
7 juni hfdag

20 midsom- 24 Pingst-
mardagen daigen

21 juni 25
14 juni
28

t
Gustaf Neuman

Doktor Bellanders telefon är 0766
30710. Telefonsvarare.

iDoktor Berndtssons telefon är 010
15 08 00 och !hänvisning un Nr 010
1514 08.

Inför Gustaf Neumans frånfälle vill
man gärna i taoksamhet nedskriva någ
ra rader om en ädel och god människa.
Som kamrat och vän var han trofast och
ridderlig. Han var rakryggad och sneg
lade varken åt höger eller vänster, utan
gick sin väg rakt fram utan .fjäsk.

·Som ung anställdes Gustaf Neuman
i AB. Gustavsbergs Fabriks Intressen
ter, och blev efter någon tid resande för
fabriken. Denna syssla skötte han ut
märkt, blev en framgångsrrk försälja
re och vann såväl fabriksledningens som
kundernas ,fulla förtroende.

Gustaf Neuman hade alla .förutsätt
ningar att uppnå 'hög ålder. Frisk och
spänstig levde han ett det lyckligaste
familjeliv. Men när livet log som allra
ljusast mot honom, smög sig sjukdo
men in i det Iyckliga hemmet, och Gus
taf Neuman fördes till sjukhus. Där
blev några månaders vistelse i svåra
plågor. Själv medveten om vad som
skulle hända höll han ett nästan mer än
mänskligt lugn. Ingen klagan - ingen
bitterhet. Ju mer krafterna och rörelse
förmåigan avtogo desto mer tycktes lug
net och själskrafterna växa. Den 22 de
cember 1952 klipptes hans livstråd av.
Han var vid sin bortgårug endast 59 år
gammal. Själv sade han en gång: "Det
är inte huvudsaken att få leva länge,
men hur man lever är viktigare". Alla
de som kände honom, vet ått han ville
det rätta och levde därefter.

Vi deltaga i den djupa sorg, som drab
bat maka och barn. Saknaden känns
även bitter för alla hans vänner och
gamla kamrater.

Tack för vad Du gav och frid över
Ditt minne. Albin Ahberg.

Hollandshjälpen
tK. F:s styrelse har anslagit 450.000:

kr. till Röda Korset och 50.000:- kr.
till Rädda Barnen att användas för na
turkatastrofens ofifer i Holland. Vår
appell till de anställda vid fabriken följ
des av anslutning .från Konsum och and
ra föreningar. Sammanlagt kunde vi ef
ter någon vecka översända till Radio
hjälpen kr. 4.131: 16 !från gustavsber
garna. Lottor och Röda Kors fick därtill
ihop 150 kg. prima klädesplagg

Julfemmans 20:e insamlingsaktion
inbringade 1.761:26. Under de tjugo
åren har totalt insamlats kronor
25.463:26, som utdelats till våra gamla
strax före Jul. Julfemman har alltid
mottagtts med tacksamhet även om det
inte kunnat bli så stora belopp.
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Ingarö har även en del barn. Det såg
,i tredje söndagen i Advent, då omkring
100 barn samlades till kyrkliga sykret
sens barnfest i Pilhamns skola. Barnen
fick dansa kring julgranen till musik av
fiol och dragspel av herrar Gustaf
Bergman och Erik Westerlund. Det in
slaget i festen blev mycket omtyckt och
kunde nästan tävla med gotterpåsarna i
popularitet. Juldagsmorgonen hölls två
julottor, varvid ingenjör Per öhnell och
Ingarö hembygdskör medverkade med
sång.
Nyårsdagen upplästes sedvanligt en

församlingsstatistik för år 1952. Till
komna: födda: 7 barn, varav 6 gossar
och 1 flicka. Barnens namn är:

,Sven Gustav Lindgren
Jan Olov Nilsson
Sven Olov Söderl ing'
Icke namngiven son till Gösta Arvid

Johansson och h. h.
Kathleen Helena Råden
Kjell Gustav Nilsson
Henning Fredrik Wahlst.rörn
Inflyttade: 66 personer, därav 36 män

och 30 kvinnor.
Avgångna är genom döden 4 perso

ner, därav 2 män och 2 kvinnor.
Deras namn är:

Sven Gustav Lindgren, från Brunnsnäs
Änkefru Augusta Matilda Karlsson, f.

Holrrugren, från Ingaröhemmet
f. d. renhållningsförman Karl Hjalmar

Åberg från ÅtervaH
änkefru Elin Oharlotta Wahlström, f.
Larsson från Ingarö strand.
Utflyttade är 65 personer, varav 36

män och 29 kvinnor.
Hela folkmängden som vid årets bör

jan utgjorde 583 personer, därav 307
män och 276 kvinnor, utgjorde vid årets
slut 587 personer, därav 3112 män och
275 kvinnor, och har fol'kmängden så
lunda under året ökats med 4 perso
ner. Det är ju glädjande, då nu för
första gången på många är kan redovi
sas en ökning' i antalet församlingsmed
lemmar.

Under året har inom församlingen in
gåtts tre äktenskap:

Gustaf Albin Johansson från Skäls
mara och Edit Bernhardlna Andersson
från samma ställe.

Jubileumsinsamlingen för
skolorkester

kan nu anses avslutad, men givetvis kan
ytterligare bidrag tecknas, innan de in
tresserade sammanträda för att dryfta
hur man skall bygga vidare på den grund
som lagts genom insamlingen. Sedan jul
numret ha vi sålt ytterligare 67 lotter på
flaskskeppet. Bidrag på 25 kr. har kom
mit från syskonen Scholtze och 5 kr. från
fru Marshall, Stockholm. Resultatet blev
kr. 2.265:50, som satts in på konto hos
Gustavsbergs kommun. - Vi har under
rättat vår vän Harald Alexander Petters
son om den lyckliga utgången av utlott
ningen av flaskskeppet och i en svars
skrivelse uttrycker han sin stora tillfreds
ställelse. "Det var den bästa julklapp jag
fått i hela mitt liv", skriver han och fort
sätter: "Jag har en ny ide. Jag skall gö
ra en fyrmastare i flaska och ni får lotta
ut den till gustavsbergare och gustavs
bergsvänner i Amerika. Det är väl minst
50 gustavsbergare här i USA och om de
alla skickade en dollar var till er, så
skulle det också bli ett bra tillskott till
orkester,instrument. När ni fått in deras
bidrag och namn, så gör ni lottningen
och jag skickar skutan direkt till vinna
ren härifrån med en lapp i flaskbotten
med text: Från Gustavsbergare till gus
tavsbergare. Jag hoppas att ni inte miss
tycker. Man får ju ingenting om man sit
ter tyst och inte försöker. Försöker gör
man i det här landet för att det skall gå
framåt! Tacka nu också alla gustavsber
gare för den stora slant de åstadkom
mit och hälsa till alla som kommer ihåg

. I"mig.
Så skriver alltså vår gode kapten och

vi låter givetvis förslaget gå vidare till
våra vänner i Amerika och vöntor att hö
ra av er. Både för oss och för kapten
Pettersson skulle det vara glädjande. Det
är saken värd!

Red.

P. S. Flaskskeppet bärgades på lott
nr 549, som innehades av Alvar Ekmark,
TPF. Vi gratulera till den unika souve
niren!

Per Gösta österman ifrån Enkärret
och Maj Solvei1g Olsen från samma stäl
le.

Bengt Torvald Råden från Hornsg. 32
i Stockholm ooh Gunborg Helena Vil
helmina Brander från Lämshagadal.

Under året har icke något äktenskap
upplösts genom döden. Församlingens
äldste invånare är f. d. provinsialläk
Knut Lindhe, som den 2 febr. 1953 fyll
de 95 år.

Carl G. Witson.

Folkpensionärer
Från och med januari 1954 kommer in

komstgränserna för rätt till bostadstillägg
och andra inkomstprövade förmåner att
höjas. De ålderspensionärer, som inte
har bostadstillägg på grund av för hög
inkomst, kan därför nu söka sådan för
mån såvida årsinkomsten, häri inräknas
inte folkpension, inte nämnvärt överstiger
2.250 kronor för en ensamstående pen
sionär och 3.150 kronor för makar. An
sökan om den här nämnda förmånen kan
göras på kommunalkontoret.

Samtidigt inträder även en annan för
ändring. Bostadstilläggen, som nu är
statliga liksom pensionen i övrigt, kom
mer från den 1 januari 1954 att ersättas
av kommunala bostadstillägg. Kommu
'nen har redan bestämt grunderna för
dessa. För penionärerna kommer änd
ringen inte att innebära någon försäm
ring. De flesta pensionärer kommer i stäl
let att få ett högre bostadstillägg än vad
de nu har beroende på att tilläggen
kommer att anpassa efter bostadskostna
den. Ingen kan dock få högre bostads
tillägg per månad än 60 kronor för en
samstående och 75 kronor för makar.
Tillägget kommer som hittills att utbeta
las i samband med den andra pensionen.
Bostadstilläggens anpassning efter pen
sionärens verkliga hyreskostnad, vari in
räknas kostnaden för bränsle, blir den
viktigaste ändringen. En annan betydelse
full sak är att bostadstilläggen kommer
att utgå efter samma grunder för hela
kommunen. För närvarande har man läg
re bostadstillägg på lngarö än i Gustavs
bergsområdet. De flesta pensionärer
kommer att under år 1953 få en förfrå
gan om hyreskostncd m.m. och därefter
kommer pensionen att omräknas utan att
någon ansökan behöver göras.

Y. Nyström.

Tandläkare
Martin Brännström

Hästhagsterrassen 14
Tel. 308 40

Gustavsbergs Systuga
fortsätter sin verksamhet med början

måndagen den 3 mars kl. 19.30.

Lokal: f. d. Eftermiddagshemmet,

Hästhagsvägen 6.
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Så skriver vi
nådens år 1953. Ja det vill säga, jag
övar mig med det de första månaderna,
det !brukar bli fjolårets årtal till fram i
maj. Och det ljusnar, ~ära människor.
Varje dag stiger solen ett stycke upp på
himmelen och vi skyndar inte längre
fövbi varandra i mörkret, som okända
skuggor till och !från fabriken. Bara
det, att kunna se varandra och sina
hem i da,gsljus, gör livet strax lite
gladare. Fast vindarna är ovänliga och
kalla i januari, februari.

Apropå vindar,
lär han p.skonsulenten ha kommit ut i
blåsväder. Nåja den synen berör mig
inte enbart oangenämt, men jag är ny
fiken s= en skata och vill veta varför.
Det kom ut ett personalmeddelande
som utlovade femton procents rabatt på
prenumeration av tidskrifter från ett
stort förlag mest känt för kolorerad vec
kopress. Jag läste det med stilla ,löje.
Såg i andanom p.vkonsulenten ta ut
bjudandet i yttersta nypan och motvil
ligt hejda dess färd mot papperskorgen,
väl vetande att hans uppgift var att vi
darebefordra det till anslagstavlorna hur
motbjudande det än kunde vara.

Inte kunde jag
tänka mig p.-konsulenten i "långrock,
knäbyx och tofsar kring knäna" propa
gera för Veckorevyn eller Damernas
värld. Men se där var tydligen en brist
i min fantasi. Det höjdes snart kritiska
röster mot detta hans tilltag att sprida
kolorerad veckopress. Och jag som tyck
te att det var riktigt rart av honom, att
intressera sig för våra små personliga
bekymmer. Ett steg i rätt riktning, så
att säga.

Nå, hur skulle
han ha handlat? .Slängt enhjudandet
papperskorgen och tillfredsställt sina
folkbildareideal och kanske skickat ut
en liten reklamlapp från ett rörlag som
motsvarade hans intressen. Drar vi ut
konsekvenserna av det, skulle det be
tyda en centraldirigering av våra läs
vanor. Tack så mycket, inte för mig
åtminstone. Den personliga friheten är
så hårt kringskuren t ett modernt sam
hälle att jag t. o. m. med skärpa vill
hävda min rätt att ha så dålig smak
som behagar mig.

Själv skulle jag
gärna ha begagnat mig av erbjudandet
om jag inte fått ett som berättigade
mig till trettio procents rabatt. Ja•g
har prenumererat på "All världens be
rättare" sedan väl tio år, den ligger på
mitt bord tillsammans med de utmärk
ta "Vi" och "Folket i bild", utan att
skämmas och utan, det har jag åt
minstone hittills trott, att nämnvärt ha
förstört min halvbildade person. För
laget i.fråga ger väl inte ut enbart kul
turfientlig litteratur, är man intresserad
av teater, litteratur, film läser man
Bonniers litterära magasin, och man
minns med glädje de nu nedlagda Pris
ma och Fyrtital, är man konstintresse
rad prenumererar man med fördel på
"Konstrevy", är man mer lagd åt det
tekniska väljer man "Teknikens värld"
o.s.v, o.s.v. Detta inte som ett försvar
för förlagets lättare alster, utan enbart
ett påpekande att vi snart sagt alla lä
ser någon tidskrift från detta förlag.

Nu riktigt hör jag
kritikern i sin tur påpeka att den aldrig'
avsett att "lära gamla hundar sitta"
utan meningen var att ungdomen inte
skulle :frestas. Till vad, till att prenu
merera? Aldrig i livet, de köper lös
nummer i ,kioskerna och läser för allt
vad de är värda. Låt dom fortsätta
med det till dess de själva tröttnar, det
är mitt enkla recept. •För all del, ett
lättsinnigt, lättvindigt och föga djup
sinnigt sätt att lösa ett allvarligt pro
blem på, men vad är att göra? Vecko
pressen, den kolorerade, är tydligen ett
nödvändigt ont som vi måste igenom
innan vi når fram till mera givande läs
vanor.

Den goda smaken
är så sällan medfödd, den mognar fram
så småningom om det vill sig väl. Kul
turtvång föder olustkänslor och kan få
samma följder som relig.ionstvånget fick
för många av oss, vi blev antingen lik
nöjda eller •klart religionsfientliga. Att
ungdomarnas höga levnadsstandard
skulle försämra deras karaktär och om
döme det tror jag nu inte alls på. Det
har alltid funnits rötägg även i de
,bästa famtljer och nog går det väl tusen
präktiga, omdömesgilla ungdomar på
'varje ibillånare. Hade inte vi, i min ge
neration i allmänhet så dåligt minne så
skulle vi minnas att vi inte var alldeles
fullkomliga vi heller.

Jag har, till motvikt
mot många dåliga egenskaper, ett s. k.
hästminne och jag minns mycket väl
mina späda år. Vi som under stenlndu
striens depression under tjugo- och tret
tiotalet växte upp i de hårdast drab-

Som sagt var
Mångsyssleriet, såsom det alltför ofta

framträder i både små och stora sam
manhang, är inget vackert uttryck för
sann demokrati. Tvärtom, ovillig1heten
att lämna ifrån sig uppdrag, som andra
skulle klara bättre, och det envisa, in
tresset för att plocka på sig än fler ar
betsuppgifter håller nog på sina håll
på att beröva det kommunala folksty
ret dess friskhet och initiativkraft. Ung
domen kommer inte intill i tid, kvin
norna stängs ute i orimligt hög grad,
kommunalgubbarnas åtgöranden blir ett
slags frimureri för en liten krets, som
ogärna släpper in några "obehöriga!'.
Motsatsen borde ju vara fallet. Mening
en med folkstyret är att alla kan vara
med, att kritiken ska flöda fritt och
om möjligt positivt och au både män
och kvinnor ska vara delaktiga i, amsva
riga för besluten.

Evert Kumm i "Morgonbris".

Det läggs iför visso för mycket på
mångsysslarnas skuldror, men hur
många tänker på vad de får slita och
uppoffra, medan de andra kan ägna sig
åt sina fritidshobbies! Hur många är
vllliga att bära de bördor som följer
av det oftast oavlönade mångsyssleriet?
Det är viktigt att så många som möj
ligt skolas och fostras för arbete i det
allmännas tjänst, i kommuner, landsting
o. s. v., men de som av nödtvång axlar
mångsysslarens mantel förtjänar hedras
ändå. För,gyllare Magnuson bör få så
få efterföljare som möjligt i fråga om
antalet uppdrag men så många som möj
ligt i fråga om villighet att utföra ett
oegennyttigt arbete i samhällets tjänst.

(Axel Bråland i Värmlands
Folkblad)

hade stenhuggardistrikten i Norra Bo
huslän demoraliserades inte av vällev
nad, det försäkrar jag. Välfärdssverige
är inte så .gammalt som mellansverige
tycks tro. Det var armod och undernä
ring med bristsjukdomar, t. b. c. och för
tidig död som följd, men inte levde vi i
en värld av fattigdom och skönhet till
sammans med Ibsen och Strindberg.

Skall sanningen fram
så flydde vi undan eländets verklighet
in i "Hela världen" och "Allas vecko
tidnings'' förljugna drömvärld. Det var
först senare, när vi började •få näsan
över vattnet ooh kunde dröma om en
framtid även för oss, som vi sökte och
fann nya livsvärden i en rikare littera
tur. T.ill och med ·den kolorerade vecko
pressen synes fylla ett mänskligt behov.
Vad skall :vi 'bjuda i stället?

Edla Sofia.
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Vår tidnings redaktör, Gösta Dahl
berg, fyller 50 år den 1 april. Det
är väl bara ett aprilskämt, inte kan
han vara så gammal, som rör sig så
lätt på folkdansgolvet. Men kyrkbo
ken kan han inte lura ...

Gösta har tillhört redaktionen för
"Gustavsbergaren" se'n tidningen
startades för över tio år sedan och är
dess redaktör från 1947. Han har ned
lagt ett utomordentligt arbete och
att vi lyckats med tidningen är
främst hans förtjänst. Han skriver
ledare, hyllningsartiklar, dikt och
prosa, reportage, notiser och annon
ser. - Så tjatar ihan på oss andra,
klipper, mäter, lägger till och mest
drar han ifrån. Han är punktlig och
petimeter, det måste han vara för att
redigera. Allt måste stämma med ra
der, bilder och sidor. Han vill för
nya tidningen och kommer med upp
slag, bilder och text skall vara det
bästa, innehållet värdigt utan att tid
ningen skall bli tung. Han har fått
beröm men ofta kommer han i blås
väder, han har ett motto: "Alltid
roar eller retar det någon". Som
ansvarig utgivare måste jag beröm
ma honom: Han har aldrig skrivit
eller redigerat så att undertecknad
blivit omhändertagen i häkte. Redak
tionskamraterna och Forum hyllar
och tackar honom på högtidsdagen!

Gunnar.

När tillfälle gives att gratulera
Gösta Dahlberg på hans 50-årsdag
genom tidningen Gustavsbergaren är
det med en önskan om att han må
få äga hälsans rika gåva och leva
länge och leva lycklig i sin gärning.
Vi, som i arbetet står honom nära,
har lärt oss att uppskatta hans torra
och buttra men trivsamma humor,
hans aldrig svikande intresse att ord
na med gruppsammankomster,
idrotts- och studieverksamhet.
Förutom alla personalärenden för

i fabriken anställd personal är han
sekreterare i såväl Förslagskommit
ten som Skyddskommitten samt leda
mot i Företagsnämnden och verksam
inom föreningen SAIA.

Visst är det värdefullt att äga den
na mänskliga mjuka attityd, som man
så gärna vill se hos den, som har med
personalfrågor att göra, men som
vännen Gösta fått så sparsamt av.

Om Gösta någon gång talar om de
hårda åren i början av 1930-talet och
den nöd, som arbetslösheten åstad
kom i synnerhet bland ungdomen och
hur han då hade tillfälle att som före
ståndare för ett hem för hemlösa
ynglingar hjälpa dessa, då förstår
man att Gösta trivs med sin livsupp
gift och sin tro på människan. Och
vad vore denna tro utan gärningar.

Vi, Dina vänner i fabriken, önskar
Dig god fortsättning i Ditt arbets
fyllda liv.

Artur Teglund.

"Zeus giv släktet gosselynne
hoppfull håg och fantasi
då är träldomsoket brutet
då är världen ljus och fri."

Inför Gösta Dahlbergs 50-årsdag
finns det anledning att anknyta till
ovanstående skaldecitat. Gosselynnet
har Dahlberg fått sig tilldelat i rikt
mått, vilket säkert varit honom till
hjälp i hans ömtåliga arbete som per
sonalvårdare. Det fordras både hu
mor, hoppfull håg och fantasi, för att
göra världen ljus och fri för sina
medmänniskor.

Ibland har den humoristiska ådran
hos Gösta Dahlberg sitt ursprung i
några osynliga och dunkla källflöden.
Detta retar en del, men har man blott
kommit underfund om "var källan må
vara" hittar man där de friskaste
saltstänk. Orädd och stridbar som
han är, kommer han ofta i blåsväder.
I största välmening delar han ut jul
klappar som han ibland får i retur.
När blåsvädret bedarrat och molnen
skingrats har människan Gösta Dahl
berg framträtt större och starkare än
förut.

Vi behöver färgstarka och frimo
diga människor. Gösta Dahlberg är
en av dessa. På resan genom komman
de halvsekel ger vi födelsedagsbarnet
som färdkost de redan bevingade or
den "mod, beslutsamhet, tålamod".

Axel öhlund.
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Konsum
Gustavsberg

Per Forsell
sågverksaroetare från Ljusne och er
känd som ,Sveriges och kanske ,Skan
dinaviens skickJiigaste a,matörfotograf
gästade Gustavsbergs ABF söndagen
den 1 februari. Han höll ett föredrag,
som han kallat "Livet sett genom ka
mera-linsen", ocih illustrerat med hans
utsökta bilder. Det blev mer än ett fö
redrag, det blev faktiskt en predikan
om och en hyllning till de gamla kärn
gubbar oeh -gummor, som finns i värt
land, oeh vilka genom hans 'bilder kom
mer att leva i värt minne långt efter det
de gått ur tiden. Föredraget, som präg
lades av både humor och allvar, läm
nade ingen av de närvarande oberörd.
.A!BF har lyckats övertala Forsell
att återkomma inom en nära fr'amtid
och hoppas då att ,få Folkan fullsatt.

Tack!
För all uppvaktning och vänlig håg

komst på min 50-årsdag, ber jag här
med få framföra mitt van-ma tack till
Fabriksledning, kamrater, släkt och vän
ner.

Per Box.

För all visad vänlighet med anledning
av min 60-årsda,q ber jag få frambära
mitt hjärtliga tack.

Evers Eredblad:

Till alla som bidragit till den gåva,
som vi till Julen fingo mottaga vill jag
härmed framföra vårt varma tack.

Emil Löfdahl.

För vänlig hågkomst på min 60-års
dag får jag härmed till arbetsle·dning,
kamrater och vänner framföra mitt
hjärtliga tack.

Hertvig Johansson.

]ulpristävlingarna
Många voro kallade men få utvalda

att lösa problemet om profilerna i mån
skenet. ,En påstår att gubbarna över
lag måste ståta med egna månar, men
det tycker vi var styggt sagt. De flesta
har misslyckats på den uppnosiga figu
ren bredvid K. V. Svenssons välkända
keps. En g'issade på. "Japsen" - och
han är ju rätt känd på sina håll. En
annan föreslog muntligt Hamberg. Vid
motfrågan om han kunde anses tillräck
ligt känd, svarade vederbörande: "Han,
ja, han som har hand om alla motböc
ker!" Men det var då det. - Profdlen
var i alla fäll Hilding Ohlsons Och de
övriga hette K. V. Svensson, Harry
Pettersson, iEvert Andersson, Lennart
Svensson, Oskar Bergqvist, Eric Nils
son, Yngve Nyström, Ber.til Hellberg,
Gunnar Olofsson, Birger Pettersson,
Gunnar Andersson och Hilding O. Till
kassörens stora glädje kan vi meddela
att ingen lyckats klara de skumma figu
rerna fullständigt. Men intresset var det
intet fel på. :Så vi kommer nog dgen.

Julkorsordet var tydligen lättare,
trots tryckfel .Och Julhälsningen som
man fick fram genom att plocka ihop
de extra bokstäverna blev: God jul och
gott nytt år tillönskar Gustavsberga
ren! - Tack detsamma!

Pristagare blev Bertil Arvidsson 10 :
och fliti,ge G. Gustavsson 5:-. Väl be
komme! Och så här ser lösningen ut:

-~\z~~~~l)i
'"<,(,,.,~\..iJ~..(\~

Som pojke var j,ag medlem i Häl
singborgs Harmoniorkester. Medlemska
pet berodde mera på att far var en av
stöttepinnarna i orkestern än på egna
musikaliska förtjänster. Detta sagt ef
tersom kåren i övrigt bestod av full
vuxet folk.

Vd. anordnade bl. a. höst- och vårkon
sert varje är i Folkets hus A-sal. Och
nog minns j,ag vilken underbart stimu
lerande konsertatmosfär som rådde i den
lokalen. Man kände sig på något sätt så
högtidligt glad! Att konserterna sedan
aHitd gick med för.tjänst är en annan
historia men rena rama sanningen hur
underligt det nu ful kan låta.
Folk trivdes faktiskt i sitt 'eget hus'

och se'n fick det vara boxning, brott
ning, revy, möte . . . ja, kort sagt, vad
som helst på programmet. 'Det blev
publik! Och nu .förstår säkert alla vart
jag vill komma? Ja, just det! Gustavs
bergs Medborgarhus!

Våra kommunala fäder har säkert väl
utarbetade tids- och kostnadsberäkning
ar och kanske ritningarna klara men
dom har också något som kallas för
budget.

:Skulle vi nu inte kunna forcera dessa
planers ,genomförande genom frivilliga
insatser och 1bidrag? ,Säkert!
Låt oss t. ex. offra en krona i må

naden att dras på lönen och räntepla
ceras. I många samhällen har det skett.
Varför inte här?

Gustavs-berg har ett rikt förenings
liv. Ett vitalt intresse för detta är ska
pandet av ett tidsenligt medborgarhus.
Lät oss hjälpas åt! Fanfar.

.1$4.,_GUSTAVSBERGARE~Si
. ~JVLKOR~ORf>~,g
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DM på skidor

Rolf "spikar".

-Söndagen den 8 febr. stod Gustavs
bergs Idrottsförening som arrangör för
Distriktsm'ästerskapet på skidor 15 km.
seniorer och 10 'km. juniorer samt di
striktstävlan 10 km. för ungdom. Trots
att snön rasade ner både tävlingsdag'en
ooh dagarna före, kunde deltagarna bju
das på ett utmärkt kuperat spår, som
vann allas 1gHlande. Ett sådant trevligt
spår har aldrig åkts i ett 1D.M.-samman
harug. här i stockholmstrakten var de
tävlandes samstämmiga uttalande efter
tävlingen. Skidsektionen vill i det sam
manhanget tacka alla som villigt mött
upp för att hjälpa till att bevara vårt
goda renornme som tävlingsarrangör på
skidor. Av 184 anmälda ställde 146 upp
till start och av dessa kom 140 i mål.

Resultat, seniorer 15 km, klass I:
1) Lars Hugo Pettersson, Väsby 58,35,

2) Ingemar Henndng'sson, Väsby 1.00.18,
3) Göte Boudric, Väsby 1.00.56, 4) Hel
mer Carlsson, ,Skazipnäck 1.02.11, 5)
Conny Pettersson, •Fredrikshof 1.02.44.
På 9:e plats hamnade vår Arvid Olsen.
Klass IrI:
1) Birger Andersson, Gustavsberg

1.03.16, 2) Torsten 1Eri:ksson, Mälarhöj
den 1.03.16, 3) Per Hassis, illlnebyberg,
1.04.34.

rLagsegrare: Väsby 2.59.49.
Gustavsbergs laig •blev '5:a.
Juniorer, 10 km.:
1) Curt Åberg, Skarpnäck 38.19, 2)

Torkel Torkelsson, J'ärla 40.44, 3) Ulrik
Nordvall, Nynäshamn 40.58.
Lag: Skarpnäck 2.11.15.

En glad kväll
hade de gustavsbergare som den 31 jan.
samlats på Värdshuset för att höra
red. Hugo 8ohlbergs föreläsning "Från
Albert Engström till Salon Oahlm"
(Tecknarna och alkoholen). Föreläs
ningen illjgick i programmet för de två
upplysmngsdagar som Fabriks avd. 205,
Stookholrms läns Nykterhetsförbund,
Kommitten för samarbete mellan nyk
terhets- och fackföreningsrörelsen och
Gustavsbergs organisationer gemensamt
ordnat.
LördagskväHen inleddes rmed musik

av medlemmar ur orkesterföreningen.
Red. Sohl:berg gav först en orientering
om hur och varför samarbetet mellan
fackförenings- och nykterihetsrörelsen
kommit till stånd: "Det är", sade tal.,
"ett gemensamt intresse för dessa rö
relser att spritkonsumtionen minskar
och i arbetet för att tränga tillbaka det
fllorerande ungdomssuperiet är det ange
läget att alla deltager. Ju fler ungdo
mar som använder sprit nu, ju fler alko
holister får vi längre :fram."

Huvudföreläsningen som sedan följde
beledsagades av ljusbilder. Det skratta
des gott åt många av de historier före
läsaren 1berättade och åt många av teck
ningarna, men bakom de flesta av dem
spårade man, trots humorn, aJ,koholfrå
gans allvarstyngda bakgrund. Lördags
kvällen avslutades med •karusellpro
gram.
På söndagskvällen föreläste advokat

Elin Lauritzen om: "Alkoholen, hemmet
och skilsmässorna." Det framgick av fö
reläsningen att den största procenten
skilsmässor beror på alkoholmissoruk
hos någondera ,parten. Advokat Lau
ritzen redogjorde för en del fall ur sin
praktik och visade hur alkoholmissbruk
alltid följs av misstänksamhet och svart
sjuka och hur många kvinnor, långt
efter det skilsmässan verkstänts, går i
ständig ängslan för de !hot som f. d. ma
ken ständigt kommer med. När det gäl
ler bestämmelsen om den :frånskilde
makens rätt att under vissa tider få va
ra tillsammans med barnen, yrkade tal.
på en ändring. De flesta barn blir näm
ligen så psykiskt splittrade genom det
ta, att de tar skada för hela livet. Be-

Ungdom, 10 km.:
1) Erling Norberg, Mälarhöjden 40.53,

2) rLennart Jönsson, Järla 41.43, 3) Kurt
Jansson, Väsby 41.48.
Lag: Gustavsberg 2.3•6.41 (Jerry Flo

rin, Kurt Gustavsson och Raim, Sassi)
Yngre Oldboy vanns av Erik Eriksson,

Dalaföreningen.
Äldre Oldboy vanns av ,Sigge Vestin,

Hellas.
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Prof. Einar Key har intresserat sig för var
artikel "En Värmdöbondes resa" och talar
om att han för manga år sedan hörde upp
giften, att Ingaröborna brukade kallas Jng
arö-kalvar och vill veta vilken uppgif.t som
är den viktiga. En av våra sagesmän för
täljer att Ingarövargar är en mycket gam
mal benämning. En anställd frän Ingarö
kallades ofta för Gråben på 90-talet, men
det vore givetvis roligt att höra ytterligare
bevis frän läsekretsen.

Sven Nilsson, Klinten, Julia Pettersson, Ul
riksdal, Gustav Ohlson, Nässjö, Lisa Anders
son, Bryninge, Ingeborg Pettersson, Abytorp,
Hildur Finn, Leksand, J. O. öström, Hemme
stavik, Elsa Larsson, Stockholm, Edvin Jo
hansson, Stockholm, Ernst Lindahl, Stock
holm, prenumererar och sänder oss och alla
gustavsbergare nyårshälsningar.

Georg Pehrsson, Stockholm, skriver med
sin prenumeration: "Den dagen Gustavsber
garen kommer, läser jag den före kvällstid
ningen. Det är ett högt betyg från en inbiten
tidningsläsare som jag,"

Hildur Andersson, Stockholm, ger ocksä
red. ett extra tack och nyärshälsning. "Hon
tror sig sitta mitt uppe i minnenas värld,"

Gustav Fröberg, Sollentuna, ler när han
läser om Kindgrens affär och ser bilden av
båtsman Palm. "Varifrån får ni allt om det
gamla?" frågar han och gratulerar till de 10
åren." - Tack för de personliga hälsningar
na! Ja. Pappa var en hedersman!

Ebba Elins-Carlsson, Stockholm, skriver:
"Tidningen är trevlig och rolig, särskilt för
att man får återse minnen frän den plats
man var som barn. Hoppas att det alltid kan
bli något i varje nummer om gamla Gustavs
berg."
Tack ska ni ha!
Slut med rosor för dagen!

Red.

tecknande är att den större delen av
urngdomsbrottslin:garna just kommer
från en sådan miljö.
Som avslutning rpå upplysningsdagar

na -var en konsert ordnad. Gustavsbergs
Orkesterförenilljg' spelade ett populärt
konsertprogram. Valet av stycken och
utförandet var sådant att även de icke
konsertvana lyssnarna njöt av framfö
randet. Kvällens stora händelse var
operasångare Arne Ohlssons framträ
dande. Hans välljudande stämma var
en njutning att rhöra och publiken gav
sin tac~sa,rnhet tillkänna genom starka
applåder och lyckades också fä två
extranummer.

B. P.



Varför emalj?

De flesta av oss inom branschen har ofta kun,
nat observera hur emaljen även på nya

badkar snabbt mister sin glans och får en
sträv yta. Detta beror nog i de flesta fall på
att husmödrarna numera använder skarpa,

snabbverkande rengöringsmedel som angriper
och upplöser emaljytan. Gustavsbergs stålbadkar

förses därför med ett extra emaljöverdrag
som skyddar karet mot alla inom hemmet före.
kommande aggressiva ämnen och underlättar

arbetet med att hålla karet rent.

*Som syrafast betecknas en emalj som motstår
angrepp av 10 proc. ättiksyra under 15 min.

utan att uppvisa någon glansförlust.

,

- en industri i folkhälsans tjänst
Stockholm. Göteborg Malmö Sundsvall
520860 131569 72630 58265

Pris 75 öre
~ J e q s ~ ~ t s n O
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Kommer freden?
De senaste veckornas utrikespoli

tiska händelser har gett oss anledning
till en avvaktande fredsoptimism.
Kommer vi verkligen att under våren
och sommaren 1953 få uppleva fre
den? Finns verkligen den enighet och
den goda vilja som kan leda mänsk
ligheten ur det kaos där världen just
nu befinner sig? Detta är frågor som
vi alla ställer oss. Frågeställningen
är lika gammal som mänskligheten
själv.

Motsättningar har alltid funnits
mellan olika folk. Det började med
syndafallet, fortsatte med Kain och
Abel, övergick i släktfejder för att
slutligen övergå i krig mellan olika
världsdelar. Ännu icke påtänkta släk
ten får kanske uppleva ett krig i uni
versum mellan varelser på de olika
planeterna. Tanken låter fantastisk
men den logiska följden av den hi
storiska utvecklingen visar att detta
antagande har fog för sig. Måhända
skulle ett hot utifrån mot vår egen
planet vara det enda sättet att ena
jordens befolkning.

Vi talar ofta om det kalla kriget,
som förbereder det varma kriget. Med
det finns en mångfald andra krig som
inte syns, som aldrig blir offentlig
gjorda men som dock lämnar fruk
tansvärda spår där de går fram. Det
är de krig som pågår i våra hem, på
våra arbetsplatser och i våra organi
sationer. De är en återspegling av de
kollektiva krigen mellan folken.

Hur ska vi komma till rätta med
detta? Hur ska vi kunna räkna med
en fredlig samlevnad mellan folken
då vi inte kan hålla fred i våra hem
och på våra arbetsplatser? Striden
kan bestå och orsakas av bristande
anpassning, ekonomiska och sociala
förhållanden. Den är med andra ord
historiskt betingad.

Den svenska fackföreningsrörelsen
är den största kollektiva samman
slutningen i detta land. En myllran
de ström av förtryckta och kuvade
människor sökte där ett skydd mot
många gånger despotiska arbetsgiva
re. Den andliga färdkosten var hatet.
Detta hade man insupit med moders
mjölken. Från arbetsgivaren kunde
ingenting gott komma. Var det nå
got bra, som denne gjorde för de an
ställda, fanns där alltid en baktanke.
Lita aldrig på arbetsgivarens ord, vi
sar han dig idag en väntjänst, blir
det i morgon en björntjänst. Arbets
givaren måste alltid betraktas som ar
betarklassens värsta fiende ...

Dessa tankegångar omfattas fortfa-

rande av många människor i detta
land. De ha fått en riklig näring ge
nom förhållanden som rådde på den
svenska arbetsmarknaden även un
der vår tid. Med vetskap om att det

. är lättare att riva ned än att bygga
upp fordras det lång tid innan en ny
inställning vinner terräng.
Från ledande industrihåll, från äm

betsmannavärlden, ja även från bon
dehåll betraktade man förr de fack
ligt organiserade arbetarna som en
hop okunniga sällar. Där det inte
fanns naturliga motsättningar, där
uppkonstruerade man i hast fram så
dana. Båda parterna omgav sig med
ett skyddande pansar, ingen ville ta
ga första steget till ett närmande.
Och en invit till samarbete hade när
mast betraktas som ett förräderi mot
den grupp man tillhörde.

De omställningsproblem som in
träffade till följd av den industriella
revolutionen blev för stora för att
kunna bemästras. Vad som sedan följ
de av motsättningar och strider kan
gott betecknas som den nyare tidens
stora syndafall. Endast gradvis, och
efter många gånger onödiga slitning
ar, har vi lyckats inse vikten av sam
abetets betydelse. Vi lever i en värld
av stor föränderlighet, gamla moral
begrepp försvinner, eviga sanningar
falla platt till marken och nya ideer
bryter fram. Det har lyckats oss att
i grund förändra samhället men i
konsten att förändra det mänskliga
sinnelaget har vi totalt misslyckats.
Ett bättre samhälle uppnår vi in

te genom att besinningslöst dyrka de
folkledare eller idrottsstjärnor som
stiger fram på världsarenan. Vi når
det inte genom att avskaffa klasser
na och istället införa olika social
grupper. Men vi är på god väg mot
något bättre om vi lever efter re
geln "allt vad I viljen människorna
skola göra Edet det gören I ock
dem".
Liksom bonden plöjer jorden och

sår sin säd om våren, måste även vi
bereda jordmån för nya tankar -
för en ny säd. Skörden kommer inte
samma dag som säden sås, det ford
ras ans och vård, mödosamt arbete
och lång väntan.
Vill vi undvika det totalitära syste

met måste vi också hjälpas åt att be
fordra en ny arbetsgemenskap av be
stående innehåll. Det största hindret
på vägen utgör människan själv. Fre
den befrämjas bäst genom att vi söka
bli bättre människor, och genom att
vi lösa våra vardagsproblem på ett
fredligt och hyfsat sätt.

Axel öhlund.
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Det gäller
edra barn

Så lyder titeln på ett litet flygblad,
som nyligen utdelats i Gustavsberg
som ett led i kampanjen för bättre
tandhälsa. Det är också främst för
den yngsta generationen man hoppas
på resultat av propagandan. Att det
behövs krafttag mot snaskmissbruket
framgår klart av de undersökningar
av barnens tänder, som företogs när
Gustavsbergskampanjen startades
senhösten 51 och som upprepades när
denna pågått ett år.

Undersökningen avsåg blott vissa
åldersklasser. 1951 genomgingos barn
födda 48, 44, 42 och 39, d.v.s. 3, 7, 9
och 12-åringarna. 1952 undersöktes
barn födda 49, 45, 43 och 40. Man
hoppades dessutom få en kontroll av
mellanliggande åldersklasser bland
skolbarnen genom skoltandvården. Av
skilda anledningar har denna emeller
tid varit ytterst oregelbunden, varför
inga siffror kunnat hämtas därifrån.
När det gäller undersökningar av

tänder är det en gammal iakttagelse,
att olika tandläkare komma till gan
ska olika resultat om de undersöka
samma patientmaterial. Uppfattning
en om vad som verkligen är ett hål
i en tand skiftar när det gäller dess
begynnelsestadier. Olika belysning,
sondernas skärpa m.m. inverka även
ledes. Då det inte varit möjligt att
få samma undersökare båda åren,
utom för en årsklass, måste man
med mycket stor försiktighet bedöma
resultaten av den första kontrollun
dersökningen. Tiden - ett år - är
också för kort för en jämförelse av
tandtillståndet. Men under.sökningen
ger en klar bild av behovet av tand
vård bland barnen. Bland skolbarnen
har endast de permanenta tändernas
tillstånd registerats. Här nedan föl
jer en sammanställning av resulta
ten.

1 9 5 2

Karies
i Ant.l friaAlder
1
barn barn

I Karierall Kariera- de tand-
, de tand-1

1 ytor .
I ytor*) barn=)' pr

I

Alder' Ant Karies
I barn! fria
i I barn

Kariera-\ Karie-ra
de tand- de tand-
ytor*) ytor

pr·barn*)

' I
f. 481 i f. 49j
3 år! 42 4 378 9 3 år' 39 6 495 ! 12,7
f. 44; 'f. 451
7 årl 53 17 148 2,8 i 7 år 56 13 238 4,2
f. 421 i f. 43

I
9 år 46 0 611 13,3 i 9 år 61 ' 0 433 7,1
f. 39, f. 40

år! 25 i 0 357 14,3 i 12 år 50 0 719 11,4

*) eller fyllda, eller extraherade, varvid varje x-ad tand räknats som 3 karierade
ytor.

Tillståndet bland 3-åringarna var
siffermässigt sämre 1952 än 51, 12,7
resp, 9 hål per barn. Skillnaden kan
dock vara slumpbetonad. Antalet fall
med grava tandskador är stort. 1952
hade 1/4 av småttingarna mer än 20
hål. Rekordet hölls av en liten kvan
ting, som hade 59 tandytor trasiga i
sina 20 mjölktänder. Detta är skräm
mande siffror, som visar behovet av
upplysning om tändernas rätta vård,
som visar nödvändigheten av att söka
få en ändring till stånd.

När folktandvården infördes 1939 i
Sverige tänkte man sig att bygga upp
denna från grunden. Man skulle börja
med 3-åringarna och se'n skulle bar
nen få regelbunden vård upp till 15-
årsåldern. Nu tretton år efteråt är
småbarnstandvården praktiskt taget
helt slopad och på många håll hinner
man ej med 15-åringarnas behand
ling. Orsaken ligger främst i att små
barnens tänder voro betydligt sämre
än väntat samt att kariesfrekvensen
bland dessa samt bland skolbarnen
ökat i betydlig grad.

Om vi nu skulle göra det lilla tan
keexperimentet att folktandvården
skulle kunna ta hand om och laga
tänderna på alla 3-åringarna här i
Gustavsberg. Med ledning av siffror
na från tandundersökningen kan man
då få fram en hel del intressanta sa
ker. De 39 småttingarna ha tillsam
mans 495 hål, av vilka 9 barn svarar
för 364 och de 30 för övriga 131 hål.
Bland de senare barnen ha de hio
med de friskaste tänderna bara 3 hål
tillsammans. Antar man att varje
hål skulle ta lika lång tid att laga
så tar tandvården för de 9 barnen
med de mest förstörda tänderna un
gefär 10 gånger så lång tid per barn
som för de övriga. Om däremot alla
barn hade så bra tänder, som de nio
bästa, skulle tandläkaren hinna med
1.485 småbarn på samma tid, som be
handlingen av de 39 nu skulle kräva.

En ordnad småbarnstandvård i
Sverige är ingen utopi! Det behövs
endast att alla föräldrar äro lika för
ståndiga som mammorna och pappor
na till de nio 3-åringarna i Gustavs
berg, som har de bästa tänderna,
samt att inga "snälla:" tanter och
farbröder genom sitt oförstånd för
störa resultaten. Det är inte för intet
det står i flygbladet "Ni har inte mo
ralisk rätt ge andras barn sötsaker".
Samma räkneexperiment bland skol

barnen visar, att siffrorna inte upp
visa lika stora differenser som bland
småbarnen. Tendensen är dock den
samma. Den sämsta fjärdedelen av
barnen har nära hälften av alla hå
len. Om däremot alla barn hade så
goda tänder, som finns bland den bäs
ta fjärdedelen, skulle skoltandläkaren
hinna med ungefär 5 gånger så
många patienter på samma tid. Är
inte det siffror som tala? Siffror som
visa vilka vinster som hägra om den
förebyggande tandvården verkligen
genomsyrade folket och ej enbart
uppmärksammades av ett mindre tal
ambitiösa föräldrar och barn.

Siffrorna visa även vilken belast
ning för skoltandvården som barn
med massor av hål utgör. Med de
siffrorna för ögonen kanske man kan
förstå anledningen till påpekandet i
det utsända flygbladet: "Det är oso
lidariskt att låta samhället betala
följderna av en försummad tandvård
i hemmet."

Avsikten med undersökningen av
barnens tänder var dock inte att få
en bild av tandtillståndet för tillfäl
let. Främst räknade man med att få
en värdemätare för resultatet av pro
pagandan för bättre tandhälsa. Kan
då ingenting sägas om detta ännu?
Ja, som jag tidigare nämnt, måste
man bedöma resultaten med stor för
siktighet. Ett år är även allt för
kort tid för att få fram jämförelse
tal. Nästa undersökningar bör dock
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Wilhelm Kåge 1917-1953

Professor Kåge talar varmt om Arktic för Konungen.

ge en klar tendens. Emellertid fin
nes det en ljuspunkt. Ifråga om nio
åringarna så hade ·dessa 1952 bara
hälften så många hål som motsva
rande årskull 1951. Samma tandläka
re har undersökt bägge kullarna. Här
är skillnaden så pass stor att man
bör ha anledning tala om en verk
lig förbättring. Lärarna ha också
bekräftat, att just de yngsta årskul
larna i skolan varit de som mest
aktivt deltagit i kampanjen, visat det
största intresset när det gällt att fyl
la i tandvårdsschema etc.

Om Gustavsbergskampanjen skall
kunna ge resultat över hela linjen
måste alla goda krafter samverka.
För mig som tandläkare har det va
rit en stor glädje att se vilket intres
se och vilken initiativrikedom med
lemmarna i propagandakommittån vi
sat. Så länge inte samhället tillgri
per kraftåtgärder, skärper beskatt-

ningen på snask, förbjuder gottkios
ker i närheten av skolor, inför snask
förbud i skolorna etc, etc. så länge
beror det dock ytterst på individernas
karaktär, om en propaganda för bätt
re tandhälsa skall få framgång. När
det gäller vuxna ligger ansvaret helt
på den enskilde. När det gäller bar
nen är det främst föräldrarna som ha
möjlighet ge barnen en god start i li
vet med goda tänder. Det går inte att
komma ifrån det ansvaret genom att
säga "barnet har ärvt min - eller
våra - dåliga tänder". Arvsanlagen
blevo inte plötsligt bättre under kri
get, då antalet hål per barn sjönk
till en bråkdel av vad det varit före
kriget i t. ex. Finland och Norge. Ej
heller blevo arvsanlagen så mycket
sämre när kriget slutade och tand
förstörelsen raskt ökade i takt med
den ökade förbrukningen av socker.

Sanningen ligger främst däri, att

Utställningen i Nationalmuseum
över Wilhelm Kåges keramiska
skapelser, från de första försöken
till dagens nyheter öppnades den 17
april i närvaro av Konungen och
en rad kännare och celebriteter.
Pressen lovordar verket och utställ
ningen. Gustavsbergaren har ännu
icke haft tillfälle att ta utställning
en i betraktande. Den pågår till
den 14 maj, och vi tillåter oss för
dagen att citera prof. OUe Sköld
i utställningskatalogen:

"Både i rent keramisk-estetiska frå
gor och när det gäller de utpräglade
nyttoföromålen har Kåge gjort en bety
delsefull insats, och han står idag som
en av föregångsmännen inom den mo
derna svenska keramiken. Han har va
rit ett storföretags konstnärlige ledare
under trettio år, och under denna tid
har tack vare hans insatser namnet
Kåge blivit nära nog synonymt med
Gustavsberg. Hans förmåga att i sam
band med sin konstutövning propagera
och föra fram det svenska namnet och
den svenska keramiken utomlands har
varit till nytta inte bara för det före
tag han tjänat utan även för svensk ke
ramisk industri i gemen. Den uppskat
tade insats han gjort genom att upplåta
Gustavsbergs ateljeer för studerande
Ulliga konstnärer, bör ge oss en garanti
för kontinuitet och framtida tradition

det förnämliga keramiska yrket."

Ur MT av den 18/4 och 23/4 saxa vi:
"Introduktionen med en grupp fat, färg

rikt dekorerade med kvinnohuvuden, djur,
blommor och frukter, erinrar en om den
konstnär som 1917 övergick till och snart
övertog den konstnärliga ledningen av Gus
tavsbergsfabriken. En verksamhet i nyttans
tjänst. Inne i själva utställningssalen mot
svaras, kan man säga, denna ögnalust av
en hel vägg behängd med Kåges 30-åriga
samlade produktion av mattallrikar - saker
som Sveriges husmödrar säkert känner igen
lättare än hrr konstkrtt.iker gör. Det är pä
detta område Kåge gjort sin måhända be
tydelsefullaste insats. Den har säkerligen in
te varit ett arbete "vid sidan av".

"Dessa fängslande produkter, som ställer
honom i främsta ledet av våra "konst"-kera
miker, kunde med all rätt ha inspirerat till
en uttömmande karakteristik, men utställ
ningens vida sociala aspekter har här och
denna gång fått stå i förgrunden. Den är
som helhet ett mästerprov också i fråga om
utställningsteknik (arkitekt David West
man)."

en allt för stor del av de ökade pen
ninginkomsterna hos den moderna
människan användes till ökad kon
sumtion av njutningsmedel,- som öde
lägga tänderna.

Bo Burman.
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Lennart Berqstrbm:

Psykologiska synpunkter
på samarbetet

3.

I det föregående har v1 1 princip
kommit fram till 3 olika typer av ak
tivitet, nämligen den adekvata, till
arbetsuppgiften anpassade aktivite
ten, som innebär, att man kan lägga
in den rätta ansträngningen i varje
situation, och kan koppla av, där det
inte krävs någon ansträngning, den
överaktiviserade, som motsvarar den
agressiva, kategoriska, fanatiska och
kverulantiska inställningen, den
självhävdande och försvarsbetonade
reaktionen o. s. v. och slutligen den
passiva, slappa, motsvarande oförmå
ga att anspänna sig och engagera sig.
I den överspända hållningen är man
på förhand bunden av en aktivitet,
vanligen en personlig försvarssitua
tion, som ofta kan beskrivas som
prestigeinställning, jag-bundenhet,
självhävdelse, förutfattad mening,
egoism eller makthållning. Redan den
pedantiska inställningen, där man
försöker schematisera sin tillvaro, är
en bundenhet och samtidigt en oför
måga attacceptera tillvaron sådan den
är. Man är dogmatisk, har en redan
färdig inställning. Som överaktivise
rad måste vi således även betrakta
den inställning, som innebär en ten
dens till förstelning och fixering med
en inlåst aktivitet eller hämmad ag
gressivitet.

Den slöa, likgiltiga inställningen
brukar vara grundad på ett bristtill
stånd vad beträffar tillförsikt, kon
taktförmåga och självförtroende och
få sina mest utpräglade former hos
redan ursprungligen energifattiga in
divider. Brist på målmedvetenhet och
organisation ger här den oförmåga
till samarbete, som kallas laissez
faire.
En del av de symptom vi tidigare

berört är gemensamma för de båda
sista typerna och ett resultat av, att
man överhuvudtaget inte fungerar
bra. Vantrivsel förekommer sålunda
både bland dem som är oförmögna
till avspänning och bland dem som
har tappat sugen. Svagt intresse och
bristande ansvar är också ett allmänt
symptom, som återkommer i båda
grupperna. I den slöa hållningen finns
det en brist på engagemang överhu
vudtaget och därmed även på intres
seengagemang, medan man i den
överaktiva hållningen får räkna med,

att intressefältet har trängts sam
man till att omfatta huvudsakligen
de jagiska intressena. Där kan man
finna personer som i stor utsträck
ning överlåtit sin samarbetsinställ
ning åt prestigedjävulen.
Någonstans mitt emellan de båda

ytterlighetstyperna har vi den ade
kvata aktivitetsinställningen, som in
nebär, att man kan taga situationen
som den är, lugnt och objektivt, och
kan reagera på ett öppet och äkta
sätt gentemot kolleger likaväl som
mot överordnade och underordnade,
med andra ord kan samarbeta. Men
en förutsättning härför är, att man
som helhet har funnit sig till rätta
med sin tillvaro, och kan se samman
hang och mening även i arbetet. Vi
kan inte tänka oss denna optimala
arbetshållning utan att individens
livsbetingelser är någorlunda till
fredsställande. Det innebär inte att
man är färdig, utan att man är på
väg, att man inte har stannat eller
blivit stäckt. Strävan att få till stånd
goda arbetsbetingelser och ett gott
samarbete måste därför i grund och
botten gå ut på att gestalta förhål
landena på arbetsplatsen så, att var
och en så långt som möjligt kan vara
sig själv, får lägga in sitt eget in
tresse och sitt eget ansvar i arbetet,
får engagera sig inte med påtryck
ning och tvång utan med intresse,
samt att arbetsklimatet är sådant att
den personliga utvecklingen i olika
avseenden främjas.

De ekonomiska och fysiska beting
elserna är givetvis viktiga i detta sam
manhang, men även tryggheten i an
ställningen är betydelsefull. Trygghe
ten hör till de grundläggande mänsk
liga livsbetingelserna. Det tycks ock
så kontakt och samarbete göra, men
samarbetet måste bygga på trygghe
ten. Man kan inte samarbeta, om man
är rädd. En auktoritär människa är
otrygg, misstänksam och på sin vakt
och kan inte heller samarbeta. Även
självkänslan hör till de grundläggan
de livsbehoven. Det visar sig, att
knappast någon människa fungerar
bra, utan att känna sig ha ett värde.
Vi strävar alla efter att bli accepte
rade, efter att få personlig aktning.
En förutsättning för gott samarbete
är alltså att vi ej sårar utan kan sti
mulera självförtroendet hos våra
medarbetare, ge uppmuntran och er
kännande. Detta gäller i särskilt hög
grad från arbetsledningens sida, men
har betydelse även i de kamratliga
sammanhangen.

Vi kan vidare ofta iaktta, att gynn
samma utvecklingsbetingelser i arbe
tet också förutsätter, att vi känner en

mening med arbetet. Det är viktigt,
att vi känner, att vi har en uppgift,
att arbetet är inordnat i vårt livs
sammanhang, att vi utvecklas i det.

Som en sammanfattning kan sägas,
att samarbete, ett gott arbetsklimat
och en god arbetsmoral är beroende
av att individerna i alla dessa avse
enden så långt som möjligt kan fun
gera i enlighet med sina personliga
förutsättningar och inte känner sig
ha fastnat.

Såvitt man kan se, finns det alltså
ingen motsättning mellan individens
personliga utvecklingsintresse och ar
betsgivarens sakliga intressen i arbe
tet. De är desamma. I praktiken finns
däremot stora motsättningar med
misstro och andra svårigheter på
samarbetsplanet. Bakom ligger
mänsklig oförmåga; oförmåga att se
och förstå förutsättningarna för sam
arbetet, oförmåga att på detta plan
tillämpa samma enkla metoder, som
vi har, då vi skall lösa tekniska pro
blem, okunnighet om de lagar vi har
att räkna med i de mänskliga funk
tionerna.

Det egenartade med de mänskliga
problemen är, att de är mycket litet
åtkomliga från de vanliga tekniska
utgångspunkterna. Vi måste i stället
se människan och hennes förmåga att
fungera från biologiska utgångs
punkter. Vi måste här tillämpa de
lagar, som gäller för allt som lever
och växer omkring oss. Vi är mera
släkt med träden och blommorna än
med maskinerna, men tyvärr betrak
tas människorna på arbetsplatsen of
ta som kuggar, ibland kanske inte ens
så. Under sådana betingelser kan ing
en människa utveckla sin förmåga.
Om vi skall odla ett sädesslag, räc
ker det inte, att vi har fått rätt sort,
liksom det inte heller räcker, att vi
har fått den rätte mannen på arbets
platsen. Utvecklingen beror på, hur
vi har förberett jorden, respektive
hur förhållandena är på arbetsplat
sen, hur vi löser frågan om stimulan
sen. Växterna behöver regn och sol
sken, lämplig temperatur och jord
mån. Vi människor behöver också
allt detta ehuru på ett annat plan.
Vi behöver ett visst mått av arbets
lugn och personlig kontakt och so
len behöver ibland lysa på vår själv
känsla. Vi måste få engagera oss i
arbete, känna oss accepterade, känna
att vi har utvecklingsmöjligheter.
Detta är det mänskliga arbetsklima
tet, som har visat sig kunna ge ut
vecklingsbetingelser inte endast för
personligheten som sådan utan även
för ett effektivt arbetsresultat.

(Forts.)
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Hur •
VI arbetar

4. Gustavsbergs Studio

Stig Lindberg i sin atelie.

Hur är det? Producerar vi varor
för att hålla människor i sysselsätt
ning eller håller vi personer i arbete
för att åstadkomma varor? Fråge
ställningen kanske förefaller sofis
tiskt förenklad och för många kan
ske till och med likgiltig. Men per
sonligen tror jag att den rymmer nå
got högst väsentligt. Man bygger ju
faktiskt inte upp en industri för att
sysselsätta t. ex. 1.000 personer. Man
vill producera en nödvändig vara, se
dan låter man den beräknade avsätt
ningen bestämma arbetskraftens stor
lek. Denna arbetskrafts verkliga in
komster är en relativitet. Värdet av
denna inkomst ligger ju i vad den
anställde kan få för sina pengar. Men
den högre levnadsstandard som är
varje produktivitets mål och mening
har vi inte uppnått bara genom att
vi få mycket varor för pengarna. Vi
måste få ett maximalt mått av varu
kvalitet i utbyte för arbetsinsatsen
för att vi skall kunna tala om en
reell standardhöjning. Den stridbara
Villy Maria Lundberg i Fib. oroade
nyligen textilfabrikanterna med ett
praktiskt exempel. Hon har en tröja,
inköpt på 20-talet, som fortfarande
efter flitigt nötande är hel och an
vändbar. De tröjor hon köper nu för
tiden, påstår hon, håller bara två el
ler tre tvättar. Vi kan förstå hur
fiktiv vår arbetslön blir om vi bara
får skräp för våra pengar. Och så är
cirkeln sluten. Den lön vi får för
arbetsmödan är faktiskt halten på de
varor vi producerar!
Men var kommer konstnären in i det

ta kvasinationalekonomiska resone
mang. Det är väl beroende på hur vi

definerar ordet kvalitet. Vi skulle in
te vara helt nöjda med en enbart ma
teriellt hög levnadsstandard. Vi tar
var också stil och klokhet, skönhet
och glädje i lön för vårt dagliga slit.
Det är först när en produkt fyller
alla krav på både teknisk och estetisk
gedigenhet som vi har rätt att tala
om verklig kvalitet. Och i all synner
het gäller detta produkterna från en
konstindustri.

Det är inte ofta vi på Gustavsberg
ta detta ord "Konstindustri" i vår
mun, och jag vill gärna hålla med om
att ordet inte smakar särskilt bra på
tungan. När vi är riktigt högtidliga
kan vi naturligtvis känna oss som
medarbetare i en kulturell institu
tion, och det är kanske synd att inte
alla kan gå och sträcka på sig i så
dana söndagstankar i det ofta enfor
miga vardagsjobbet. Men jag tror att
det är väsentligt att vi alltid måste
arbeta i det medvetandet att våra
produkter i högre grad än andra in
dustriers bedöms ur estetiska synpunk
ter. Framför allt är det industrikonst
närens uppgift att slå vakt kring
detta faktum. Det är ofta han som
utåt blir den personligt ansvarige för
fabrikens produkter. Han kan många
gånger oförskyllt få skörda de rosor
som med rätta borde tillfallit en tek
niker, en förman eller någon annan
som gjort ett gott arbete. Men han
kan också få på huden av en enhäl
lig konsumentopinion för tekniska
eller estetiska brister åt vilka han
intet förmått göra.

Att vi, speciellt under de sista åren,
blivit mer uppmärksammade av den
internationella pressen än andra

svenska konstindustrier får nog till
skrivas en serie lyckliga omständig
heter. En ständigt förbättrad kvali
tet, ett öppnare och roligare samarbe
te mellan den kommersiella, tekniska
och konstnärliga ledningen, en kun
nigare och stabilare porslinsarbetar
stam, och inte minst ett försäljnings
läge som krävt ansträngningar och
kunnat anamma impulser och experi
ment.

Nödvändigheten av en kontinuerlig
konstnärlig ledning och estetiska am
bitioner har inte alltid varit så själv
klar vid företaget som man kanske
skulle tro. Vi kan inte i dag förneka
att fabriken under stora delar av
1800-talet arbetade med utifrån in
köpta eller "lånade" ideer. En del av
dessa pastischer är dock utmärkta
arbeten, och då och då tycks man ha
gjort ansträngningar att åstadkom
ma något personligt och självstän
digt. Ingen, varken Aug. Malmström
och Magnus Iseus (på 1870-talet) el
ler Helmer Osslund (på 1890-talet)
kunde (eller fick?) lämna några me
ra väsentliga spår efter sig i den lö
pande produktionen. Den första
konstnär som mer ambitiöst kom att
ägna sina krafter åt Gustavsberg var
Gunnar G:son Wennerberg som an
ställdes vid fabriken vid sekelskiftet.
Och nu först i början på vårt århund
rade kan man börja ana en specifik
svensk porslinsstil. Det måste dock
ha tett sig rätt hopplöst för honom
att helt kunna göra något åt den
djungel av internationella mönster
och modeller fabriken på den tiden
förde i handeln. Så sent som på
1940-talet kan man i en amerikansk
uppslagsbok om världens porslinsfa
briker läsa att Gustavsberg är en
porslinsfabrik i Sverige som är mest
känd för sin kopior av Wedgwoods
"Jasperware". Så länge kan man
alltså få dras på ett tvivelaktigt ryk
te. Vi måste dock ha klart för oss,
att Gustavsberg på intet sätt var en
sam om denna linjelöshet. I industri
alismens barndom hävdade vi oss väl
på de internationella utställningarna
och någon negativ kritik är svår att
finna.
Efter det att Wennerberg lämnat

Gustavsberg 1907 började kritiken
sätta in, vilket glädjande nog hade
till följd att Wilhelm Kåge 1917 fick
starta sitt pionjärarbete, som redan
efter få år skulle ge resultat. Gus
tavsberg kunde börja nämnas med
större aktning hos kännare och även
hos den stora allmänheten. 1949 läm
nade Wilhelm Kåge sin plats som fa
brikens konstnärliga ledare och chefs
skapet för Studion i mina händer för



APRIL 19-53 GUSTAVSBERGAREN 7

:•

...

att äntligen befriad från den dag
liga rutinen, helt få ägna sig åt sin
unika keramiska produktion.

Gustavsbergs Studio är ett konst
närligt centrum som arbetar efter tre
huvudprinciper, som idegivare åt fa
briken, som experimentverkstad för
att nå individuella avancerade kera
miska resultat och som produktions
avdelning för konstgods. Man måste
konstatera att det var ett lyckligt
steg, när iden till en samordnad
konstnärlig avdelning (1943) kunde
förverkligas. Den abstrakta "rosen i
knapphåletexistens", som konstnären
på de flesta industrier får finna sig
i att betraktas som, har nog helt
försvunnit, då vi genom Studion inte
bara fått ett instrument för kera
miska experiment, utan också betalar
kalaset. Jag menar nu inte att en
konstnär på en industri i allmänhet
inte betalar sig, men vi har nu möj
lighet att genom produktion av konst
gods betala det konstnärliga impuls
arbetet för fabriken som helhet och
dessutom en del av den reklam och
de publikationer som gagnar hela
företaget.

Studion sysselsätter idag 53 per
soner. Förutom Wilhelm Kåge och un
dertecknad arbetar fyra (mer eller
mindre) självständigt skapande
konstnärer, Karin Björqvist, Berndt
Friberg, Anders Liljefors och Calle
Blomqvist. Karin Björqvist den
yngsta i teamet har en kvinnligt be
haglig keramisk profil. Hon experi
menterar för närvarande med ett
personligt lätt och graciöst konstgods,
men har även gjort utsökta arbeten
för industriell produktion. Berndt
Friberg har sedan början på 40-talet
mer och mer säkrat sin plats som en
av våra finaste stengodskeramiker.
Han har även arbetat med uppgifter
av mer teknisk natur och har att
övervaka drejningsarbetet på stu
dion, en sak som han i dag kan ta
med "knusende ro" med tanke på vå
ra stengodsdrejares Bjufström och

Pettersson skicklighet. I samband
med hans verkstad finns även ett
litet glasyrlaboratorium, vilket är av
sett att vara tillgängligt för samt
liga konstnärer. I huvudsak har dock,
som väntat, det mesta arbetet där ut
förts av Friberg. Högst uppe på vin
den har Anders Liljefors sin verk
stad. Han arbetar uteslutande med en
egen produktion av ett strängt, föga
insmickrande stengods. Liljefors har
på ett par år gjort sig ett namn som
en av landets mest säregna och ori
ginella unga keramiker. Calle Blom
qvist som redan i början av 20-talet
anställdes som Wilhelm Kåges med
arbetare är Studions realistiska teck
nare. Han arbetar för närvarande
med servisdekorer, och har gjort en
rad utmärkta kompositioner för re
staurantporslin i en grafiskt kunnig
och älskvärd stil.
Förutom dessa arbetar Sven Jons

son med idef'örslag och teckningar
för argenta- och gracia-produktio
nen. Han har en lätt, smakfull stil som
vi kan se bl. a. i den nya "Filigran"-
serien. Han övervakar den konstnär
liga kvaliten på dessa tillverkningar
och sköter dessutom vårt lilla fina
arkiv-bibliotek och tidskrifterna.

Studions konstgodsproduktion har
under de senaste åren ständigt vuxit.
Bruttoproduktionen var 1948 med
sammanlagt ett 50-tal anställda
(konstnärer och förmän inräknade)
823.000 kr. 1952 var produktionen
1.398.000 kr. med ungefär samma an
tal anställda. I år räknar vi genom
en ökning av de så kallade Stengods
cararra-serierna att ytterligare för
bättra detta produktionsresultat.

Bortsett från tillredning av leror
och massor som sker i porslinsfabri
kens slamhus ligger hela tillverkning
en av konstgodset inom Studions väg
gar. I andra våningen finns verk
städerna som för närvarande syssel
sätter 6 gjutare, 1 fajansdrejare och
2 glaserare. I denna våning ligger
också gipsformslagret och ateljen för
fajansmålning, där 7 st. målare ar
betar. Det är en högst kosmopolitisk
avdelning med 1 finländska, 2 tyskar,
1 australienska, 2 st. från Italien, 1
svensk och snart kommer dessutom 1
ungerska att kunna räknas dit. Som
min assistent vid den konstnärliga
översynen arbetar här Alf Jarnestad.
Då fajansen målas i den obrända gla
syren är denna avdelning förnuftigt
placerad i närheten av glaseringen.
På grund av lokalbrist måste dock
tyvärr "fajansen" inom de närmaste
månaderna flyttas en trappa upp för
att bereda plats för en utvidgning av
cararraproduktionen och för nya till-

verkningar. Godset från dessa avdel
ningar går sedan till bottenvåningen
där ugnshallen ligger. Här regerar
brännaren Amandus Fransson över
10 st. elektriska ugnar. I detta. plan
finns också ett rum för avsyning och
sortering av gods, ett rum för pole
ring och ciselering av silverdekorer
samt ett rum för lagring av råma
terial.

Det färdiga godset går sedan till
lagret som även ligger på nedre bot
ten. Försäljning och lager skötes av
Sture Fredblad. Här effektueras de
order av konstgods som sedan skall
ut till våra kunder över hela världen,
till bl. a. Frankrike, Tyskland, Italien,
U.S.A., Mexiko, Sydamerika, Austra
lien, ja ända bort till Fillipinerna går
vårt konstgods.
På tredje våningen ligger den stora

målarsalen, där 19 skickliga dekora
törer arbetar med silvermålning. Här
finner vi också vårt allt i allo Harry
Pettersson som är basen och represen
terar "den krassa verkligheten" på
denna artistiska Studio.

Ytterligare en trappa upp finnes
lager för sekunda och halvfabrikat.
Och därmed har vi slutat vår rund
vandring. Lokalerna har efter de se
naste årens genomgripande reparatio
ner blivit ljusa och trevliga. Vi hy
ser naturligtvis bekymmer för svå
righeterna att vid behov kunna ut
vidga, och många av oss drömmer
om den dag då vi skall bli i tillfälle
att flytta ner till de gamla verkstä
derna vid museet som reserverats för
vår räkning, men under tiden dispo
neras av kyldisk och plastfabrikatio
nen.

Studion är till slut en trivsamt job
bande grupp av ovanligt kunniga
konsthantverkare och konstnärer.
Men den är också en samling indivi
dualister, många med den lågmälda
stolthet som är den verkligt värde
fulla människans eget signum.

Stig Lindberg.
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Vad skall .
VL göra med

barnen?
(Forts.)

Ma11, <hör så ofta: pojken är inte begå
vad, han är ,bara slö och lat. Och: man
kan vad man vill. :Man skall väl kunna
behärska sina känslor. Det är bara dn
billning att man har så svårt att lyda
mamma eller läraren. - Allt det där
innebär ju också en underskattning av
känslan, av mänmskans inre upplevel
ser. Man försummar att ta reda på,
konkret, mot vad man ber barnen spän
na viljan. Om vi gör så, riskerar vi att
begära, att en barnunge skall försätta
berg, när vi tror, att vi •bara ber honom
städa undan en sten. Vi riskerar vidare
att strarra honom för trots och slarv,
när vi egentligen borde rt:a av oss hat
ten för en liten hjälte, som kämpat en
ojämn kamp mot övermänskliga svårig
heter.

Men jag vill i detta sammanhang san
nerligen inte 'knibisera lärarkåren! Där
till har jag för stor respekt Iför dess
svära och påfrestande arbete och lärares
ibland utomordenthga skicklighet i abt
hålla arbetsro och livsglädje i en hel
klass på 30-40 barn. Det där arbetet
med en grupp är ju vad vi läkare har
minst kännedom om.
Man kunde formulera den nya och

djupare synen på barnpsykiatrin så: Vi
behöver inte välja mellan att ett barn
är elakt eller ömkansvärt eller sjukt
eller har ett arvsbetingat lyte. Ofta
finns allt detta på en gång, om också
den ena eller andra aspekten Jean vara
den väsenthga, Vår uppgift är att söka
reda ut var, när och hur det är självs
våldigt och/eller ängsligt, reda ut vilka
omedvetna konflikter och •konstitutio
neHa egenlheter och vilka kroppsliga
svagheter eller sjukdomar det har. Ar
betet på en rådgivningsbyrå blir också
ofta mycket omständligt och svårt. vi
hinner inte på långt när med allt som
egentligen lfinns att göra.

<Landstingets rådgfvningsbyrå i Solna,
där jag' har både en lärare (halvtids
anställd), en socialarbetare och en psy
kolog till hjälp, skall barnpsykiatriskt
försörja hela :Stockholms län med över
30,000 skolbarn och förmodligen ännu
fler småbarn plus ungdomar. Vi skulle
ha plats för minst 3 sådana rådgivnings
byråer i länet. Utanför de största stä
derna finns det dessutom nu bara '3 så
dana i hela landet. Därav kan man
förstå, att vi inte är ute i ogjort vä
der, då vi kallar barn och vuxna med
psykisk ohälsa för skolans och samhäl
lets styvbarn. Jag räknade 1947 ut, att

de svårfostrade

inom :Sfock:holms län stat och landsting
använde tillsammans 25 gånger så myc
ket i anslag för den förebyggande
kroppshälsovården som Iför elen förebyg
gande mentalhyglenen. Kroppssjukvår
clen fick "bara" 4 1gånger så stora medel
som vården av psykisk ohälsa.
Ändå är moderna medicinska auktori

teter ense om att de psykiskt sjuka är
ungefär hälften av alla sjuka, och ,stock
holms läns landsting är det mest avan
cerade i landet i fråga om åtgärder på
det mentalhygieniska området.

Det klagas över att barnpsykiater och
andra mentalhygieniskt intresserade
väsnas så mycket. Men är det under
ligt, att vi gör det? Är det inte vår
plikt att väcka allmänheten till insikt
om hur landet ligger?
Därmed vill vi inte alls säga, att allt

skulle bli bra, bara vi fick större till
gångar. Nej, det finns massor av pro
blembarn och barnprcblem, som Inte
lämpar sig för rädglvningsbyrän. Den
breda allmänheten - föräldrar och in
te minst lärare - mås-te mera aktivt
engageras i de medelsvåra uppfost
ringsproblemen. Vi måste t. ex. hjälpas
åt att finna den riktiga avvägningen
mellan kursplanens krav och karaktärs
fostrans, mellan gruppandans krav och
individernas, mellan arbetsglädje och
arbebstvång och mellan gcnomsnittsbar
nets behov och särJ.ingarnas.
Detta sista problem är av särskilt in

tresse för här förel-iggande ämne, där
för att det svåruppfostrade barnet of
tast också är det ovanliga barnet, är en
särhng', antingen igenom sina arvsanlag
eller under påverkan av säregna miljö
kombinationer. Jag vlll betona, att det
inte behöver vara någon dramatiskt sär
egen miljö Iför att dana ovanliga karak
tärsdrag. Det kan 'Vara en utåt väl dold
oenighet mellan föräldrarna, det kan
vara plötsliga byten av psykologisk mil
jö just i en känslig utvecklingsfas. En
mängd exempel härpå skulle kunna an
föras.
För att ,illustrera vad jag menar, bru

kar jag berätta om behandlingen av de
variga utslag i ansiktet, som kallas im
petige. Förr behandlade man dem gär
na med jodsprit eller också med en
kvicksilverhalttg salva. Det gick myc
ket bra med vilket som <helst - men om
man tog dem båda två, fick man en för
färlig retning genom att en löslig kvick
sHvenförening bildades. :Så är det ofta
också med psykisk påverkan.
Den stora skillnaden är, att vem som

helst ser, när vi fär en överretning' av
ansiktshuden. Men ett sår på själen, det
kan dels i och för sig vara svårare abt
se, dels är man i det nutida samhället
så ovan och så ovillig att se det. Där
för skäms den skadade för att visa det
direkt eller vågar ,inte ,göra det. Man
märker skadan först på omvägar, kan
ske först efter lång tid. Då kallas det
för sunt förnuft att förneka samban
det med det vanskötta såret - men
psykoanalysen har påvisat, <att det inte
är förnuft att göra så, och den dåliga
allmänna själshygienen visar, att det in
te är sunt heller. Vi måste ,bli lite för
siktigare i våra omdömen om medmän
niskor, som avviker från genomsnit
tet, oeh inte strax kalla dem osunda.
Men framför allt lfår vi inte värdera
dem efter våra ytliga Jmnskaper om
dem.
När det gäller dem, som ur· samhäl

lets synpunkt har ovedersägligt dåliga
arvsanslag, t. ex. de svårt sinnesslöa,
då får vi komma ihå:g, atit deras existens
är förutsättningen för de stora begåv
ningarnas existens. Båda va1.1ianterna
får vi genom det naturens stora lotteri,
som låter Medelsvensson ibli den vanli
gaste typen och ovanligheten öka mot
ytterligheterna ät båda ihållen. Det är
väl denna naturens ordning, som kan
säg,as vara det biologiska underlaget för
iden om a,llas lika människovärde, den
demokratiska grundtanken.
Här har jag >kommit med önskemål

00h krav, visat pä orättvisor och faror,
som borde elimineras. Men hur skall det
gå till, varifrån skall vi ta kraften? Hur
skall vi kunna vara så toleranta och ge
nerösa och >genomskådande mot var
andra och mot våra problembarn? Frå
gan är mycket berättigad och mycket
väsentlig. Det är meningslöst ·och ett
blodigt hån att ordinera rikligt med
mjölk och ägg åt ett barn i en :helägrad
stad. Det är 'Väl därför, som så många
föräldrar och. kanske också lärare blir
irriterade eller modstulna in.för en del
välvisa råd att ge barnen mer kärlek
och förståelse. Man vH!e så gärna, "men
var ska .man ta't ?"
Kan då verkligen vårt samhälle liknas

vid en belägrad sta,d? .Ja, på det sätttet,
att vi lider brist på livsviktiga förnö
denheter, på känslor av vänskap och fri
het, på attityder av vänH-ghet och tole
rans och på kunskap om 'Vårt inre liv.
Vi skryter ibland med :hur demokratiska
vi är, men om mMl har varit nervläkare
och ,familjepsykiater nå:gra år blir man
skeptisk. Visst är ytan !l)Utsad för det
mesta, men bakom orden och den vilje
spända eller 1glätti,ga masken plägar
människorna oftare än man tror sig
sig ,själva och varandra med ångest,
misstro och avundsjuk,a. Varken kriti-
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ken eller, allra minst, ömheten och sam
hörigheten får komma till klara uttryck
utan pyr bundna och vanmäktiga. Och
detta tycks vara Västerlandets - kan
ske mänsklighetens? - allmänna sjuk
dom just nu. Det är därför det är så
svårt att få en bättring tillstånd. Det
är därför det är så absolut nödvändigt
att åtminstone fönsöka få en bättring
till stånd.
När man nu ser de",svårfostrade bar

nens problem som en liten detalj och
spegelbild av hela mänsklighetens sam
Ievnadsproblem, då får man också fråga
kulturkritikerna om deras syn på sa
ken. Såvitt jag har kunnat - och hun
nit - se, tycks de vara ganska ense
om att vi för den materiella utveckling
ens skull försummat våra värdepro
blem. En renässans för andligheten, för
psykologi, filosofi och religion, vore en
ligt mångas tro räddningen för Väster
landet.
Julian Huxley har i sitt hälsningsfö

redrag i UNESOO, Människornas rike på
jorden, skisserat upp ett program, som
kan verka torrt men är både djupt och
positivt.
Hur skall nu detta överföras till vårt

detaljproblem? iDet måste väl gå på
manga vägar, både sådana som vi själva
finner ut och sådana som det gåtfulla
men lagbundna ödet ger oss. Jag kan
bara dra mitt strå tHl stacken genom
att berätta lite om hur jag i min prak
tik brukar säga till föräldrarna alltsom
oftast: Bry er nu lite mindre om, ifall ni
har hemmets eller barnens yttre så tip
top städat! Men bry Er i stället så myc
ket mera om aot ha bättre ordning In
ombords. Ta reda på, vad Ni egentligen
vill och längtar efter! Jag gissar, att Ni
kommer att finna, att en hel mängd
värderingar, som Ni har från grannar
och arbetskamrater, och som Ni fram
förallt har från barndomen, de är inte
så nödvändiga för Er nu Iängre. Det är
så mycket i hela livsföringen som ändrat
sig, sedan Era föräldrar uppfostrade Er,
numer behöver man inte träla på sam
ma sätt för mat och :kläder. Och det
är inte lika nödvändigt som förr, att
barn lyder uppfostrarna absolut.. Men
det är mycket mera nödvändigt att bar
nen lär sig visa hänsyn och förståelse
för olika medmänniskor. De träffar i
vår tid mycket flera sorters mänskor
och situationer i denna rörliga värld,
de måste få et,t mycket ,bättre nyanse
rat omdöme både om sig själva och om
varandra. De måste lära sig känna och
odla sina egna känslor och värdeomdö
men. Uppfostran är inte alls bekväma
re nu för tiden, varken för barn eller
vuxna. Den är .svärare, och det är na
turligt att den är svårare! Om man dn
ser det, då blir man inte så nedslagen

På Lemshaga
Vänligt hälsar dig Lemshaga
Slottet med sin grå fasad,
En t.reh.uauiraårii; saga
Täljer på sitt minnesblcui;
Än ej anfrätt utav masken,
ståtar i sin fulla prakt
Invid gaveln jätteasken
som en åldrig, trogen vakt.

Gnid ur ögat sömnens rester,
upp och ut att höra på
Ladugårdens hornorkester,
När uti Dyan den skall gå.
Bort från Långträskhållet smattra
Genom skogen jägarns skott
Och gräsänder muntert snattra
Borta vid Helvetespott.

Nöjsanit är att vaket följa
Dagsarbetets jämna gång,
Se hur sädesfälte?~ bölja,
Höra skördmaskinens sång,

. Se hästräfsan radrätt köras,
Och hur raskt med kraftig hand
Höet hässjas, vetet störas
Under menlöst skämt ibland.

Promenera, o?n du mäktar, •
Upp till Alängsbackes krön,
Där du möts aa: sommar/läktar
Från Kolström och Ingarön.
Högt i [urutoppen. ljiider
trastens jublande musik,
och en härlig utsikt bjuder
Dig det vackra Idalsuik,

(Melodi: "Fjäriln vingad" ... )

Hör, i Rilogsskogen klingar
Gökens låt från tall och gran,
Skrockande till flykt sig svingar
Då och då en skrämd fasan.
På stallvreten älgar vila,
Ofta no_q ett tiotal,
Näpna rådjur skyndsamt ila
Mot Edsberg och Andersdal.

Bovikshages skönhet lockar
Sommargäster år från år;
På Fårholmen campa flockar
Från flickscouters glada kår.
Undan gatonia och flärden
Hit de flytt med vårens vind,
Sol och fläkt från Grisslingfjärden
Skänka färg åt bleknad kind.

Vill du fiskelyckan trygga
Tidigt.någon vacker dag,
Låna båt vid fiskarns brygga
och ta med dig spön och drag.
Ut på grundet solen gassar,
Abborrn lovar täta napp.
I Storholmens grova vassar
Hugga gäddorna i kapp.

önskar sen du färden sluta
Enligt övlig nutidsseä,
Kan dit sjö- och solbad njuta
I all frid på Södersved.
Ja, Lemshaga kan dig freda
Från bekymrens hårda slag
och som fristad dig bereda
Landets tjusande behag.

K n " t L i n d h e.

av att inte allt går av sig själv. Då
kan man få mer lust 00h kraft att gri
pa sig an med problemet, hur man ska
få Kalle att läsa läxorna, och varför
Lisa är så avundsjuk. Man börjar lyss
na lite mer på sina ungar, man ger sig
tid att prata och leka med dem. Och
man lyssnar till sina egna känsloreak
tioner inför barnen, och man unnar sig
att visa lite mer känslor. Men tror in
te, att man strax måste reagera med en
viljeyttring inför något tråkigt, för sin
självaktnings skull, Ibland går det myc
ket bättre, om man bara släpper fram
sin ,besvikelse - ·utan melodramatisk
överdrift! (Det är bland de skarpaste
vapen man har, det borde helt nedrus
tas.)

Och så kan man föreslå den här mam
man att läsa någon bok om barnupp
fostran - jag brukar vanligen föreslå
Anne-Marie N0rwigs kloka och roliga
böcker. När hon sedan ,pratar med sin
man om allt detta, kan det hända att
de båda blir överraskade av att finna,
hur <le bakom alla möjliga invanda fö
reställningar har mer gemensamt än de
trodde. Så här enkelt ,går det vanligen
inte till - vanligen får man hjälpa till
mera aktivt att lösa upp infantil ång
est och tvångsföreställningar, ibland
kommer en äktenskapskrls med i det
hela som en motor på gott och ont.
Men det väsentliga, jag ville antyda,

är att jag' fått uppleva både då och då,
hur detta arbetssätt kan hjälpa män
skor. Naturligtvis misslyckas man ock
så, och naturligtvis är detta bara en
väg att gå för att lösa de svårfostrade
barnens problem. Vi måste hjälpas åt
alla: !föräldrar, lärare och Iäkare, rrren
också hela samhället, för att finna fle
ra och oättre vägar! Ty det .gäller inte
bara dessa individer: de svårfostrade
barnen och deras motsvarigheter ibland
de vuxna. Det gäller frågan om vi skall
kunna förvenkllga demokratin eller in
te. Det är mycket svårt att finna klara
och rälotiga uttryci~ för dessa fönhållan
den, men jag har tyckt ämnet vara så
viktigt, att jag ändå ville försöka. Ja,g
har förut talat om min erf'arenhet av
att det råder 'en ailmän brist på dessa
förnödenheter: vänskap och frihet. Nu
betonar jag den andra, lika viktiga frå
gan: vi måste rättvist fördela dessa till
gångar. Det är därför det är så viktigt,
att vi sysslar mycket mera med de svår
fostrade barnens .prob}em. Nu vet vi ba
ra helt grovt, att ibland är dessa barn
känsloekonomiens förtryckta proletärer,
i'bland dess utsugare och översittare.
Och ofta bäde det ena och det andra.
Jag tror inte, att vi kan få en bä:ttre
demokratisk ordning utan ett större
mått av planhushållning på detta om
råde än va:d v.i nu har - nu ihärskar
än kaos, ä,n diktatur. Erik Reinius.
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Till årets första sammanträde ha
de nämnden som gäster nöjet att se
1952 års förslagsställare och KF:s
kontaktman herr Arvid Green. Efter
the cch smörgås öppnades mötet av
ordf. Hjalmar Olson, som särskilt häl
sade gästerna välkomna att delta i
samråden.
Från de sedvanliga rapporterna

från fabrikskommitteerna märktes
HPF:s beslut att av disponibla lunch
rumsmedel anslå två stipendier för
sina anställda för semesterstudier.
Under mars arrangerar man en infor
mationslcväll med film. På TPF har
tvättapparat för arbetskläder upp
satts och den fungerar bra. Två dis
kussionsaftnar med film står när
mast på programmet. BKF har gått
in för att till sina sammankomster
inbjuda en gäst från annan avdel
ning eller instans vid företaget, för
att därigenom få kontakt med och
inblick i andra delar av produktions
kedjan.
Skyddslwmmittens förslag om att

göra en kampanj under innevarande
år för att nedbringa antalet olycks
fall till högst 10 per 100 årsarbetare
blev väl mottaget och chefen förkla
rade att företaget ställer 1.000 kr.
till disposition för fackföreningens
hjälpkassa om kampanjen lyckas.
Skyddskommittens stipendium för an
ställd som visat särskilt intresse för
skyddsarbetet accepterades också
med tacksamhet. Under skyddsrap
porten demonstrerades visartavlor,
som uppsättas på resp. fabriker och
på vilka man skall kunna följa olycks
fallsstatistiken.
Respektive fabrikschefer visade

ljusbilder av en del av föregående
års förbättringsförslag och kommen
terade dem. Ordf. utdelade plaketter
och bokpremier till de 45 man, som
under 1952 belönats för förbättrings
förslag och uttalade ett varmt tack
till dem. Han underströk vikten av
att envar på detta sätt medverkar
att nedbringa produktionskostnader
na. Samtidigt erinrade ordf. om att
företaget har stort intresse av att
stödja anställda, som söker förkovra
sig och att man för begåvade är
villig lämna studielån under goda vill
kor.

Från personaltjänsten meddelades,
att hrr Eric Nilsson, Filip Hallberg,
Arne Sundin och Gösta Dahlberg ut
setts att delta i industriveckan på
Vår Gård, att vissa stipendiemöjlig
heter finnas för utlandsbesök och
folkhögskolekurser, att Kooperativa
Nordiska Spel förläggas i Gustavs
berg i augusti, att KF satsat 500.000
till Hollandshjälpen och att 4.131 :16
insamlats under en vecka i Gustavs
berg, att en ny studielokal öppnats
i f. d. slöjdstugan på Tretton, att
schackturneringen pågår mellan Lu
ma och Gustavsberg per korrespon
dens varvid spelet kan följas på tav
lor i lunchrummen, att "Fölungen"
upplåtits till Konsum under ombygg
nad och att nämndledamöternas svar
på brev 2 i "Aktiva Företagsnämn
der" fick betyget "Mycket bra" (För
brev 3 blev betyget "Utmärkt". Sekr.
anm.) Dessutom lämnades några siff
ror på personalomsättningen 1952.
Sammanlagt utgör den 16 proc. mot
22,3 proc. för 1951.
Herr Teglund meddelade att vi f. n.

icke gör några nyrekryteringar annat
än för specialfolk. Personalbehov och
omflyttningar diskuteras tillsammans
med fabrikschefer och fackförening
vid regelbundna s. k. rekryterings
sammanträden. Vi måste räkna med
omdisponeringar av arbetskraften
och får vara nöjda att vi kan bereda
möjligheter till omflyttning. Det är
svårt att överblicka någon längre tid
rymd men även om det är vissa be
svär måste vi hjälpas åt att komma
över denna period.

Ordf. Hjalmar Olson gav i en över
sikt på marknadsläget följande syn
punkter på vår produktion och för
säljning:

Hushållsporslin
Den stora importen och de betydan

de lagren hos grossister och detaljis
ter liksom hos de svenska porslins
fabrikerna ha fört till omfattande
prissänkningar för att möjliggöra ut
försäljningar. I stor omfattning torde
varorna få säljas med förlust. För att
kunna behålla vår andel i marknaden
och sälja vår produktion ha vi ökat
vårt arbete på försäljningsavdelning
en. Vi planera även en viss omställ
ning inom produktionen, bl. a. en ök
ning av konstgodset. Sålunda komma
vi inom kort att flytta upp fajans
målningen till Argenta-salen. Den fri
gjorda arbetsplatsen skall användas
för annat konstgods. Vi skola även ta
upp tillverkningen av en ny typ av
eldfast gods. En ökning av benpors
linstillverkningen kanske också kom-

mer till stånd. Det felas för närva
rande yrkeskunnigt folk på hushålls
porslin och konstgods och vi äro
tvungna att skaffa sådana, om vi
skall få fram de specialiteter, som
vi behöva för försäljningen.

Sanitetsporslinsfabriken
Under 1952 tillverkade vi ca 100.000

klosetter och 77.000 tvättställ. I år
räkna vi med produktionsökning.
Statsmakterna ha räknat med att bo
stadproduktionen skall stiga med ca
10 proc. I så fall borde vi kunna räk
na med att även vår försäljning skall
stiga med samma procenttal. Lyckas
vi dessutom ta en något ökad del av
marknaden, skulle detta möjliggöra
en avsättning av produktionen. Emel
lertid blir det tvivelaktigt om bo
stadsproduktionen kan nå denvolym,
som statsmakterna förutsätter. Dess
utom äro vi ju heller icke säkra på
den omfattning, som reparations- och
moderniseringsarbetet kommer att
få. Byggena ha blivit fördröjda på
grund av det besvärliga byggnads
vädret under vintern och någon fart
på leveranserna torde det icke bli
förrän under april månad. Vi följa
med uppmärksamhet marknadens ut
veckling och göra stora ansträng
ningar för att öka vår försäljning så
väl på hemmamarknaden som på ex
port. För att stegra våra försälj
ningsmöjligheter ha vi nu frångått
den gamla sitsen och övergått till vad
vi kalla ringsitsen, som är en väsent
lig förbättring men kostar mera. Vår
nya ventil är också avsevärt bättre
än den tidigare använda. Även den
är dyrare. Vi ha trots de stegrade
kostnaderna icke vågat vidtaga någ
ra prisförändringar men räkna med,
att förbättringarna skall stärka våra
försäljningsmöjligheter.

Badkarsfabriken
Under 1952 känna vi alla till att vi

haft betydande svårigheter. Det bör
jade med besvärligheter med plåten
från Domnarvet. Vi själva vidtogo
också vissa omställningar i driften.
Dessa samtidiga förändringar gjorde
att det tog längre tid för oss att rik
tigt komma underfund med felen.
Emellertid tro vi nu, att vi ha klar
lagt felorsakerna och den produkt vi
nu framställer är av tillfredsställan
de kvalitet. I slutet av april räkna vi
med, att vår anläggning för bortta
gandet av emalj skall vara klar. Vi ha
då flera tusen kar, som skola av
emaljeras och omemaljeras. Hur det
ta kommer att påverka sysselsätt-
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Populärt "Porslinslopp" samlade 1100 deltagare

Kumpanerna skakar hand
efter god match.

Orienterarnas frejdiga initiativ, "Pors
linsloppet" på Annandag Påsk, blev en
succes, som samlade 1100 deltagare, från
Söderhamn i norr till Perstorp och Gö
teborg i söder. Det var bara gustavs
bergspojkar, som inte fick springa till
skogs, ty de hade fullt jobb med alla ar
rangemang, kontroller, prisutdelning
och efterputsning. De klarade sitt med
all heder och fick som belöning också
en bra slant i kassan.

Mammuttävlingen var indelad i 12
klasser, hade 3 startplatser och 16 kon
troller. Funktionärstaben utgjorde 88
man, med banläggare Lennart Hagelin,
tävlingsledare Torsten Rolf och expedi
tionschef Per Wester i spetsen.
Priserna utgjordes till största delen av

konst- och nyttosaker från Porslinsfa
briken till ett värde av 1.700:- kr.
På grund av det höga vattenståndet

måste arrangörerna också bygga en pro
visorisk bro. - Transporterna till och
från Stockholm sköttes av 17 abonnera
de bussar. - Huldrorna höll kaffeserve
ring.
Vid det gemensamma målet vid Lems

haga slott delade G. Dahlberg ut priser
na till bl. a.
Ivar Johansson från Väsby, som vann

klass A. Ivan Arvidsson från Väsby
som vann yngre oldboys, Roland Lager
kvist från Väsby som vann juniorklas
sen, Åke Andersson från Tumba som
vann klass B och Barbro Huldt, från
Snätt.ring'e som vann damklassen.

OK

ningen i pressar och övriga avdel
ningar är svårt att för närvarande
säga. Avemaljeringen kommer under
alla förhållanden att ta en betydan
de tid.

Vi arbeta på att även finna andra
avsättningsområden för emaljerad
plåt, bl. a. balkongräck och husbe
klädnader.

Smidda pannor
Vi fortsätter för närvarande till

verkningen i Gustavsberg i samma
omfattning som hittills.

Plast

Konkurrensen är här mycket hård,
men vi arbeta på nyheter, som vi
hoppas skall gå bra att sälja.

Elporslin
Konkurrensen här har under hela

1952 varit mycket hård och den fort
sätter. Våra avnämare har för när
varande mycket svårt att sälja sina
färdiga produkter med konkurreran
de firmor framför allt den tyska im
porten. Det är dock möjligt att nå
gon förbättring kommer att inträda
under detta år sedan lagren ute i
marknaden minskat.

Kyldiskar
Vi äro här beroende av förening

arnas utbyggnad av självbetjänings
butikerna. Detta bromsas för närva
rande av investeringsavgifterna, då
föreningarna gärna vilja vänta tills
dessa komma bort. Vi räkna dock
med att avsättningen åtminstone bör

kunna bli lika hög som 1952. Vi över
väga att upptaga tillverkningen av
billigare kyldisk för att kunna kon
kurrera även i pris.

Under herr Olsons redogörelse
ställdes en del frågor. Herr Nassen
frågade om ordertillgången på
oemaljerade badkar, varpå herr 01-
son svarade att man hoppas på att
kunna placera en del på utländska
marknader. Herr Nässen tog på nytt
upp frågan om "fiskfjäll" och lag
ning av badkar. Herr Wahlgren läm
nade en teknisk förklaring på feno
menet och herr Olson ansåg att man
ev. kunde lappa en del dylika fel och
kanske sälja karen i en lägre klass.
- Herr Berglind undrade om behov
av ombränningar kan orsakas av le
rans eller massans konsistens. Herr
Dahllöf redogjorde för de åtgärder
som vidtagas för att komma produk
tionsfel på spåren. Det gäller blåsor
och droppbildning men även andra
skador, som skulle kunna undvikas
genom större varsamhet vid godsets
hanterande. Herr Nordgren framhöll
att man icke kan hålla konstanta
leror, då det här rör sig om avsevär
da mängder, som går genom produk
tionen. Lerskiktet kan ibland komma
från mer eller mindre förorenade la
ger i jorden. Metoderna vid bearbet
ningen har också förenklats, men än
då kan vi säga att vi lyckats hålla
en god kvalitet.

Ordf. rapporterade att sju av före
tagsnämndens ledamöter varit närva
rande vid de kooperativa företags
nämndernas konferens på KF den 16
jan. Den vetenskapliga undersökning,
för vilken herr Rune Höglund här

redogjorde, hade baserats på iaktta
gelser vid sex svenska företag, som
ansågs äga god företagsnämndsverk
samhet. Ett av dessa var koopera
tivt, nämligen Gustavsbergs Fabri
ker. Vi har också fått andra erkän
nanden, men har givetvis ingen an
ledning att förhäva oss utan får fort
sätta att söka i nämnden skapa en
institiution, som främjar trygghet,
trivsel o. produktivitet. - Hr Wiberg
betonade arbetsledarnas samarbets
vilja och deras svårigheter. Man vill
från detta håll göra sitt bästa och är
tacksam för förtroendefullt stöd från
dem som stå direkt i arbetet. Sär
skilt i förslagsverksamheten ansåg
han att man funnit praktiska former
för samverkan.
KF:s kontaktman, herr Green,

framhöll att det varit mycket intres
sant att få närvara vid Gustavsbergs
fabrikernas nämndsammanträde och
ville ge oss betyget "A". "Ni tycks
här ha det rätta greppet på avsett
samarbete", yttrade talaren. "Jag har
sett en del nämnder i arbete och kan
göra jämförelser. Med tanke på de
ekonomiska spörsmålen anser jag att
vi nu mera måste hålla ögonen på ut
giftssidan än inkomstsidan. Det är så
pass strävt på arbetsmarknaden att
vi måste kämpa för att hålla vår
standard. Här tycks ni vara medvetna
om detta, liksom man är det på an
svarigt fackföreningshåll. Man måste
samarbeta för att komma fram".

Sammanträdet avslutades med fil
men "Vad kostar det", en kortfilm in
spelad i Gustavsberg av Ekonomisk
information och behandlande kost
nadsfrågorna inom ett företag.

26.2.53. Sekr.
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I julnumret 1952 gavs några glimtar
ur skollivet .på Ingarö .för 100 år se
dan och här följer nu en liten fortsätt
ning.
I sockenstämmoprotokollet för den 30

jan. 1848 heter det: "Sedan socken
männen en stund med varandra rådplä
gat om bästa sättet för den ambulato
riska undervisningens fortgång och en
var insåg nytta av att hava så få sta
tioner som möjligt i och för barnens
beständiga undervisning beslöts att tills
vidare antaga, tvenne ambulatoriska un
dervisningsställen, nämligen Evlinge och
Mörtvik."

"Barnaundervisningen skulle klocka
ren Broman i 8 dagars tid å vardera
stället besörja med åtnjutande av den i
stämmobeslutet av den 8 augusti förli
det år bestämda lön.
Vad ved till skolrummens eldning å

dessa ställen under den kalla årstiden
vidkom, åtog sig arrendatorn Isaac An-
dersson i Södra Evlinge, då läsningen
där fortgick, att ombesörja och då bar
naundervisningen i Mörtvik inträffade
inspektor Andersson i Brunn lovade att
därom draga försorg."
Lärotiden och lästimmarna för ung

domens undervisning i dessa flyttbara
skolor fastställdes i överensstämmelse
med sockenstämmobeslutet av den 15
jan. 1843.

"Den stationära skolan vid Pilhamn
skulle alla de i skolåldern varande barn,
som höra till Lemshaga, Brunns och
Bergviks rotlar besöka. Ved tilJ skol
rummets eldning under vintermånader
na bestämdes för varje större egendom
såsom Lemshaga. Beatelund Brunn,
Bergvik, Fågelvik och Lagnö till en
halv, men från de under dessa egendo
mar lydande torp vilka häst hava till en
,tredjedels famn torr bryggved, sönder
huggen till s. k. kakelugnsved,

Vedens framskaffande och avlämnan
de i socknens magasin, skulle frän var
je ställe fortgå i den ordning, som en-

ligt
mål

en av skolläraren för detta ända
upprättad förteckning bestämd bli
och efter skollärarens tillsägelsever

därom, då behovet påfordrar. Torparen
Isaac Erson .Sundell i Finnsveden, båt
skapparen Gustaf Ärlund i Färjholmen
och Frans Landström i Lillängsdal, vil
ka icke äga häst, åtogo sig godvilligt
samma skyldighet, som ålades dem med
häst försedda torpare. Vedens levere
rin:,g- från varje ställe antecknades av
skolläraren på den uppgjorda listan."
På sockenstämma den 26 mars 1848

uppstod frågan huruvida skoI!äraren
Broman skulle erhålla något extra till
skott till sin lön av den från "Läns
Ränteriet" utbetalda capitationsavgiften
rör 1846, uppgående till 31 riksdaler
42 sk. b:o., vilket han vid ett tidigare
tillfälle fått ett halvt löfte om, såvida
han med "nit och drift" skötte sitt lä
rarkall. Men därav blev intet, ty stäm
man beslöt att endast 33 riksd. 16 sk.
b:o skulle utbetalas på den till ambula
toriska skolmästaren utgående lönen,
"Visserligen hade man erfarit att Bro

man med nit uppfyllde det honom upp
dragna skollärarkallet, men någon för
höjning av lönen ville de få närvarande
icke medgiva då dels så många stämmo
deltagare nu voro frånvarande av dem,
som vid stämman den 8 aug. 1847 varit
med om att bestämma lönen till sitt
nuvarande belopp, dels saknades medel
härtiII, varför slutligt avgörande av den
na sak skulle tills vidare uppskjutas."
I stället beslöts, att av de återstå

ende medlen skulle följande materialier
inköpas för de flyttbara skolornas räk
ning:
"Chatecheser ock enkla Psalmböcker,
ett dussin av hvardera slaget, 6 exem
plar af Oldbergs Hemskola 1:sta Cur
sen, 1/2 dussin Stentaflor med åtföljan
de Grifflar och Svampar, 6 Böcker säm
re Skrifpapper och något Karduspap
per, 1 Bunt Pennor, 1 qvarter Bläck
samt 4 Bläckhorn.
Att förse den stationära :Skolan med

några Skolmaterialier ansågs ändamåls
löst för det närvarande." Orsaken härtill
angives icke.

Frågan om löneförhöjningen fick nu
åter vila i 2 år, men den 26 januari
1851 beslöts äntligen att en avgift av
2 skillingar banko skulle uttagas av
varje mantalsskriven person och av sex
männen uppbäras vartannat år, för så
vitt omständigheterna så ,påfordrar för
att lönen skulle kunna höjas med ett år
ligt tillskott av -25 R.-riks,gäldo.
Trots skolstyrelsens och "skolmästa

rens" ansträngningar synes resultatet
dock ej blivit så lysande, om man får
döma efter ett ärende, som behandlades
på stämman den 12 jan. 1851.

Efter regnet

Livet kom mot mig
ur drypande grönska
sången flödade rikare
än vindens lek i havens svall.

Vid soliga gläntan
vid tjärnens mossa
du gav i ropande
morgonens rodnad
din röda mantel
till skapelsens mognad

sjungande bar du hän
de skogens tusende fåglar
I medveten underbar lycka
såg jag livet komma mot mig.

ARNE AROS.

Det heter därom: "Hemmansbrukaren
Jan Json Westerberg i Skälsmara hade
anhållit om sockenstämmans åtgörande
med avseende på en i hans tjänst va
rande piga, som ehuru 17 år gammal,
saknar nästan all boklig insikt.
F'ör bibringande av kunskap åt denna

kvinna ansågo sig de närvarande sock
nemännen ej kunna annat för tillfället
göra, än hemställa till något försam
lingens fasta skola nära :boende hushåll
om det ej sinnat vore, att, för det pris,
varom man .fram deles kan överenskom
ma, •bemälda piga i bröd och till efter
syn emottaga, vadan sålunda från kyr
kans predikstol publicerande därom
kommer att göras."
Resultatet av publicerandet blev att

en granne till Westerberg "Anders Gus
taf Norman i Skälsmara anmälde sig vil
lig att till undervisning och vård emot
taga pigan Lovisa Nilsdotter mot ett
årligt arvode av 20 riksdaler banko.
.Socknemännen funno sig belåtna med
Normans anbud, med villkor att han
under loppet av ett år bibringade ,pigan
så mycken kunskap att hon må kun
na till H. H. nattvard beredas vilken
kunskaps bibrtngande må på så sätt
kontrolleras att hon en dag i veckan
under lästerminen i fasta skolan måste
sig infinna."
Men antingen eleven saknade intelli

gens eller läraren kompetens, så blev
i alla fall resultatet klent, ty vid läro
årets slut befanns det, att eleven icke
var i bestbtning av de kunskaper, som
fordrades för inträde i nattvardssko
lan vadan Norman åtog sig att utan ar
vode ha flickan kvar till den 24 oktober
och förband sig, att under tiden "träget
och skäligt" ihålla henne ,til läsning samt
låta henne en dag i veckan infinna sig i
fasta skolan.

A. Z.
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: I Gustavsbergs

fabriker
En ordförandeklubba till korpidrotts

kommitten förde vår skidåkare med sig
från Umeå, där de fick nöja sig med
att bli andra l~g etfer Mora.

Luma segrade i korrespondensschac
ket mot Gustavsberg, där Hjältman
fann sig föranlåten att ge upp i 29:e
draget. Lumas Lindblom var seg och
energisk. Men det går väl flera tåg.

Oväsen levererades vid olika arbets
platser på BKF den 11 mars, då en
ingenjör från Folkhälsan med känsliga
instrument registrerade bullret, Det
skall bli intressant att få ta del av de
ras rapport. Att det behövs öronprop
par kunde en lekman konstatera.. Nå
got samtal kunde inte föras medan
verktygen var i gång och i referentens
huvud surrade det mer än vanligt efter
visiten.

Tre minnesgoda födelsedagsbarn hade
jag nöjet att uppvakta under mars med
konst från Gustavsbergs fabriker. Det
var Herbert Bergschöld med 38 tjänste
år, infödd Gustavsbergare, som lekt sin
barndoms vilda lekar i bergen på norr,
jobbat med 1gamla Klubben i många år
och spritt ljus (el-) i vårt mörker. Där
var Ahlkvist, styrman, och inbiten äl
skare av Oustavsberg'sbåtarna, med 42
år i Gustavsberg oc:h så Augusta Jo
hansson, spänstig och rakryggad 75-
åring, som under många vårar och som
rar piffat upp blomsterängarna vid Far
sta och gräsmattor och rabatter vid
Odelbergs slott. - Under april fick jag
också dricka kaffe hos Helmer Lind
ström och Karl Dahlkvist, som med sina
47 arbetsår snart äro kvalificerade till
veterangänget. Aj, aj, vad de alla har
mycket att berätta. Ja,g behöver snart
en inspelningsapparat.

Pensionärsföreningen, som har en hel
rad av gamla jobbare från fabriken i
sina led, gjorde studiebesök den 19 och
26 mars. Det avslutades med en kopp
kaffe i BKF:s lunchrum och filmvis
ning. Equadors minister och en statsar
kitekt från Columbia var här i januari.
Vidare kan nämnas Argentinska social
attachen Juan Mil som var mycket in
tresserad av våra samarbetsformer vid
visit den 3/3, likaså Mmme Ginet, FN-

har vi haft rätt mycket besök av utländ
ska gäster, journalister, ambassadfolk
och fackmän. Därtill stora grupper av
lärare, husmödrar, studerande och tek
niker. Jag kan inte räkna dem alla,
men det rör sig väl om 1500 st.

Stipendier till folkhögskola om 200
kronor kan sökas hos KF före den 1
oktober. Med stats- och kommunala sti
pendier kan man klara sin ekonomi rätt
bra. Särskilt för unga människor är en
vinterkurs vid någon av våra folkhög
skolor en grund och vägledning till go
da insatser i arbete och samhäflslrv och
kan sålunda varmt rekommenderas.
Prospekt kan undertecknad anskaffa.
- Fackföreningen och Arbetarskydds
styrelsen m. fl, har också stipendier för
semestertiden, men de ska sökas nu om
gående. - Vår Gärd ordnar en Nordisk
sommarskolevecka 22-27 juni och till
den utgår ansökningstiden den 31 maj.

Utställningen i Kungshallen, "Väg
pris mot kvalitet", arrangerad av PUB,
blev en stor publiksucce. 34,500 perso
ner besåg utställningen och intresset för
Oustavsbeng blev mycket stort. Nils
Lundqvist och Agne Rosen var cicero
ner i miniatyrlaboratoriet. Besökarna
visade mycket stort intresse för kvali
tetsundersökningen och uttryckte sin
förvåning över det starka ,benporslinet.
Våra porslinsmålerskor fru Hellström
och fru Ekström målade Ranka oc:h blev
beundrade i flera avseenden. Gustavs
berg blev också mest gynnad "nation"
såväl av besökare som press och film
fotografer.

Kor-pidrottskomrnitten har haft års
möte och konstituerat sig enligt följan
de:

VU: G. Dahlberg, ordf.; Ando Björck,
fotboll, bandy: Einar Andersson, skidor,
terräng. övriga ledamöter: T. Rolf,
orient. ooh gymn.; Axel Eriksson, fri
idrott; S. Englund, tennis; Ake Gustavs
son, cykel; Oskar Bergkvist, skytte;
Gunnar Möller, varpa; Svea Box, dam
idrott samt Sven Johansson och T. Sand
qvist.
Prisutdelning för 1952 ägde rum på

Folkan den 28/4. Inbjudan har utgått
till fabriksmästerskap i fotboll 1953, ter
ränglöpning och skytte. Varpan deltager
i korpserien och "propagandan", har
matcher mot "bryggarna" och klubb
mästerskap. Idrotts- och studieutbytet
med Fiskeby vill man ha i Gustavsberg
den 12-13 september. Gustavsberg del
tager dessutom som bekant i Koop,
Alliansen i fotboll och är medarrangör
för Nordiska Kooperativa Spelen i Gus-

stipendiat o. socialassistent, som vi trär- tavsberg 16-22 aug., deltager med lag i
fade redan den 23/2. Under 1:a kvartalet Koop. RM. i orientering, i Tenniskorpen

och Oykelkorpen. Det blir tydligen ett
rikt idrottsutbyte i korpens tecken un
der 1953.

8 grisar inflyttade förra våren i Gus
tavsberg. Den andra 1generationen· efter
dessa har i dagarna nedkommit med 111
st. förhoppningsfulla smågrisar. Ett lika
stort antal väntas inom en snar fram
tid. God Jul!

Semestern, tre veckor, förlägges i år
till tiden 13 juli-1 augusti. Under må
naderna juni-augusti tillämpar fabri
kerna sommartid, 6.30---16.15, men ras
terna bibehållas på nuvarande tider.

KPA, den kooperativa personallian
sen, inbjuder i år till följande arrange
mang:

16-22 aug. Vänskapsvecka på Jollas
gård i Finland,

14-20 juni Vennskapsmete på Sam
virkeskolen i Norge,

19~25 juli Vänskapsvecka på Jakobs
bergs folkhögskola i Sverige,

1,2-18 juli Venskabsuge ,på Krogerup
h0jskole i Danmark.

Vänskapsveckorna är endast avsedda
för kooperativt anställda och kostar ut
över resekostnaden endast 10:-.
Den svenska avdelningen arrangerar

dessutom en vänskapsresa till Hamburg
den 8-18 juni och idroUsveckan i Gus
tavsberg den 16-22 aug. Hamburgre
san kostar 350 kr från rKöpenhamn.
Danskarna ordnar en Studietur "Dan
mark runt" 22 juni-1 juli med samling
i Fredrikshavn den 22 juni. Deltagare
avgiften är 145:-.

!Närmare upplysningar genom våra
KPA-ombud och personalkonsulenten.
Jag har hört talas om flickor här

som samlar till semestertripp till Tysk
land för nöjet att få dansa med ameri
kanska soldater. Tänk om man i stället
vore så förnuftig att man sökte få vara
med på ett av dessa givande KPA-ar
rangemang!

Dbg
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CD
För den vänliga håg,komsten på min

50-årsdag, för blommor, gåvor, telegram
och trevliga överraskningar, ber jag att
få säga ett varmt: Heder och Tack!

Gösta Dahlberg

Till alla som bidragit med pengar och
priser till Skolungdomens skidtävling
framföra vi vårt varma tack.

Skidsektionen
Einar Andersson Evald Gustavsson

FÖDDA:
Den 2 febr. Henry Harald s. t. Harald

Hellin Robertsson och h. h. Lania Maria f.
Tuominen, Kullen 2.
Den 19 febr. En son t. Sven Hilding Svan

berg och h. h. Emma Elisabet f. Norström,
Strandvillan.
Den 22 febr. Maj Berit d. t. Per Roald

Toive Karlin och h. h. Greta Fanny Elisabet
f. Staaf, Höjden.
Den 27 febr. Jeltje Christina Elisabeth d.

t. Doede Vijnja och h. h. Anna Elisabet f.
Vikström, Ingarög. 5.
Den 11 mars. En dotter t. Ezio Atinni och

h. h. Orsolina f. Fransetti, Svartens v. 5.
Den 21 mars Ingrid d. t. Valter Remmel och

h. h. Helvi Mirjam f. Hannula, Hästh.v. 4.
Den 22 mars Vanja Marianne d. t. Karl

Olof Oskar Gustafsson och h. h. Astrid He
lena Marianne f. Ekström, Ekedal ö:a 1: 2.
Den 23 mars Irma Birgitta Margareta d. t.

Ernst Rolf Martin Johansson och h. h. Irma
Torborg Alexandra f. Karlsson, Mörtnäs
1: 524.
Den 24 mars Sylvia Anita d. t. Karl Erik

Andersson och h. h. Inez Ingeborg f. Anders
son, Kovik stora 1: 1.
Den 28 mars Maj-Lis Elisabeth d. t. Kalle

Kostia Sillanpää och h. h. Barbro Ingegärd
f. Svedbcrg,

VIGDA:
Den 14 febr. Tore Karl Erik Rönnqvist,

Svartens v. 7 och Irma Marianne Pettersson,
Höjdg. 1.
Den l april Bertil Holger Knifh, Västervik

och Ellen Helena Eugenia Sander, Tallåsen
14.
Den 14 mars Karl Lennart Norling, Grind

stuplan 1 och Sigrid Ingegerd Mårtensson,
Hästhagsterr. 1.
Den 21 febr. Fritz Georg Roland Sandström,

Grindstug. H. 47 och Appelqvist f. Tjernberg
Gunhild Gustava ibrn.
Den 21 mars Jörgen Mogensen, Danmark

och Ursula Gertrud Dorotea Printz, å förs.
Den 21 mars Lars Urban Bengtsson, Nacka

och Ritva Annikki Ikäheimonen Kovik stora
1: 4.
Den 21 mars Oskar Bertil Arvidsson, Svar

tens v. 5 och Edla Sofia Emanuelsson, ibrn.
Den 4 april Nils Rune Ramp, Sthlm och

Eva Eleonora Karlsson, Kullen 6.

DÖDA:
Den 14 febr. F. tegelslag. Erik Jonsson,

Ald.h. 86 år.
Den 14 febr. Änkefru Karolina Vilhelmina

Israelsson f. Jansson, Kullen 6. 81 år.
Den 19 febr. F. ugnsarb. Johan Fredrik

Svan, Hästhagen 2. 81 år.
Den 21 febr. Varvsarb. Gustaf Harry Johan

Karlsson, Aspvik 1: 13. 43 är.
Den 26 mars Hush:an Anna Charlotta Finn

ström, Ingarög. 9. 65 är.
Den 3 april Änkefru Matilda Maria Johans

son f. Fredblad, Ald.h. 88 år.

Jourtjänst för läkarna i
Björknäs och Gustavsberg.

Björknäs
1/5

10/5
14/5 Kristi h.-f.-d.
24/5 Pingstdagen
25/5 annandag pingst
14/6
28/6

Gustavsberg
3/5

17/5
31/5
7/6

20/6 Midsom
mardag.

21/6

Tack!

Ett hjärtligt tack till arbetskamrater
och vänner för uppvaktningen på min
50-årsdag.

Ida Goldman.

Ett varmt tack för vänlig hågkomst
på min 60-årsdag.

Greta Ekroth.

Pedagogiskt Forum
en tidskrift för lärarutbildning ihar ett
par intressanta sidor om försöksarbetet
mellan seminarierna och skolan. Folk
skolinspektör Helge Haage prisar möj
ligheterna i våra trakter och hoppas på
att man här ska få erfarenheter till
gagn för ett framtida samarbete på
bred front mellan folkskola och semina
rium.
överlärare Gezelius redogör för semi

naristernas besök vid fabriken och
Kvarnbergsskolan den 21 oktober och
för den orientering !han då lämnade
gästerna. T'ill slut vittnar några av
deltagarna i studiedagen och vi tillåter
oss citera:

Sem.-stud. A: Jag. ihade engelska i
sjuan. Barnen var enormt duktiga. De
talade engelska ledigt och ·kunde myc
ket grammatik.

Sem.-stud. C: Den klass jag ihade
kunde inte läxan så bra, men klassen
var väldigt trevlig. Barnen höll ordning
både på sig själva ocih varandra.
Sem.-stud. E: Intressant att se hur

grupparbetet fungerade. En klass var
uppdelad i ,grupper om fe:m barn med
en ledare. De som trivdes tillsammans
fick bilda grupp. I geografi hade det
varit litet besvärligt i början, men nu
gick det bra. ·Eleverna läste i böcker och
tog reda på uppgtrter själva.

Calle Ville & Co
kommer säkert att pallra s~g upp tidigt
den 19 maj. Då visar nämligen planeten
Venus sitt under året klaraste sken.
Som bekant tjänstgör Venus som mor
gonstjärna från den 13 april och till
och med årets slut. Vi ska hoppas att
det blir vackert väder.

Vita Tanden

har utgivit ett nytt tandschema, som
dess medlemmar nu arbeta efter intill
årsmötet, vilket planeras i Folkparken
den 7 juni. - Det nya schemat är "tid-
1Ö3t" och kan i fortsättningen köpas av
intresserade för 10 öre. Genom detta
schema bör föräldrar kunna komma
överens med sina barn om en viss prö
votid för tandborstning och snaskbe
gränsning och uppsätta och uppmuntra
ett sparrnål för prestationen.

Folkpensionärernas
förening

har visat sig vara ett livligt tillskott
föreningsfloran i Gustavsberg. Till

sammanträdet den 5 mars hade man in
bjudit gäster från fabriken, Konsum och
kommunen, vilka kunde konstatera att
det var en stillsam men målmedveten
förening med en synnerligen energisk
styrelse. Fabriken bjöd på kaffe och
tårta och Berg visade några av Borgs
förträffl~ga smalfilmer. Gästerna fram
förde sina gratulationer och sin väl
vilja och gratulerade den nyttiga för
eningen, som enligt ordf. Samuel Svens
son egentligen arbetar för ungdomen -
för att de, när de bli gamla, ska få det
bättre än vi. Jag tror att den här för
eningen kommer att bli populär.

G-g

Brevlådan
De första dollarna till Skolorkesterinsam

lingen och för Amerika-prenumeranternas
dragning på Kapten Pettersons flaskskepp
har kommit från Agda Nilsson i New York.
Vi tackar och hoppas på god fortsättning.

Erik Wresterberg sänder från havet sin pre
numerationsavgift. Instämmer med sin gam
le vän och skolkamrat Georg Pehrsson -
"fast jag sällan har tillgång till någon
kvällstidning". "Jag slukar girigt namn,
porträtt och händelser från min barndoms
Gustavsberg" skriver han och önskar oss
lycka till i fortsättningen. Tack för det,
kapten Wresterberg! Varför inte berätta nå
got från färderna eller barndomsminnena. Vi
har plats för alla glada berättare.

Red.
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Nytt medel för
rationell
munvård.
3 droppar
för mindre
än 1 öre

y

Fyl I för tandborstning

och munvatten,. l i en flaska

Kr. 2:75

"den bästa tandborste
som någonsin

framställts"

pro
- lovordas av

svenska och
amerikanska

tandläkare!

Pröva PRO även Ni och
lägg märke tillhurmyc•
ket renare och vitare
Edra tänder blir genom
rnassverkan av de fina
prolonfibrcrna och hur
mycket friskare och star
kare tandköttet blir ge..
nom den milda massa
gen av denna nya typ
av tandborste.
PRO för vuxna kostar
2:50,PRO fiir l,arnl:50,
båda levereras i genom
skinligt plastfodral.

Finns att köpa i våra butiker

KONSUM
G u s t a v s b e r g.

~alien
En av våra nyårsönskningar synes

vara på väg att gå i uppfyllelse.
I slutet av februari och början av

mars månad fattades snabba beslut
av byggnadsnämnden, vägförvaltning
en, länsstyrelsen och länsarbets
nämnden, så att ombyggnadsarbetet
vid Ekedalsvägen kunde påbörjas.
Först kom uppbrottsordern till ma

nufakturbutiken, som flyttade över
sina varor till Fölungen, där försälj
ningen kunde börja den 11 mars. Vi
bör vara synnerligen nöjda med, att
Gustavsbergs Fabriker kunde ställa
en så bra lokal till vårt förfogande.
Att döma av medlemmarnas uttalan
de samt försäljningen synes alla vara
nöjda med de tillfälliga lokalerna.
Kontoret har sedan flyttat till

Grindstugan 1, och när detta skri
ves, står vi inför flyttning av hus
geråd, konstgods, båtutrustningsma
terial etc. till en barack, som byggts
upp på tomten. Sist blir det livsme
delsavdelningen, som får flytta till
en buss av självbetjäningstyp vilken
vi tillfälligt får hyra och ställa upp.

Det är sedan vår förhoppning, att
o::nbyggnadsarbetet skall gå att full
följa så fort som möjligt.

Sedan vi sist träffades i denna
spalt, har medlemmarna varit sam
lade till rådslag på distrikts- och års
möte. Styrelsens förslag till fördel
ning av överskottet bifölls i sin hel-
het. ·
De första veckorna på· vårt tillfäl

liga kontor gick i återbäringens tec
ken. Det var mycket pengar, som i
slutet av mars månad sändes ut till
medlemmarna över postgirokontoret.
Slutsumman var 147.000 kronor och
tog alltså ett djupt grepp i förening
ens likvida reserv hos Kooperativa
förbundet. Men genom fortsatt sam
arbete och trohet mot den egna för
eningen bör vi åter kunna fylla på
den likvida reserven.
Ombyggnaden kommer att kosta

rätt mycket pengar, men så får vi
också lokaler, som bör giva möjlig
heter att förmedla större andel än
tidigare av medlemmarnas behov av
textil- och husgerådsvaror, vilket
kommer att påverka omsättningen
och därmed förräntningen av det ned
lagda kapitalet.
På tal om omsättning, så kunna vi

glädja oss åt relativt god försälj
ningsökning under årets första tre
månader. Den totala försäljningen
var 1.072.825 kronor, vilket var

Fästmansso[Jan

Scenstudions nya vårpjäs blev inte
den fullträff, som man nu börjat vänja
sig vid att få från de duktiga amatö
rerna. Men det är inte aktörernas fel.
Pjäsen är för torftig för att väcka nå
gon större spelglädje och kontakt med
åskådarna. Trots detta blev premiären
småtrevlig, där Sven Andersson, Aina
Lindahl, Hilding Ohlson och Birger Säf
ström visade prov på sin säkra scenva
na. Arvid Bergström gjorde en utmärkt
tolkning av biskopen och ungdomarna
visade gott gry. Typerna skulle kanske
ha vunnit på ett rollbyte t. ex. mellan
Sonja ·och miss Polly, Någ'on långköra
re blir inte den här pjäsen, men man får
väl gripa sig an med nästa och då göra
ett bättre val. Men inte från något ba
sarförlag.

-g

61.860 större än samma tid föregåen
de år. Med hänsyn till prisnivån samt
läget på arbetsmarknaden har vi an
ledning att vara nöjda med resulta
tet.

Våren börjar göra sitt intåg och
till vår manufakturbutik har det
kqmmit in trevliga klänningstyger
och gardiner och i skobutiken börjar
vårartiklarna komma efterhand. Vi
förvänta att medlemmarna skall söka
sig till de egna butikerna när vårköp
planeras.
I vårt aprilprogram ingår bl. a.

en två dagars utbildningskurs för
föreningens anställda, som sysslar
med grönsaker. Kursen anordnas i
samarbete med KF:s grönsaksavdel
ning, Provköket och Vår gård. I
denna "grönsaksplan" ingår även, att
vi senare skola inbjuda husmödrarna
till möten, där det kommer att pratas
grönsaker.

G. M-n.
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3R1rr3oRUM
Vidare information

Vid en industrivecka på Vår Gård
nyligen, där jag hade förmånen att
deltaga, diskuterade vi i grupp vida
reinformationens organisation. Alla
voro vi överens om dess betydelse och
att delgivningen av företagsnämn
dens verksamhet till övriga anställda
måste anses som en mycket viktig del
av hela nämndverksamheten.

Deltagarna i gruppen redogjorde
från de olika arbetsplatserna om hur
vidareinformationen fungerar och den
provkartan innehöll både goda, accep
tabla och rent dåliga exempel. Många
trodde att man bara har att köra på
i gamla banor och att detta är till
räckligt. Andra vittnade om att ar
betsgivaren allt för ofta plockade
fram "tysthetsparagrafen" för att
hindra vidareinformationen till de an
ställda. Då riskerar man att "djung
eltelefonen" träder i funktion och ak
tuella angelägenheter misstolkas och
förvanskas. Det påpekades också att
de informationer som lämnas inom
nämnden ibland ha en benägenhet
att utan skäl stanna inom samman
trädeslokalens väggar eller att de
komma till de anställdas kännedom
vid så sen tidpunkt att de förlorat
sitt nyhetsvärde.
Hur skall man då på bästa sätt gö

ra nämndens arbete känt för de an
ställda? Ja, någon kungsväg till lös
ningen finns inte. Men man kan kom
ma en bra bit på väg med att skapa
goda kontakter. Låt oss då först kom
ma ihåg att syftemålet med företags
nämnden är att bygga upp en orga
niserad samverkan mellan anställda
och företag och därtill ett medinfly
tande och medansvar. Verksamhetens
förutsättning är alltså en positiv vi
känsla med företaget för åstadkom
mande av trygghet, trivsel och till
fredsställelse av gemensamma behov,
höjd produktivitet och levnadsstan
dard. Genom informationen skall de
anställda göras delaktiga av företa
gets ekonomiska läge, tekniska och
organisatoriska problem, utveck
lingsmöjligheter m.m. Denna infor
mation måste då börja med de nyan
ställde, fortsättas genom studiebesök
och upplysning i broschyrer och per-
naltidning. För nämndledamöter

och andra förtroendemän bör känne
domen om företaget kompletteras
med speciella studiebesök och upplys
ningar. Och så får man förutsätta att
dessa av eget intresse, t. ex. genom
självstudier, kompletterar sitt vetan-

de och söker kontakt genom förslags
verksamheten, skyddsarbetet eller
samarbetskommit.teerna. På den
grunden tror jag att förutsättning
ar skapas för en god insyn i företa
get, för ett produktionsmässigt sam
förstånd och för en jordmån, mottag
lig för information.
Några detaljerade föreskrifter hur

informationen skall gå från nämnden
till de anställda i gemen finns inte i
avtalet. Men det står att alla leda
möter av nämnden äro ansvariga för
vidareinformationen. Det gäller alltså
såväl arbetsgivarens som de anställ
das förtroendemän. Arbetsgivaren
kan i första hand underlätta vidare
informationen genom att understödja
den rent tekniska sidan av saken och
på dagordningen bör nämnden fortlö
pande dryfta hur vidareinformationen
bäst skall verkställas.

Det personliga ansvaret för nämnd
ledamöterna att hålla god kontakt
med arbetskamraterna bör nog sättas
i första rummet. Isynnerhet gäller
detta frågor som äro gripbara för var
och en ute på arbetsplatsen. Det till
kommer nämndledamöterna att vid
klubb- och fackföreningsmöten och
vid andra lämpliga tillfällen föra fö
retagsnämndens arbete på tal. Men
denna vidareinformation till de an
ställda, vare sig den sker genom per
sonlig kontakt eller under mer orga
nisationsmässiga former, får natur
ligtvis icke ha karaktär av osäkerhet
eller tveksamhet. Man bör väl själv
vara väl informerad.
Nämndsammanträden inför "öp

pen ridå" är en metod som prövats
på en del håll. Jag tycker att det ver
kar teater, däremot förordar jag att
till vissa nämndsammanträden grup
per av anställda inbjudes, som deltar
i överläggningarna. Vid senaste
nämndsammanträde berikades fak
tiskt samrådet genom inlägg från in
bjudna förslagsställare. - Våra pro
tokoll kan givetvis också göras redi
gare, även om man inte bör ge ett
fullständigt diskussionsprotokoll. Att
referera allt som sägs på ett sam
manträde kan inte vara särdeles upp
lyftande. - Vad angår företagets
årsredogörelse och kommentarerna
till densamma vore det tacknämligt
om kommentarerna kunde göras po
pulära och lättfattliga. Ett företag
hade sammanställt sina kommenta
rer i ett tryck, som man kallade "Fak
ta kring bokslutet". Det rekvirerades
av 65 proc. av de anställda. - Och
så har vi Gustavsbergaren. Den kom
mer visserligen bara varannan må
nad, men här finns tillfälle både för
nämndledamöter och andra anställda

i\r Gustavsberg en
sovstad?

Varför flyktar gustavsbergarna tiil
Stockholm på fritiden? Duger inte vårt
samhälle till annat än att arbeta och so
va i? Måste man verkligen till Stock
holm för att t. ex. höra sång och mu
sik, gå på bio eller idka sin hobby?

Bara ett litet exempel. För en tid se
dan var det både bra föredrag och fin
musik samt sång av operasångare i
Missionshuset. Jag sökte mig dit en
halvtimme före utsatt tid för att för
säkra mig om plats. Men det blev min
sann ingen trängsel. Jag tror att gus
tavsbergarna ej förstå sitt e1get bästa.
Eller är de rädda för att bli räknade
för religiösa om de går in under Mis
sionshusets tak? Nej, när det är skol
fest o. d. kan huset vara fyllt till brist
ningsgränsen. Jag undrar också varför
så få av det "studerade" folket kom
mer till konsert eller för att höra en
operasångare, ett nykterhetsanförande
eller en populärföreläsning. Måste det
vara Kungl. Operan eller Borgarskolan?
Varför ej gynna värt eget samhäile och
spara buss- och bilpengar?

att vidarebefordra sina intryck eller
ta upp till diskussion särskilda spörs
mål kring företagsdemokratins ut
veckling. Det blir en information så
god som någon.
En kombination av direkt och in

direkt information har vi prövat i de
möten av olika slag som ordnats av
resp. fabrikskommitteer. Dessa for
mer kanske kunde utsträckas till sär
skilda företagsaftnar, populärföre
drag med åskådningsmaterial och mö
ten för diskussion om rationalise
ringsarbetet, förslagsverksamheten
m.m, för alla grupper. - I vår hög
talareanläggning kunde de viktigaste
frågorna vid nämndsammanträdet be
röras vid en femminuters-sändning
efter varje kvartalsträff. - Självfal
let finns det ytterligare möjligheter
för att nå en tillfredsställande vida
reinformation. Förslag härom borde
komma · i förslagslådorna !

Den grupp, som diskuterade dessa
problem, var överens om att vidare
informationen inte fick bli någon
slags "korvstoppning", den skall kun
na smältas. Den skall vara aktuell och
begärlig för att bli till nytta. - Vi
voro också övertygade om att en le
vande vidareinformation hade stora
möjligheter att kunna förverkligas
just inom den särspräglade företags
form, som den konsumentkooperativa
rörelsen representerar.

Gösta, Dahlberg.
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Brev till en medsyster Joliga spalten
Det har varit operamaskerad sen sist.

En överdådigt vettlös men inte svett
lös ttllställntng av allt att döma. Pres
sen, dock inte Gustavsbergaren, fyllde
spalterna med förhandsuppgifter drygt
en månad i förväg. Den tandläkarfrun
skulle ha femton meter sammet i sin
klänning och den direktörsfrun skulle
ha guldlamekrlnolin och guldförgyllt
hår. Maskeradens dyraste klänning kos
tade sjutusen kronor. :Sen ti!Lkom alla
andra utgifter i proportion till det. Bort
åt en åttatusen, så där på en höft, Ing et
knussel med tusenlapparna här inte.
Till den klänningens bärarinna skulle
jag vilja skriva ett brev.

Medsyster, skulle jag skriva, du var
generös nog att genom pressen delge
oss dina omkostnader för operamaskera
den, framförallt priset på din underbara
klänning. Skulle du vilja utöka din god
het och ge mig svar på några små
frågor. Du kommer kanske att anse
att jag är en surpuppa och glädjedöda
re, men det är inte så lätt för mig,
underutvecklade kvinna av folket, att
förstå finesserna i de ihög're ståndens
konstfulla fjärilslek.

Såg du så anskrämlig ut att du måste
förgylla upp fasaden för så många tu
senlappar? Jag är inte snarfager jag
heller men nog skulle jag kunna se rätt
hyfsad ut för, låt mig tänka, en så där
sjuhundrafemti kronor och en skapligt
tilltagen mask. Då har jag ändå räk
nat med, att för mitt sociala samvetes
skull, av den summan skänka trehundra
till mödrahemmet i Skå. För har man
råd att slösa bort så mycket pengar på
en natt, så kan man också ge ett rejält
handtag där det behövs. Men nu har jag
inte några sjuhundrafemti över, när li
vets nödtorft ätit sig igenom avlöningen
till den sista tioöringen.

Du måtte varit vacker! Varför blev

De enskilda fabriksavdelningarnas
hippor och fester kan jag inte !heller
finna så särskilt roliga, tvärtom stela
och tråkiga. Och spriten gör dem san
nerlugen inte bättre, Jag tycker de är en
bild av dålig sammanhållning. Nej, slå
en bro över de klyftor som är! Bilda en
internationell klubb, där sörlänningar,
norrlänningar och utlänningar kan träf
fas, känna sig hemma och ge varandra
något av värde i sång och musik, upp
läsning eller teater! Där var och en ger
något av sig själv. Där alla trivs.

En husmor.

Suck 1.

Kära Avlöningskassör!

Skulle jag uite kunna få tillåtelse
bara en enda gång - att få hålla hela
min lön i handen, innan avdrag göres
för skatt, hyra, bränsletillägg, träd
gårdsavgift, ström, vatten, kylskåp,
korkmatta, mjölk, pension, fackför
ening, sj1ikkassa och sparkassa? Det
skulle vara så skönt.

Med vänlig hälsning!

Gustav S Berg.

Suck 2.

På Kommunalvägen stod hiiromdagen
en skylt med text: "Kör salcta! Arbetare
på »äaen:"

Men en stackars ensam tjiinsteman,
det tar man inte hänsyn till.

Suck 3.

Dom siiger att den svenska kvinnan
använder mera pengar till slconh.eteme
del än vad hela svenska försvaret kos
tar.

Men så gör hon i gengiild också fler
erövringar.

du inte fotograferad? Ingen tidning har
mig veterligt haft inne din 1bild. Men,
och det var många som åkte omkring
i spalterna, på förstasidorna, på helsidor
och i annonser som hade rakt inte på sig
för åttatusen, möjligen för sju och femtio
av storleken att döma. Du skulle för
gyllt ett fikonalöv, medsyster och din
lycka skulle blivit fullkomlig.

Har du tänkt på vad den summan,
du använde till ditt förskönande kan
representera, Vill du så skall jag göra
ett litet axplock. En arbetares årslön.
Den summan som han och hans familj
skall leva på ett helt år när skattever
ket fått sitt. Den summan en svensk
man i medeltal betalar till den kvinna
han övergivit, för att hon i sexton år
skall uppfostra, föda, kläda o.s.v. deras
gemensamma barn, Eller den summa
som skulle ge en forskare arbetsro i
många betydelsefulla månader i kampen
mot canser och rpolio, den summa som
skulle bekosta utbildning för en 1beigåvad
men medellös flicka eller pojke . , .

Medsyster, jag har alltid varit så stolt
över mitt kön, men du fick mig att slå
ned ögonen. Därför tecknar jag, utan
högaktning

Edla Sofia
Prinsessa av den fjärde dödssynden.

För alla go' viinner jag slår en drill
och tackar till höger och viinter,
för blommor och gåvor på 1 :a april,
för ord om mina förtjiinster.
Det visar, som jag kvittrat i jons,
att tidningen lämpar sig bra för annons.
Tack siirskilt Barn och Orkester
bland soldagens trevliga gäster!

Vid Påsken sprangs det i tusental
Porsl-inslopp - det bleo en femetta.
Med karta, kompass de gjorde sitt val
och alla kom de till riitta.
Men släpp dem att orientera sig här
på samhällets vägar, det blir nog besviir.
Bestört efter karta man tittar
och ingen adresserna hittar.

Klosetter så fina i vårt revir
vi gör varje år hundratusen.
Mm~ stackars den gäst som nödig blir.
Han söker förgäves uthnisen,
Så slår han förtvivlat sig för sitt bröst
att löpa till skogs iir hans enda tröst.
Niir får vi en allmiin. inrättning
för friimlingens lisa och lättning?

Bort rankiga bryggor! En långbro vi fått,
För fiirgen man nu går i spänning.
Om hyran har våldsamma rykten gått,
det lär bli en divkt.ig penning.
För bojar bör BKF nu få sin chans.
Kring plåt och ernalj jag virar en krams.
Vid hamnen var båt snart förtöjer,
som bilden av viils.tånd förhöjer.

Nu spriings det i berg för skyddsrum i
krig,

fast avspänning äntligen skymtar.
Men diir blir garage upplyser man mig.
För kostnaden knappast jag grymtar.
Och utrym11ie fås för produktöverskott
som fyller vägar, lador och slott.
Kom an leveransbekymmer,
låt nybyggen ta vad de rymmer!

Nu våren är här och blommorna stå
i prunkande härlig fägring.
Och svalorna kvittra, liirkorna slå.
Allt är som en skimrande hägring.
Jag minns ingen vinter, blott viirme och

sol
och glömt har jag sommarn, som ej kom

fjol.
Hiir finns ingen plats för suckar,
Förnöjsamt om våren jag kluckar.

LERGÖKEN,
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~nökonungens
värdshusvärd

En av konumaens förtroendemän, be
rättade för mig, den obetydligaste sago
jörtäljaren i landet Porcelania, följande
sannsaga:

Två små skolgossar beslöt att använ
da en av de dyrbara lovdagarna vid den
stora Högtiden till ett besök i Snöko
mmgens värdshws i utkanten av landet.
Barnens namn känner jag icke, men på
det att de icke må vara namnlösa vill
jag kalla dem stette och Olle, ty efter
t·iden och landets sed ge föräldrar sina
barn sådana intetsägande och menings
lösa namn och icke som brukligt var
fordom, klingande namn som omtalade
vartill barnet var ämnat såsom: "Den
-mycket älskade", "Den segeromsusade"
eller "Vildåsnans son".

Som vildmarksmän skulle de bägge
gossarna, på smala stigar, först söka
sig till Främlingarnas grotta, som låg
halvvägs till målet, och sedan därifrån
till Snökonungens värdshus. Frejdigt
och utan fruktan lämnade de sina hem
och mödrar i Porcelanias mittpunkt
och trängde in i den vilda skogen med
smörgåspaket och en halv krona var av
landets mynt i sina fickor. Det var kallt
och det snöade mycket. Träden reste
sig väldeliga och snötunga på båda sidor
av den smala, krokiga stigen, dagern
var sparsam och gossarna var så små,
så små och Steffes hand sökte sig, för
siktigt till Olles, som tog den i ett sta
digt grepp, och så begynte de tala med
varandra om den ljuvliga apelsindricka
de skulle tillhandla sig i Snökonungens
värdshus. Styrkta av detta givmnde sam
tal komma de så fram till Främlingar
nas grotta. Mitt i grottans evighetsstil
la storhet bland isspjut och snökristal
ler åt Steffe och Olle itpp sina sinörgå

·sar och kände sig såsom vildmän som
gnager på rövat bröd och köttben av
fällda vilddjur. Kinder och ögon glöd
de och fastän de vara vildmän dansade
hsmdrt» halvt glömda sagor ringdans
bland snöflingorna framför dem och
små tomtenissar skymtade mellan ste
narna.

De traskade snart vidare ty apelsin
drickan hägrade. Efter tvenne timmars
möda kom de så slutligen fram till Snö
konungens värdshus, trötta och genom
våta nådde de fram till sin längtans

mål. På trappan mötte de värdshusvär
den. Han såg vätan droppa från deras
kläder, från näsan, från ögonfransarna,
han såg deras snöiga stövlar, såg de
små mynten i deras nävar och sade dem
att värdshuset var stängt för dagen.

Inte sedan Adam och Eva en olycklig
dag blev bortkörda itr Edens lustgård,
har två människor känt sig så lurade
på paradisets fröjder som Steffe och
Olle i det ögonblicket. lng•en underbar
apelsindricka skulle smaka deras gom
mar, ingen brasa värma deras frusna
lemmar, att livet kan vara så eländigt
hårt.

Utan glädje, medan besvikelsen väx
lade från sorg till 1Jrede, gingo de sakta
tillbaka till sina mödrar i Porcelanias
mittpunkt, utösande sin harm och leds
nad över varje liten sten som kunde
sparkas på utefter den ändlösa återvä
gen.

Men när Olles fader hörde berättelsen
om deras besvikelse, blev han bedrövad,
ty han visste att Snökonungens värds
hus icke var stängt vid den timmen
och eftersom han var konungens för
troendeman, hade han vid alla ,tider fun
nit värdshuset öppet när han som ställ
företrädare åt sin konung där undfäg
nat främmande länders sändebud och
köpmän. Han blev bedrövad, ty han
förstod att Snökonungens värdshusvärd
icke var gästfri, för gästfrihetens och
människokärlekens skull, utan allenast
efter mängden av det guld han gavs i
vedergällning.

Denna sannsaga beriitttuie konungens
förtroendeman för mig därför, att jag
av kön och oskicklighet är den ringaste
sagoförtäljaren på torget i Porcelania
och har för sed att berätta andra sagor
än de som omhuldas av konungens gyl
lene harpolekare. De älska skönheten
och befatta sig icke med sanningen när
den är naken och luktar illa av fattig
dom och småsinne. Så icke jag som har
bittra ögon och mycken sälta i min kun
skap eftersom jag kommer från det
västra landet där stenen kal och utan
grönska möter det eviga havet. Jag var
ett barn under den tid då Västerns troll
karlar förlorade sin förmåga att för
vandla stenen till bröd och nöden blev
stor i det västra landet, ingen utomstå
ende visste vad som hände i de små hu
sen, bakom de lågt liggande fönstrens
pelargonlabyrinter.

Därför blev det mig till ringa glädje
att vara barn och barns bekymmer be
rör mig därför dubbelt illa. För den
skull vill jag för,tälja denna sannsaga
vidare på det att icke någon må gå så
långa och mödosamma vägar för att
dricka sin längtans apelsindricka, utan
förvärva den hos de många köpmännen
i Porcelamia. Ed!a Sofia.

Gustavsbergare
i Vasaloppet

Birger Andersson stakar mot Mora.

En av våra energiska skidåkare, Bir
ger Andersson, formare på Benporslin,
ställde frejdigt upp i det 8 1/2 mil långa
Vasaloppet bland 750 stycken andra
åkare. Starten gick 8.01 på morgonen
efter en tjuvstart. Föret var idealiskt
oeh solen sken. Birger, som hade plats
i näst sista ledet av jättekolonnen ar
betade sig efter älven upp till den främ
re tredjedelen, påhejad av en trevlig
publik som också ville bjuda på mat.
Efter 5 mil .fick han en downperiod, men
det gick över. Vid 2-tiden skymtade Mo
ra och målet och med en hedersam 65:e
plats stakade han in 14 minuter efter
Conny Pettersson, och en timma efter
Mora-Nisse. Bra g.jort i alla fall av
en "stockholmare" tyckte de sakkunni
ga dalamännen. Birgers tid blev 5.56.59.

Vita }{ästen
KONDITORI CAFE

Telefon 304 29
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Har gäddan någon chans 1

-r
I

Sanningen om den nutida fiskaren är
nämligen att han i allmänhet inte tän
ker en vuxen tanke utöver denna enda:
att få tag på fisken och eventu,ellt sköl
ja ned den med alkohol. Det är en tan
ke som j1ist som bäst håller på att för
därva våra fiskevatten och har större
chanser att göra det.ju längre redskaps
fabrikanterna kommer och följaktligen
ju mindre skicklighet som krävs för
att hantera spö och rulle. Jag har vid
ett par tillfällen varit med om att se en
svärm fritidsfiskare genomfiska ett vat
ten och ta upp till tio gäddor, abborrar
na oräknade, pr person. Utan tanke på
var de skulle göra av den väldiga fångs
ten, och givetvis utan tanke på eller
medvetande om de proportioner som
osynligt reg1lerar förhållandet mellan
fiskaren och naturen. Dagens "sport
fiskare", vilka alltså uppträder i ett an
tal som närmar sig halva miljonen, är
ett problem på lång sikt. Ett problem
som handlar om [iekbesiåmdet, alkohol
och vanlig enkel naturkunskap. För att
inte tala om det som alltid kommer att
bli förborgat för de flesta: skicklighet
i hanterandet av redskapen i komplice
rade situationer, och blicken för fisket
som konst. Dagens sportfiskarproblem
är ett som handlar om massuppfostran,
att få alla dessa som otvetydigt drivs
av en sort instinkt att bedriva fiske, få
dem att begripa att naturen är mottag
lig för ett visst våld men aldrig för
våldtäkt. Det senare tillhör civilisatio
nens nöjesliv och bör bedrivas innanför
dess råmärken. Det kommer att dröja
decennier, innan ,wmatörfiskaren upp
fostrats till eftertanke i umgänget med
naturen. Redskapens industrialiserade
fulländning skapar problem av över
väldigande storlek i det sammanhanget
och som inte kan kringgås utan snart
måste lösas. Ta tex, lättspinnet, där
slirbrom.sen ger på sin höjd en chans
på hundra åt den krokade fisken att
klara sig och tänk tanken ut att alla
plötsligt skulle gå över ,till denna metod.
Resultatet skulle för fiskbeståndet bli
lika förödande som de industrireglering
ar av våra floder som nu som bäst på
går. Fisken har - vare sig det gäller
gädda, öring eller lax - helt enkelt ing
en chans mot utvecklingen, och får det
ännu mindre i och med att allt flera
får tillfälle au hänsynslöst leva ut sin
instinkt. Detta inte sagt som en reak
tionär protest mot fiskets demokratise
ring. Redan på den tiden sportfisket var
ett rikemansnöje syndades svårt i rov
fiskets tecken. Men det märktes mindre,
därför att syndarna var färre.

Ur Fiske och vidskepelse av
Allan Frugerström i På skidor 1953.

Med Swix-grabbar på långfärd

Middag på Sävargården.

Fredagen den 13 mars gjorde Gus
tavsbergs skidlöpargarde tillsammans
med Luma och Konsum, Stockholm sin
längsta resa för att få tävla på skidor.
Det bar i väg till RM i Umeå med 20-
tåget norrut. Efter en hel del rådslag
'om underslafar och överslafar samsades
vi om platser i sovvagnen ooh hoppade
i bäddarna kl. 10. Vi lågo kungligt och
de flesta sovo gott till kl 6 på morgo
nen .då rullgardinerna åkte upp för att
de sakkunniga skulle kunna berätta om
landskapet och skylla på sulfatfaJbriker.
Vid Vännäs fick vi kaffepaus. Där sken
solen härligt och vi passade på att plå
ta oss. Kl. 10.88 anlände vi till Umeå,
alla i prima form och humör. Efter an
mälan på expeditionen installerade vi
oss hos våra värdar, där vi blev väl
mottagna. Så åt vi ett stadigt mål och
gav oss ut för att prova banan. Olsens
Swix-förråd förslog inte, så jag måste
köpa mera valla. På kvällen sumpade vi
tyvärr samkvämet för bio, men i stäl
let kom vi i säng i tid. - .Söndag kl.
9 gick första start. Det blev svårt för
våra tunga åkare, spåret var inte upp
åkt tillräckligt, så de sjönk igenom, men
den lätta Berglund, som efteranmäld
fick lov åka sist, trivdes som en fisk
i vattnet och kom i mål endast 7 sek,
efter hårde Conny Petters.son. Under de
givna förutsättningarna klarade våra

Bäckström i spåret.

Sista skriket 195 5
Efter Snoddas. systers segertåg ge

nom folkparkerna 1953 följde som be
kant Snoddas mammas jättesucce förra
året. Den av Adenl1:>y utlovade brak
succen med Snoddas pappa synes emel
lertid torka in. Gubben vägrar envist
och halsstarrigt att medverka och säger
bara tjurigt: Det är bra som det är.
Adenby har begärt sinnesundersökning
och fjärdingsman Snodden (född Sven
son) har haft honom (Snoddas pappa
inte Adenby) i två pressande förhör.
Han har inte kommit någonstans. Tre
grammofonbolag som haft inspelnings
apparater i köket såväl som i vardags
rum och hemlighuset äro förtvivlade,
liksom lfolkparksarrangörer landet runt.
Just nu meddelar emellertid Adenby
att sommaren är räddad. Den katt som
han för okänt belopp :köpt av 'gubben
Snoddas har visat stg otroligt musika
lisk. Om man spelar ett lfiss på fiol
jamar katten sluttonen ,i Haderian. • Folk
slåss om biljetterna och en känd :Snod
dasbeundrarinna grevinnan -d-lst-1-
har lämnat sin man och 3 små barn
och slottet och följt katten genom tre
socknar. Grammofonbolaget Husbon
dens röst som utan Adenbys hörande
bytt ut sin hund mot en katt !kommer
att åtalas av Adenby. Smickrande an
bud från Amerikas televisionsbolag om
kattens uppträdande, strömmar in dag
li,gen.
P. S. Ekonomisk strid uppstår om

äganderätten till 'katten och om dennas
härstamning. Fjärdingsman Snodden
och Arvsbiologiska institutet stöder
Adenby. Specialreporter har sänts till
platsen. Oassiopeio.

grabbar sig emellertid bra, men det
räckte inte till för att åter bärg'a lag
priset. Det tog Mora med 54 sek. bätt
re tid. Bäckström startade bland de
sista i sin klass ooh åkte förbi alla fram
förvarande och vann med hela 2 minu
ter. Stark sak. Birger Andersson stre
tade sig fram till 7:e plats, Olsen, som
var en aning krank, kom i alla fall in
som 12:a och Olofs.son som 13:e man i
huvudklassen. Kl. 14 var det dukat till
en härlig middag i den trevliga Sävar
gården. Högtidstalet hölls av borgrnäs
taren och efter en trevande !final med
musik .fröjdades alla åt den imponeran
de ,prissamlingen. - Man frågade oss
om vi inte skulle kunna ta nästa RM i
Gustavsberg och det låter ju lockande.
Om Dahlberg ordnar snö, inkvartering
och mat för så där en 200-----400 perso
ner så skall det väl gå. Vi ska snacka
om saken i korpidrottskommttten,

Einar.
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Min hobby
XVI.

Med reportagebilen tar vi den här
här gången en utflykt HU Räknäs och
hälsar på hemma hos Ake Johansson,
som i jobbet svarvar på Matrisverksta
den. Här ute har han en källare som
ser ut som en välsorterad reparations
verkstad med ritningar och skisser, men
med modellflyg, bilar och båtar förhär
skande. Här inbillar vi oss att en van
lig svensk grabb skulle spinna om han
fick idka sin hobby med att knåpa med
modellflyg. Men Åke tar oss ut ur vår
villfarelse och menar att grabbarna äro
för bekväma och att det 'bara är undan
tagsvis som dom själva knåpar med
denna verkligt stimulerande hobby. Möj
ligen kan dom få pappa att köpa ett
färdigbyggt modellplan på NK.

Åke visar oss några skisser på vad
han funderar på att sätta ihop härnäst,
nämligen en seglande modell med radio
kontroll. Iden har han fått från engel
ska tidningar. Kolleger därstädes har
radioseglat en dylik modell över Engel
ska kanalen. Den båtenvar 160 cm lång
och vägde 30 kg.
Vi får titta på en av hans modellra

cerbilar, ett litet fartvidunder, som körs
på Metanol. Den representerar en mera
dyrbar hobby och försvåras av omöjlig
heten att fä in riktiga amerikanska re
servgrejor. Den här bilen kostar 700
kr och ska skötas omsorgsfullt. Hobbyn
är sportbetonad oeh Åke är med i
"Octan", en klubb som sysslar med upp
visningar och tävlingar. Svårigheten är
att få lämpliga banor - det starka
bullret roar ju inte grannarna. - Vår
hobbyman har varit med och tävlat med
en av sina maskiner i London och Derby
och också fått pris. Där kör man inte
för publik utan av rent intresse.
Åke Johansson har också :byggt en

motordriven modellbåt. Men den funge
rade inte så bra. Här har man så

många andra moment att ta hänsyn till,
kanske främst vattnet, motståndet där
och båtens egna vågor m.m. - Bland
några fotografier hittar vi också en bild
av Harry Nelsson på en vattencykel,
också den en av Åkes hobbyverk. Kul
sak att rida på vågorna med.

Vi går vidare inom Åkes hobbyvärld.
Det senaste och enligt Åke kanske roli
gaste är modellsegling. Även här får
han de mesta uppslagen genom engelsk
facklitteratur. Vi har egentligen ingen
svensk motsvarighet. "Teknik för alla"
är nog bra, men den ger inte så mycket
för mig och sysslar mera med industri
reportage och sånt", menar Åke. - "Mi
na segelbåtar äro ritade av den kände
arkitekten !versen."
Huvudparten av sitt modellintresse

har Åke Johansson ägnat åt flyget. In
tresset väcktes när Bromma flygplats
invigdes 1936. "Då !åls jag på Epidemien
i Sundbyberg och såg allt det granna
som svepte förbi. Och jag bestämde mig
för att 'bli flygare. Jag har sökt ta
värvning för flyget och vid värnplik
ten bett att få komma dit, men det gick
inte. Jag fick lära mig att skjuta ned
flygplan i stället och det ju inte det
samma." Åke berättar att han som skol
grabb ,började med att plocka ihop sat
ser till modellplan. De äro ofta inte så
väl balanserade, så man måste ha litet
hum om flyg och vind för att kunna
justera och trimma dem. "Nu äro mi
na flyigplan - jag har byggt fem -
motordrivna. De äro replikmodeller, d.
v. s. exakta kopior av originalen. Det
här tvåmotoriga är en kopia av DN:s
reportageplan." Motorerna i hans plan
äro mellan 1-5 kbcm och kan ge en
fart av 70-80 km. Planen äro för
sedda med pontoner, det passar 1bäst här
ute. Med lina flyger planet elegant i
sväng, dyker och rätar upp sig. Det här
vore något att visa på skolfesten. Jag
tar löfte av Åke att tala med några
kompisar om saken. - Vi får också litet
facksnack till livs. Vår värd erinrar om
att det finns något som heter kvaddning
och som är rätt vanligt och besvärligt.
Men det noterar jag bara i förbjgåen
de. I det här gamet är jag analfabet,
men Åke påpekar att de flesta flygan
de modeller äro ;byggda att flyga i väns
tervarv. Men det borde vara högervarv,
därför att motorerna liksom driver pla
net åt det hållet. Och snart har vi nog
modeller som vi kan släppa iväg från
linan och styra per radio. Åke har ock
så sett reaktionsdrivna modellplan i ·far
ten. Det blir ett fantastiskt buller och
de tunga planen äro naturligtvis rätt
riskabla.

Vi blir mer och mer imponerade av
denna strålande hobby och skulle ön
ska att den ville fägna många av våra

'Djur jag .minns
Det här hände för ungefär 30 år se

dan. Min bror och jag var en sommar
dag på väg att hälsa på en kamrat som
bodde på Kalvandö gård på Värmdön.
Som alla grabbar är fulla av rackartyg,
så ägnade vi oss åt den ädla konsten att
kasta sten på telefonhattarna. Isolatorer
heter det visst på gustavsbergska,
När vi så hade f'örbrukat all ammu

nition som fanns omkring oss, sökte jag
mej upp 'i en sandig backslänt intill vä
igen. Där växte även några lövbuskar.
Jag sökte ivrigt omkring men hittade
ingenting som passade. Då böjde jag
undan några kvistar på den närmaste
busken.
Det var då det sällsamma hände. Där

låg en stor orm ihoprullad. Den fånga
de min blick omedelbart, Jag kunde in
te röra mig, inte ropa, kände mig van
mäktig. Jag hade en suddig tanke på
min bror, att han skulle komma och
hjälpa mig.
Det konstiga var att jag tyckte att

ormens huvud och ögon antog samma
proportioner och storlek som på en
människa. Jag kunde även liksom vid
sidan om uppfatta ormens färg och ut
seende. På ryggen mönstrad med stora
gröna blad, som regelbundet följde or
mens hela längd, På undersidan mörk
brun, där fjällen syntes tydligt. ögonen
på ormen var någonting alldeles extra,
de blev större och mindre, de pumpade
liksom, ungefär som när man sluter
och öppnar handen.

De gula pupillerna uppfyllde nästan
hela ögonen. iDe var ställda horisontalt
och utförde samma rytmiska rörelse.
Jag kände !hur jag började svaja fram

och tillbaka. Jag uppfylldes av en slö
resignation, jag hade ingen klar tanke.
Nu efteråt förstår jag hur den lilla

råttan kan hoppa rakt in i gapet på
ormen, som jag såg en gång på Skansen.
Just då, när jag tyckte att allt var

fullständigt likgiltigt, kände jrug en hand
på min axel. Det var min bror som kom
ooh undrade vad jrug stod och glodde på.

ungdomar. Och Ake lovar att hjälpa till
om grabbarna sätter ~gång och visar att
de vill skapa något med egna händer
och av rent intresse.
Tidningen skall i press och vi skakar

hand med hobbyproselyt nr 16 i vår
serie. "Hör du", säger jag, "du har väl
inte någon mera hobby nu?"

"Jo då', säger Åke. På fritid pysslar
jag med fotografering och har !byggt
mig en förstoringsapparat. Och så spe
lar jrug dragspel!'

"Tjänare!"
Juesta.
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Tänk att det finns äldre musikkårer
än vår i detta land. Vi trodde det knappt
men så är det. Höganäs musikkår fyllde
hundra år i år och är alltså 12 år äldre
än vår. Vi gratulerar post festum!

,En riktigt njutbar radiokonsert in
gick i höganäsarnas födelsedagsfirande
och det sporrar oss till att försöka det
samma år 1955.
För att nu nämna något om somma

rens verksamhet, så ha vi fått påstöt
ning om en utökning av antalet park
konserter samt att en insamlingsbössa
till förmån för skolorkestern skulle
vandra omkring bland lyssnarna. Vi lå
ter det goda uppslaget gå vidare till
musfkkommitten och tacka på deras
vägnar för detsamma.
På tal om skolorkestern så har in

tresset för dennas tillkomst varit så
stort bland ungarna att vi varit så 1gott
som tvingade att sätta våra gamla ut
rangerade instrument i något så när
användbart skick och bilda en liten bör
jan till skolorkester. Det är möjligt att
Gustavsbergarna får höra resultatet av
denna verksamhet längre fram på som
maren. Gott gry finns det. Var så säk
ra! Men ack, ack vad det behövs peng
ar för instrumentköp. Vi kan t. ex.
nämna att en bas för skolorkestern kos
tar 1.035 kr. men vi kan också tala om
att Stockholm har 30 skolorkestrar i full
verksamhet och då 'bör vi kunna orga
nisera en enda i Gustavsberg. Eller
hur? Planer finns också på att starta en
trumslagarecirkel i A.B.F:s regi och
med en regementstrumpetare från
Stockholm som lärare. Så inte ska alla
förhoppningsfulla ättelägg bara bli
'spidare' tror

Fanfar.

Skolklass 1895

Från översta raden:
Emil Pettersson, Knut .Iohansson, Helmer Lundin, Nils Säfatröm, Helmer

Törngren, Vilhelm Flink, Helmer Magnusson, rcmu 1Elklund, Sven Boox, Simon
Holmberg, Albert Norberg, 1Emil Andersson, Elias .Svensson.
Gustav Sten, Gunnar Gustavsson, WHhelm Rydstedt, Birger Unden, Leonard

Wahlund, ·Eskil Gustavsson, Eskil Jansson, Gustav Andersson, Bertil Lundberg,
Josef Benborn.
Karl Boox, Rickard Svensson, Gustav Nilsson, Maria Lindgren, Lotta Olovson,

Julia Viström, Hanna, Johansson, Iris Lind, August Bonnevier, Artur Lindström,
Ragnar Gustavsson.
Sigrid Boström, Valborg öberg, Mimmi Blomkvist, Ingeborg Andersson, Iris

Säfström, Maria Johansson, Agda Bonnevier, Oskar Wadström.
Olga Grenman, Judit Karlsson, 1S-igne Andersson, Si,gne Olson, Sigrid ,Säfström,

Gunhild Nilsson, Ragnar Johansson, Gustav östrnan,

Tack!
Till Gustavsbergs Båtklubb ber under

tecknad få framföra sitt hjärtliga tack
för lyckönskningarna till min 60-årsdag
och för den vackra flaggstången med
klubbens vimpel. Detta bevis på livs
lång vänskap och på den gemenskap,
som är ett alldeles särskilt starkt karak
tärsdrag hos alla gamla gustavsbergare,
gladde och värmde mig mycket.

Edsviken den 16.4.1953.
Erik Waesterberg.

I samma nu släppte förtrollningen
och ormen började sakta ringla iväg.
Jag blev aktiv på en gång och skrek

åt min bror att skaffa sten och döda
ormen. Men ormen hann kila ivag en
ibi,t och när vi slutligen kom i igång,
så var vi för ivriga. Så den klarade
sig och vi tordes inte följa efter den.
Det var ett kusligt men på samma

gång spännande äventyr, som jag än i
denna dag kan komma ihåg. Ormens
ögon kan jag inte glömma, jag kan se
dem när jag vill.

Jru6 läste för några år sedan om en
ormkännare som inte kände till eller
trodde på att ormar kunde få hypnotisk
makt över människan. Så därför kan
den här händelsen vara intressant i det
avseendet.

G.-G.

Under spalten DJUR JAG MINNS in
föra vi gärna korta bidrag från läsarna.
Berätta bara!

Red.

Insänt av G. Säfström.

Vid inskrivningen av skolbarn till
årets första klass anmälde sig 65 ,barn i
Gustavsberg och 8 i Ingarö, samtliga
pigga och vetgiriga.

- De vi! ha en billett till Flora, men
nå har jeg lett i fem minuter i alle
händbeker her uten å kunne finne den
stasjonen. Hvor ligger den?
- Flora ligger overhudet ikke - hun

sitter der borte på ,benken.
(Norsk reisliv)
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Kraftig dubbelbottnad snorsandal,
brun boxsida

37-39 40-46
21:50 22: 75

Sleifsandal, rågummisula, i röd
brunt ovanläder. Finnes också i
brunbeige med lädersula

25-27 28-30 31-33
10:-
34-36

11:50
37-39

13:-

Vern -
jag?
Vinettaflicka
förstås!

Vinettaflickan är uppmärk
sammad. För dagen rekommen
derar hon två verkligt populära
Vinettastrumpor.

14:75 16:75

Sleifsandal för de yngsta.
Kraftigt ovanläder och lädersula.
I rött, vitt och beige.

20-21 22-24 25-27
8 :25 9 :25 10 :50

28-30 31-32
11:50 12:50

Till konfirmationen
En nätt sandalett i vitt kalvskinn.
Kilklack.

34-41
29:-·

Svarta gosskor i lager.

ETT ERBJUDANDE:
Herrlågsko i extra hög kvalitet,

brunt kalvskinn, dubbel botten.
40:-

Se våra skyltfönster.
Välkomna till ett besök

SKOBUTIKEN

Mariaplan

Att vara Vinettaflicka är att
vara välklädd. Vi har Vinetta
strumpor för alla tillfällen, kvali
tetsstrumpor som ger benen den
rätta charmen.

Lämplig vardagsstrumpa
i Nylon Kr. 4 :25

Nylonstrumpa i 30 denier med
spetsig, svart ramhäl Vacker
strumpa och prisbillig.

Kr. 6: 25

Perlonstrumpa i 60 denier i kraftig
kvalitet, slitstark Kr. 7 :75

Soc:,k!or i dam och barn i god
sortering.

I Herrankelsoekor.

13/4 barnstrumpor.

Vi har ett bra sortiment klän
ningstyger i senaste nyheter.

Välkomna till vår butik

Fölungen,
där Ni kunna få lösning på en

del av vårens ekiperings

problem.

Konsum

Gustavsberg
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Cyklar
Husqvarna & Orescent

Mopeder

· Delar och tillbehör.

Oscar Andersson
Grindstugärde F. 38

GU:STAVSBERG.

Falls Herr- o. Damfrisering
Mariaplan 2, GUSTAVSBERG.

Tel. 307 40.

Vi utföra nii även Kall- och Ljuan

permanent, vilken för håret är

hållbar och skonsam.

Högaktningsfullt

Gunnar Fall

Förverkliga Motortanken -
möt Våren på eget fordon

Välj bland
Cyklar: Olika märken, även beg. Herr- och Damcyklar.

Mopeder: Huekoarna Novolette. Monarpeden. Nqmanbolaqen« N.V.

Viktoria samt lösa motorer.

Motorcyklar:·

Jagaren, Monark, N.V., Huskvarna,
B.M.V. samt D.K.V.

Teckna order nu. Låg handpenning. Goda bet.-villkor, omg. leverans.

Bröderna Norlings Cykelverkstad
Tel. 30411. - Hästhagen 1. (Baracken) - Tel. 30411.

G U S T A V S B E R G.

Många har sprungit sta'n runt efter BRA MÖBLER TILL LÅGA PRISER

et hode de inte behövt
om de från börjon gått ti

Besök vår möbelutställning på Folkungag. 48.
(vid Medborgarhuset) - Vi lev. fraktfritt till GUSTAVSBERG

PRISEXEMPEL:
Bäddsoffa m. stålinr. fr. 325: -
Fåtöljer . . . . . . . . . . . fr. 65: -
Kökssoffa . . . . . . . . . . fr. 140: -

Sekretär, mhg. . . . . . . fr. 185: -
Sittsoffa m. plymå . . fr. 215: -
Skåp, mhg. . . . . . . . . . fr. 215: -

••AB. STALANDS MOBLER
Folkungagatan 48. Vid Medborgarhuset.

Tel. 42 31 91 - 44 31 68



Herr Axel Björkman
'ar laga tan 6
O u s t a v s b e r g

Ring§»it~ utan pri§tillägg

Ringsitsen uuderlditar avsevärt arbetet med att
hålla porslinet i ett h.ygieniskt tilltalande skick.

Vår lågspolande klosett nr 315 med ring
sits levereras nu utan det pristillägg som
hittills betingats av det extra utförandet.
Ringsitsen ingår således i normalutföran•
det av våra lågspolande klosetter, och den
avsevärda kvalitetsökning detta innebär
överföres direkt till våra kunder

•- en industri i [olkhiilsans tjänst
STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ -- SUNDSVALL

52 08 60 13 15 69 7i6 JO 582 65

Pris 75 öre
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Kan du le åt Dig själv~
Ett gott leende eller ett hjärtligt

skratt - vilken källa till glädje och
vederkvickelse ligger det inte däri!
Förmågan att le, och det inte bara
med ansiktet utan med hela sin själ,
är en underbar och välgörande gåva.
I allmänhet är vi ganska allvarli

ga. Vi har kanske ett mer eller mind
re blygt, stelt eller reserverat sätt.
Detta kynne förstärkes ofta av en
mängd omsorger och bekymmer, som
så lätt lägger sig på sinnet och humö
ret. Vi blir gärna allvarliga, till
knäppta och självupptagna, om vi lå
ter allt möjligt lägga sig på sinnet.
Tänk om vi istället kunde lägga alla
sorger i en gammal säck ...
Det är naturligtvis förklarligt, att

det goda leendet och friska skrattet
ibland sitter långt inne. Det är inte
alltid möjligt att bortse från svårig
heter och bekymmer. Vi kan inte all
tid leva livet leende. Men vi kan rädda
åtskilligt av glädjens så nödvändiga
livselixir om vi bara vill och om vi
odlar vårt sinne för livets ljusa sidor.
- Vem är den fattigaste männi

skan i världen? - frågade någon.
Och det tänkvärda svaret blev:
- Den som saknar humor.
Sinnet för humor är olika starkt

hos oss men det kan utvecklas och
stärkas hos oss alla. Har vi något av
detta sinne, ser vi det lustiga och löj
liga - och det även hos oss själva.
En glimt av humor upplöser och
skingrar mycken struntviktighet och
surhet. Humorn och det vänliga lö
jet är den bästa medicinen mot det
dystra och grå.
Förmågan att le är en härlig sak.

Den verkar befriande och stimuleran
de. Ett gott och stilla leende lyser
opp oss utan och innan.
Det gäller att vi ser opp med oss

själva och att vi släpper fram den
åder av spontanitet och humor, som
finns innerst inne. Och dessutom att
vi håller tillbaka vår själviskhet. Det
egna jaget är kanske inte det märk
värdigaste av allt och inte heller till
varons centrum . . . Vi ska försöka
se oss själva en smula ovanifrån, re
spektlöst och kritiskt.
Visst är det bra att ha en stark

ambition och att hålla på sin värdig
het. Vår naturliga ambition och per
sonliga värdighet trivs dock inte bra
ihop med stelhet och självgodhet. Det
finns ett slag av allvar, högtidlighet
och värdighet som alldeles kan ta död
på vår trivsel och glädje. Först när

En vildapel levde oss alla till lyst
och dog i förväntan. En knopp lyste röd,
då kvisten jag bröt. Jag blev skamsen

och tyst.
Det var som att plundra en död.

Två flintugnar svarta av sot och år
begråta en vän som do_q denna vår.

E. A.

vi kan skratta gott och le åt oss själ
va, kommer vi ifrån all falsk värdig
het, dum struntförnämhet och sur
stelhet. Den ironi som vi kanske
ibland är frikostiga med mot andra,
borde ofta adresseras åt närmare håll.
Utan humor, självkritik och själviro
ni blir vi lätt odrägliga för både om
givningen och oss själva.
Att le åt andra är ingen konst. Det

har vi väl alla erfarit, Och visst kan
det ibland vara svårt att alldeles låta
bli. Om vi får opp blicken för våra
egna egenheter och skröpligheter, blir
vi mera vidsynta och förstående. Vi
ler då gott åt det lustiga och ko
miska, och det inte minst när det
är oss själva det gäller.
Vi har alla vår begränsning och vå

ra brister, hur duktiga vi än tror oss
vara. Fel och brister bör bekämpas,
men vi får inte ta dem alltför tra
giskt, för då skadas ambitionen och
kuraget. Vill vi komma tillrätta med
de egna skavankerna och dra nytta
av misstagen, har vi stora möjlighe
ter därtill.
Att kunna le åt sig själv är en god

sak och en värdefull tillgång. Kan
vi den konsten försvinner mycket av
det grå och olustiga, och då blir till
varon mycket ljusare och gladare.

V. J.
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Familjesparande
Till behandling vid de 24 koopera

tiva distriktskongresserna i maj må
nad och sedermera vid KF: s riks
kongress 8-9 juni har den vid 1952
års rikskongress tillsatta kapital
kommitten, som bestått av 11 perso
ner med direktör Albin Johansson
som ordförande och f. Folksamche
fen K. Eriksson som sekreterare,
framlagt ett betänkande med förslag
om s. k. familjesparande. Samtidigt
ges i betänkandet en översikt över
konsumentkooperationens kapitalpro
blem under de gångna decennierna
jämte en allmän orientering om rörel
sens aktuella finansieringsfrågor.
De fasta anläggningarna i för

eningarna har närapå tredubblats och
inventarierna åttadubblats under en
tolvårsperiod med krig och restriktio
ner. Med vilken snabbhet kommer
dessa kapitalkrävande poster att
växa, när restriktionerna lättar eller
avskaffas, frågar kommitten och de
klarerar, att nyanläggningar icke bör
ske utan att man på förhand gjort
klart för sig hur dessa skall kunna fi
nansieras. Kommitten söker inför
detta problem klargöra hur mycket
kooperationen har i eget kapital och
hur detta skapats.
Insatserna är den grundläggande

kapitaltillförseln. Sedan 1946 är in
satsminimum i mönsterstadgarna
150 kr = 15 insatser a 10 kr. Insats
kapitalet i föreningarna uppgår nu till
140 milj. kr. Genomgående växer in
satserna genom överföring av över
skottet. Utom insatserna utgör de år
liga fondavsättningarna en viktig ka
pitalkälla. Fonderna uppgår till: re
servfonden 119 milj. kr. och övriga
fonder 97 milj. kr. Tillsammans med
insatserna uppgår egna medel till 356
milj. kr. För KF med dotterföretag
är motsvarande kapital 249 milj. kr.
Summa 604 milj. kr. I denna summa
har emellertid KF:s insatser dubbel-

räknats, varför summan begränsas
till 499 milj. kr. När överskottet för
delats och återbäring skett stiger be
loppet med ca 17-19 milj. kr. bär
med uppnås ca 520 milj .kr. Detta
kan förefalla vara mycket pengar.
Men - tillfogar kommitten med en
halv miljard skulle det vara otänk
bart att administrera den svenska
kooperativa rörelsen. Därtill är den
alldeles för omfattande både beträf
fande den mångsidiga industriella
verksamheten, import- och exportor
ganisationen samt det över hela lan
det utbyggda distributionsnätet. I
själva verket visar det sig, att koo
perationen i sina anläggningar i egna
medel har investerat mer än dubbelt
så mycket. I konsoliderande avskriv
ningar beräknas nämligen förening
arna ha ca 300 milj. kr och KF med
dotterföretag ca 325 milj. kr. Rörel
sen har i övrigt finansierats genom
medlemmarnas sparverksamhet i
sparkassor och medlemsfonder samt
fastighets-, andels- och andra revers
lån. Vidare har Folksam och Koopera
tionens pensionsanstalter utlämnat
fastighetslån, respektive tecknat i
KF:s lån. Det kapital, som därutöver
disponeras, består av bank- och leve
rantörskrediter o. d.
Kooperationen är alltjämt i den

ställningen, att krediter från främ
mande långivare är så begränsade,
att rörelsen är fullt oberoende. Detta
oberoende får, framhåller kommitten,
aldrig uppges och kan icke eftersättas
utan att kooperationens värnkraft
till skydd för familjernas ekonomi
förloras. Men utvecklingstendenserna
ådagalägger, att den framtida utveck
lingen kommer att ställa stora an
språk på fasta anläggningar, på va
ruhus och nya butikstyper, på snabb
köpsbutiker och lagercentraler runt
om i landet.
Kommitten finner, att man inom

konsumentkooperationen icke är i
tillfälle fortsätta kapitalbehandling
en genom avskrivningar, att man icke
har anledning höja insatsminimum,
men att man måste bevara rörelsens
självständighet genom att själv sör
ja för ekonomin. Det är då kommitten
stannar inför familjesparandet som
den naturliga lösningen. I korthet
går förslaget ut på följande:
Sedan en medlem genom överfö

ring av återbäring eller genom direk
ta kontantinsatser skapat sin mini
miinsats i föreningen (i regel 150 kro
nor) avsättes till ett särskilt familje
sparkonto ett belopp, motsvarande
1 % av medlemmens under året från

föreningen gjorda köp med rätt till
återbäring, dock att om återbäringen
för året icke överstiger 2 procent ing
en obligatorisk avsättning till famil
jesparandet sker. Medlen på familje
sparkontot förräntas efter en god
räntesats och utbetalas, om medlem
så önskar, vid 60 års ålder samt vid
medlem eller medlems makes från
fälle och då medlem eller medlems
make drabbas av arbetsoförmåga,
som enligt lag medför folkpension.
Dessutom kan medel å detta speciella
konto utbetalas, då föreningens sty
relse finner särskilda skäl föreligga.
Kommitten har under sitt arbete

blivit alltmer övertygad därom, att
detta målsparande, som genom koo
perationens väldiga omfattning borde
kunna få en landsomfattande karak
tär, därest det vinner medlemmarnas
anslutning, innebär en socialt. bety
delsefull familjeomsorg, som skapar
trygghet för medlemmarna. Denna
lösning är beträffande den fasta ka
pitalbildningen genom medlemmar
nas obligatoriska sparande hämtad
från den danska kooperationen, där
den visat sin ekonomiska betydelse.
Med fog kan sägas, att viss del av
kapitalbildningen därmed överflyttas
från föreningen till medlemmarnas
konton. Den blir deras egendom, vars
storlek beror på medlemmarnas in
köp. Generation efter generation får
medverka till kapitalbildningen och
på så sätt, liksom pionjärerna, vara
med om att bygga upp sin förenings
styrka, så att den förmår att fullgö
ra de uppgifter varje ny generation
ställer som mål för sin samverkan in
om den kooperativa rörelsen.
Kommitten understryker vidare:

"Det är av stor vikt att delaktigheten
i den väldiga kooperativa rörelsens
mäktiga verk får ett uttryck i en hög
re personlig insats, och varje genera
tion kan därmed känna sig som an
svariga delägare i sin tids koopera
tion. Därmed skapas samhörighet och
ett personligt intresse, ett aktivt del
ägarskap, som utlöser anspråk på in
syn och medinflytande - just vad vi
önska och längta efter. Liksom de fat
tiga grundarna av konsumtionsför
eningarna offrade sina magra slantar
för att få, som de realistiskt sågo sa
ken, befrielsekriget igång, så måste
efterföljande generationer fostras att
göra en påtaglig insats för verkets
fullföljande. Den kooperativa rörelsen
är nu stark nog att kunna låta dem
göra detta under former som också
tillgodose deras familjers trygghet,
men detta förringar icke betydelsen
för kooperationen av deras ekono
miska medverkan."
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Vem är finast?
Värdesystemet granskas av GÖSTA VESTLUND, Tollare

Under några års tid har jag haft nöjet
att syssla med gruppverksamhet inom
mdustrtn. Det har gällt och gäller alla
anställda och många gånger består
gruppen av både arbetare, arbetsledare,
kontorister och högre ledare. Grupper
na omfattar ung. 15 personer och vi
sitter i de flesta fall vid ett gemensamt
bord. Om man har ögonen med sig,
kan man lägga märke till en viss rang
ordning vid valet av plats runt bordet,
Inte alltid men ofta placerar företags
ledaren sig närmast till höger om kon
ferensledaren och efter honom kommer
de högre ledarna och så i tur och ord
ning arbetsledarna och arbetarna. Kon
torsfolkets plats är mera obestämd före
faller det. Men som sagt arbetarna sät
ter sig i regel längst ner - märk att
det heter längst ner - vid bortre bords
ändan. Där finns tydligen ansatser till
en oskriven, av alla respekterad - men
inte alltid älskad - placeringslista bland
de anställda och givetvis även utanför
arbetsmiljön.
Om någon skulle bryta den där listan

och sätta sig s. a.. s. på fel ställe, kan
man spåra en viss oro i lägret, åtmin
stone första gången det händer. I ett
företag hade man t. ex. en mycket fram
fusig fackföreningsordförande och han
brukade sätta sig nära konferensledaren
till vänster, alltså bland de högre tjäns
temännen. Varför vet jag inte. Men jag
gissar på att han ville protestera mot
den där ordningen eller visa kamraterna
sin oräddhet - för jag undrar om inte
innerst inne det är en fråga om rädsla
bland annat. Den manövern gillades inte
särskilt av de högre ledarna. Han be
traktades som gökunge i sällskapet. Det
var tydligt nog.
Ja, där sitter vi alltså prydligt ord

nade efter "värdighet och rang" för att
låna Karlfeldts ord. Vi har alltså inte
bara en tendens till uppdelning i vissa
stora kategorier - arbetare, arbetsle
dare o.s.v. Vi har också en hel mängd
mer eller mindre tydliga trappsteg, som
uttrycker olika grader av socialt värde,
inorn de olika grupperna. Vi borde ef
tersträva att få en bild av de anställda
och deras arbetsuppgifter, som bättre
stämde med verkligheten. Men vi har
därmed inte plockat bort de värsta hind
ren för ett välutvecklat samarbete på
arbetsplatsen. Yrkesanalyser, systema
tisk arbetsvärdering och upplysning kan
nog fila bort många ojämnheter - och
har redan gjort det - men dessa an
strängningar kommer också att skrapa
fram någonting mycket ömtåligt - jag

syftar just på värderingarna. Vår böjel
se att betrakta en uppgift som finare
än en annan.

1Det är bl. a. den saken man kan stu
dera vid gruppbordet. Ingenjören är fi
nare än arbetsledaren, arbetsledaren fi
nare än arbetaren. Och tittar man när
mare efter skall man se hur det sväl
ler ut, hur nästan allt får ,träda i tjänst
hos denna mäktiga ordning. Verktyg,
möbler, kläder, 'bilar, bostäder, utbild
ningsmål, kulturintressen och mycket,
mycket till.
Vi kan ta ett bord som exempel. Det

har en sådan dubbelfunktion. Det hjäl
per oss i arbetet och det bidrar till att
placera oss på värdeskalan. Så vitt jag
kan se är det direktörerna som - kan
ske med några undantag - har de
största borden. Inte därför att de alltid
har bruk för dem. Skulle man se bara
till funktionen - arbetsuppgiften -
kanske man rätteligen borde lämna sitt
bord till någon av ,kontorsflickorna, som
kanske bättre skulle behöva det. Men
det går inte, både direktören och kon
torsflickan skulle förmodligen opponera
sig. Bordet har ju en annan uppgift
också. En uppgift som är så försåtlig att
vi väl sällan är medveten om den, men
så vitt man kan se ständigt omedvetet
inrättar oss efter den. Ett bord med den
irnponerande storleken och det elegan
ta utseendet är ett av de medel som.
hjälper till att ge direlctören hams so
ciala värde. Och detta är ingalunda be
gränsat till direktörer. Det gäller oss
alla. Alla. Och det gäller som sagt inte
bara bord utan nästan allt. En ameri
kansk industripsy,kolog har sagt någon
ting spetsigt i den här frågan: "Ett bord
förefaller att vara större, ju mindre an
vändning man har för det." Är det sant.
Ja, i varje fall värjer man sig inte hur
lättvindigt som helst för det.
Och man skulle kunna fortsätta

exemplen i det oändliga innanför och
utanför arbetsmiljön men detta får va
ra nog.
Vid ett företag hade denna värdeste

ge fått ett lustigt uttryck. Företaget
höll en del av de anställda med bostäder
som bl. a. var utrustade med kakelplat
tor ovanför spisarna. Men man hade
inte satt dit lika många plattrader för
alla utan antalet växlade efter "vär
dighet och rang". Arbetarna hade en
rad, arbetsledarna två och tj,änstemän
nen tre. Där hade värdigheten fätt t. o.
m. ett matematiskt . uttryck!
Ja, så sitter vi då där kring vårt bord

~- jag höll på att säga i vår båt - och

ser på varandra och mäter varandra via
kakelplattor och titlar och naturligtvis
mycket annat.
Och murar stänger mellan oss. Vi,

som måste samarbeta för att kunna kla
ra vårt uppehälle. Men då ställer någon
en fråga: Är inte värderingarna nytti
ga, förnuftiga? Är det inte de som gör
livet värt att leva? Jag vet Inte. Men
jag är inte övertygad. Kostar de inte
mer än de smakar och bör vi åtminsto
ne inte studera dem, gå dem in ,på livet
med orädda ögon och titta, innan vi bö
jer oss för dem, bugar oss för dem.
Hör det inte till demokratin att göra
det? Kan man inte sätta in kakelplat
tor efter någon annan princip än den
sociala rangordningens. Jo, efter den
funktionella. En kakelplatta skall vara
först och främst en kakelplatta. Jag
pratade för en tid sedan om de här sa
kerna till en del folkskollärare. En
överlärare opponerade sig och undrade
om inte värderingarna var förnuftiga,
nyttiga? Just samma frågor som vi nyss
ställt. Jag kunde inte motstå frestelsen
utan svarade med en ganska känslig
motfråga: Anser Ni ,tendensen att sätta
läroverkslärarna på ett högre socialt
trappsteg än folkskollärarna förnuftig
och nyttig? överläraren teg, men en
kvinnlig kollega svarade: "Det är fi
nare att vara läroverksläråre, men det
är betydelsefullare att vara folkskollä
rare." Ibland nöjer sig människorna
med ganska litet. ·Efteråt fick jag höra
att åtminstone en grupp bland åhörarna
hade tyckt om mitt förslag. Det var
småskollärarinnorna. Jag låter episo
den tala för sig själv. Behöver det va
ra så här? Och så är vi där igen. Vi
sitter vid samma bord och irriterar oss
på varann också inom samma grupp,
men samtidigt finns där en solidaritet
över dessa gränser mellan grovarbetare,
målare och murare så snart andra
grupper kommer in i ·bilden; tjänste
män, företagsledare. Och så med ens är
våra värderingar . färdiga, Vi dömer
osett, schematiserar, laddar upp käns
lorna i väldiga behållare som fanns fär
digställda. Och så får sakligheten, sam
arbetet och därmed vi själva sitta emel
lan. Det är som om vi skulle vara doc
kor i en Kasperteater, där trådarna är
värderingarna och får oss att sprattla
och göra grimaser. Det är bara den
skillnaden att Kasperteatrar är komiska.
Så är det inte alltid i vår verklighet.
Naturligtvis är min bild schematisk.

Hur skulle den kunna annat. Men låt
oss därför inte kasta undan den defini
tivt, den har nog vissa drag som stäm
mer. För någon tid sen kom en ameri
kansk undersökning ut i Sverige. Jag
tänker på makarna Hollingsheads 'I'on
åringar. De hade som Ni vet undersökt
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Ett kooperativt experiment
Sommaren 1921 satt en eftermiddag

fem unga män utanför en kyrka på
Svartsjölandet. I kretsen befann sig
även dåvarande rektorn vid Jakobs
bergs folkhögskola, Karl Petander, känd
som förespråkare för kooperationen. In
ne i kyrkan var fullt med folk, och i
predikstolen stod jordbruksaposteln Rö
siö, som på sitt oför.Jikneliga sätt ta
lade i frågor rörande modernäringen.
Den lilla gruppen skulle bra gärna ha
velat höra på, men nu var det inte tid
till detta. Om en stund skulle man ha
träffat viktiga avgöranden och Rösiö
skulle få ta del av dem när ."predikan"
var över.
De unga männen hade tidigare varit

elever vid folkhögskolor och några av
dem hade dessutom genomgått en kurs
vid Rösiöskolan. Vad som hänt efter
första världskriget hade inte gått dem
förbi. Ute i Europa hade skett stora
omvälvningar och här hemma var för
fattningsreformen genomförd. Slagor
det: "aldrig mera krig" ljöd ej för döva
öron. Och nu ville de själva vara med
om något nytt, men på jordbrukets om
råde. Konsumentkooperationen kände
de väl till. Men de hade frågat sig om
det inte vore möjligt att få fram någon

form av producentkooperationen också.
Själva ville de göra ett försök. Genom
att arrendera ett jordbruk och driva
det gemensamt - kooperativt - skulle
tanken förverkligas. F'ör'sök i samma
riktning hade påbörjats på ett par stäl
len i Mälardalen något år tidigare.

Nu hade ett tillfälle yppat sig, Ett
erbjudande förelåg att få arrendera den
åkerjord, som var belägen kring Ja
kobsbergs folkhögskola. Ägaren - ett
egnahemsbolag - hade ställt sina vill
kor, och de föreföll rimliga. En arren
deavgift på 20 kr. per tunnland och år
var ingenting att säga om, då jorden
var i gammal hävd och i stora skiften.
Visserligen fanns inga bostäder, de voro
redan frånsålda. I huvudbyggnaderna -
exempelvis :;-- hade folkhögskolan sin
hemvist. Däremot fanns ladugård och
tillräckliga uthusbyggnader. Den sam
m,anlagda arealen utgjorde 115 tunn
land.
De fem kommo överens om att över

taga arrendet. Arrendetiden skulle
sträcka sig från 1 sept. 1921 till 14 mars
1925. Var och en av deltagarna skulle
lämna en insats av 3.000. Det övriga
rörelsekapitalet skulle upplånas. På
denna punkt visade det sig sedan att
den ungdomliga ivern skenat iväg för
fort. Det var inte så lätt att låna peng-

en mindre stad i mellersta ,Förenta sta
terna och funnit att innevånarna var in
delade i fem olika klasser, som hade
mycket liten förbindelse med varandra
och som sällan släppte någon medlem
av en annan grupp in till sig. Men
ingen ville se att det var så. Man ta
lade gärna om demokrati och om indi
videns stora möjligheter i deras stora
samhälle. Enligt undersökningen såg
det annorlunda ut. Nu kan det
hända att undersökarna schemati
serat en smula. Man har svårt för
att värja sig för den känslan. Och dess
utom gäller det på sin höjd bara för
den staden. Men för den skull ha vi
ingen rätt och anledning att vända oss
ifrån problemet och säga: Sånt händer
inte hos oss. Mycket hos oss är annor
lunda. Det vet vi. Men finns det inte
uppdelningar också hos oss? Tänk på
våra bjudningar! Är direktören ofta sedd
gäst hos arbetaren. Nej, eller arbetsle
darna hos sina forna ,kamrater. Knap
past. Varför? Det är naturligt, säger
många. Där är vi igen. Naturligt. och
förnuftigt. Tänk på episoden med folk
skollärarna! Det är inget underordnat
problem. Det griper in i allas livssitua
tion. Både den materiella och den psy
kiska. På flera håll har man börjat
uppmärksamma det. På olika sätt.
Låt mig så sluta med en liten episod

till. Jag inbjöds för en tid sedan till

en stor fackförening för att berätta om
gruppverksa:mhet i industrin. Vid mötet
bad kassören att en ersättare skulle ut
ses. Han själv hade blivit tillfrågad av
företagsledningen, om han ville bli för
man. Nu ville han varsko och föreslå
att föreningen valde en ny kassör, så att
han - den · gamle kassören - kunde
sätta honom in i arbetet innan han blev
förman. En stor del av hans kamrater
gick emot med motiveringen att de inte
ville ha någon som gick företagets
ärenden ,på en sådan plats, att han kunde
få insyn i fackföreningens ekonomiska
ställning. Frågan bordlades. På vägen
hem fick jag av en tillfällighet sällskap
med kassören. Han var bitter och han
sa: "Jag har bott i det här samhället
i hela mitt liv. Jag har jobbat i fabri
ken sen jag var 15 år, suttit med i fack
föreningsstyrelsen i tio och varit kas
sör utan anmärkning i fyra. Och plöts
ligt duger jag inte." Man kan fråga
vad det är som har hänt. Och svaret
måste bli svävande, Det är så mycket
som spelar in och så olika frän plats
till plats och frän tid till tid. Men får
man inte tro att det är dessa storgrup
per och att de gör sig mera påminta i ar
betsmiljön, där man inte kan undgå var
ann utan är anvisade att samarbeta för
att kunna leva och för att ,kunna vid
makthålla värdeordningen?

ar till ett så diskutabelt företag som
kooperativt jordbruk. Statliga lånemöj
ligheter fanns inte. Vad som stod till
buds var privata län och banklån mot
borgen. Och så växlar förstås. Men
detta blev "dyra" pengar, som i sin tur
kom att återverka på det ekonomiska
resultatet.
Den höst företaget startade var det

synnerligen höga priser på inventarier
och kreatur. Det blev därför nödvän
digt att gå fram försiktigt. Ett par
hästar, några kor jämte oundgängliga
redskap hörde till den första uppsätt
ningen. ,Efterhand utökades det hela,
så att man vid det andra årets slut hade
22 mjölkkor, 6 hästar, ett 10-tal svin
(varav flera modersuggor) samt höns.
Den främsta inkomstkällan blev mjölk
produktionen. Mjölken levererades till
en näraliggande konsumtionsförening,
endast en liten del såldes på gården.
Under de två första åren odlades åt
skilligt med potatis, men på grund av
låga priser var detta mindre lönande.
På samma sätt förhöll det sig med
brödsädsodlingen. Den mesta arealen
kom således att utnyttjas för foder
växtodling av olika slag.
Hur var nu det hela planerat i öv

rigt? Och hur slutade försöket? Det är
då att märka att den ene av deltagarna
blev utsedd att sköta löpande affärsgö
romål men dessutom delta i det vanliga
arbetet. Arbetsdagen var 10 timmar.
Med ladugårdsarbetet turades man om
för varje halvår. I lön utgick 50 öre
per utförd arbetstimma. Naturaförmå
ner förekom ej. Något överskott dela
des inte ut, det gällde istället att min
ska skulderna så mycket som möjligt.
Samarbetet gick på det hela taget utan
misshälligheter. En frisk och hurtig an
da var rådande, och man fick lära sig
ta hänsyn till andra uppfattningar. Vid
kontraktstidens utgång voro deltagarna
mången erfarenhet rikare. Vid avveck
lingen strök hälften av den egna in
satsen med. Prfsenna på levande och dö
da inventarier hade gått ned väsentligt
sedan starten. Själva tidsläget hade va
rit ogynnsamt, lånemöjligheterna be
gränsade och en framstöt i riksdagen
om stöd till kooperativa jordbruk hade
avslagits (det var 1924). Ett förnyan
de av arrendet var otänkbart, ty egna
hemsbolaget sålde tomter undan för un
dan och dessutom ladugården till ett in
dustri-konsortium, och att göra nytt för
sök på annat håll ville ingen vara med
om. Den framtidstro som de unga män
nen hyst vid överläggningen utanför
kyrkan några år tidigare hade fått en
knäck. Ingen stannade vid jordbruket,
och nedskrivaren av dessa rader blev
en man i ledet inom konsumentkoopera-
tronen. Georg Lundgren.
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Rediga nyttighetsgrejor
från Gustavsbergs

plastfabrik

För kemisten är plast en samman
sättning av organiska och kemiska
högpolymerer, d. v. s. ämnen med
minst 1000 atomer i molekylen. Ja,
så enkelt är det, men för oss krassa
materialister som räknar allt i om
sättning, rabatt, svinn, o.s.v. är ju
plast helt enkelt ett material, som
håller på att bilda en epok i mate
rialhistorien och som presenteras i
alla möjliga former på våra butiks
diskar.

Lite om plast - i all hast!
Följande syntetiska material av

plasttyp framställes och här är några
exempel på två av huvudtyperna:
Termoplaster (värmemjukande)

polystyren, cellulosa-acetat, etenplast,
smidplast m.m.
Duroplaster (värmehärdande) ba

kelit, karbamidplast, melamin m.m.
Termoplasten (polyetenplasten)

kan smältas och stöpas, gjutas och
pressas om upprepade gånger. Duro
plasten däremot bibehåller sin fast
het vid ytterligare värmning, sedan
den en gång smälts och stelnat.

Plast eller porslin.
Ingen torde få uppleva den dagen

då plast tränger ut de stora material
grupperna: metall, trä och sten. Men
på många områden erbjuder dock
plasten påtagliga fördelar. Den min
nesgode läsaren erinrar sig kanske
också reklamen kring en viss plast
firma, som framhöll "100 gånger star
kare än porslin" för sina plasttallri
kar. Trots den reklamerade hållfast
heten blev det ingen artikel. Som
bordsgarnityr torde plasten aldrig
kunna tävla med porslinet, även om
det skulle kunna bli 100 gånger star
kare. De ansvarsfyllda fabrikanterna
ha dock övergått till att tillverka re
diga nyttighetsgrejor till nytta och
glädje för hushållen.

Gustavsbergs plast - plast med pre
tentioner från fabrik med traditioner.
Denna slogan kan vi väl utan vida

re slå fast. Förutom den kunniga tek
niska personalen, som prövar sig fram
till goda tekniska resultat, har ju
Gustavsbergs plastfabrik förmånen
att ha en av vårt lands förnämsta

Gustavsbergs kylskåpslådor i polystyren ingå i den s. k.
Ankarsatsen och ha blivit mycket omtyckta av husmödrarna.

formgivare som medhjälpare, nämli
gen den konstnärlige ledaren vid
porslinsfabriken, Stig Lindberg.

Polystyren-plast
är i huvudsak det material, som Gus
tavsbergs plastfabrik arbetar med för
sina s. k. allmänna artiklar. Polysty
ren är en termoplast (värmemjukan
de), vilket inte tål kokning men dock
värme upp till 70°. Materialet har go
da tekniska egenskaper, är lukt-,
smak- och giftfri samt tål salter och
syror, kan tillverkas i glasklart, halv
genomskinligt eller i färger, röd,
grön eller vit m. fl.
Nu kunna vi presentera vår ankar

sats och måttsats i värmehärdad
plast, d. v. s. att den tål kokhett vat
ten. Man har nämligen lyckats att
göra termoplasten värmehärdigare,
vilket givetvis kommer att hälsas
med tillfredsställelse av våra hus
mödrar, som då riskfritt kan diska
i "skållhett" vatten samt hälla heta
saker i förvaringskärlen.

Nyhet för bagerierna på väg.
I samråd med KF :s bagerikonsu

lent har ritningar gjorts för en idea
lisk kakburk. Det är ett led i rationa
liseringen av bröddistributionen mel-
lan bageriet och butiksdisken. Burken

blir tillverkad i glasklar polystyren
och är gjord så att den även blir en
idealisk "tre i ett"-kakburk för hus
hållen.

Verktygskostnaderna för plast
artiklarna är dyra.
En form kan kosta mellan 10.000
-20.000 kronor. En sak som allmän
heten inte tänker på i samband med
plastartiklarna är de dyrbara verk
tygskostnaderna, vilket kanske har
bidragit att hålla många amerikanska
fantasigrejor borta på den svenska
plastfronten. Ty är en plastform fär
dig och gjord i -verktyg, måste man
pressa fram artiklarna i sitt ur
sprung. Gäller det exempelvis porslin
har man ju möjlighet att experimen
tera och pröva sig fram, om artikeln
är praktisk eller inte.

Gustavsbergs plastfabrik tillverkar
225-250 olika detaljer.
Plastfabriken tillverkar i dag om

kring 250 olika detaljer från 1 gram
styckevikt upp till 900 gram. Den
största maskinen om 32 ounce har ett
formlåsningstryck på 750 ton, vilket
innebär att man kan pressa detaljer
ända upp till ca 1600 cm2 yta, såsom
ramar för kylskåp, lampkupor, kniv
lådor, batterikärl m.m. I 22-ounce-
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maskinen tillverqas dammsugare-höl
jen, besticklådor, grönsaksburkar, an
karsats m.m. och i 8-ounce-maskinen
mindre detaljer, citronpressar, flottö
rer, munstycken, o.s.v. I den för öv
rigt mycket moderna maskinparken
finner vi på den s. k. fenolsidan även
7 helautomatiska maskiner, vilka skö
tes av en enda man och där tillverkar
man elektriska detaljer, såsom kon
takter, julgransljusdetaljer m.m,

En ny era inom plasttekniken.
Plastindustrin, som av många be

traktas som en typisk småindustri
utan avgörande nationalekonomisk
betydelse, har genom tekniska fram-

steg blivit en stor industri i högsta
potens. En plasttekniker behöver inte
oroligt fråga sig om kulmen nåtts,
utan det kommer nya maskiner, nya
material, nya metoder ideligen. Kort
sagt nyskapandet karakteriserar
plastindustrien av i dag.
Ingenjör Tore Forsman, vilken har

vistats i Amerika närmare ett år och
bedrivit plaststudier, hade i sin kapp
säck många intressanta nyheter, som
vi så småningom hoppas kunna för
verkliga till glädje för våra svenska
husmödrar, ty vad vi väntar på är
flera rediga nyttighetsgrejor samt
kvalitetsartiklar.

A. E.

Vår knivlåda är avpaesad. efter stomdardmåit i köksinred
ningen. Den är också mycket anlitad för sybehör, skriwa,r

och smådelar i hem och verkstäder.

Den 3 juni avlade sex elever från Gus
tavsberg realskoleexamen vid Katarina
Realskola i Stockholm. Detta är ju i och
för sig icke någon märklig sak. Men det
anmärkningsvärda är, att dessa ungdo
mar kunnat erhålla och fullfölja dessa
sina studier inom vår egen skola här
hemma i Gustavsberg utan att behöva
besöka annan läroanstalt. Studierna har
nämligen till största delen bedrivits med
hjälp av Brevskolans kurser. I stället
för läroböcker har dessa "brev" kom
mit till användning, men i övrigt har
den vanliga traditionella klassundervis
ningen under lärares ledning varit för
handen, d. v. s. förhör, genomgång av
ny läxa, muntlig och skriftlig tillämp
ning av det inlärda etc. Då ett "brev"
blivbt genomgånget, har prov sänts in
till institutet för granskning. Därigenom
har dels en repetition av det inlärda
kommit till stånd, dels har man kunnat
förvissa sig om att vederbörande 'be
härskar kunskapsområdet på ett till
fredsställande sätt. Emellanåt har grup
pen haft besök av Brevskolans special
lärare, som med råd och anvisningar
sökt gagna undervisningen .
Skolöverstyrelsen har med allra

största intresse följt denna undervis
ning, vilket de upprepade inspektioner
na burit vittne om.. När nämligen den
9-åriga enhetsskolan en gång i full ut
sträckning skall föras ut i verkligheten
och en modifierad realskolebildning skall
meddelas å skolans högstadium ät de
mer studiebegåvade eleverna, kommer
myndigheterna att ställas inför hart när
oöverstigliga svårigheter att anskaffa
akademiskt utbildade lärare. Den nu till
lämpade metoden har visat, att en fram
komlig väg här erbjuder sig a,tt nå
realskolans mål. - Men det bör kanske
i detta sammanhang erinras om att för
ett skoldistrikt av Gustavsbergs läge
några svårigheter av ovan antydd art
knappast kommer att erbjuda sig. -
Den skolform, som har kommit till an
vändning, får nog därför betraktas mer
som en parentes, innan vår enhetsskola
på. fullt allvar kunnat komma i gång
i vårt samhälle.
Slutligen är blott att tillägga att stu

dieivern, ambitionen och arbetsglädjen
varit den allra bästa i denna grupp. Och
då ju avdelningen icke varit särskilt
stor, har en intim och familjär anda
kunnat utvecklas. Stora möjligheter till
individuell undervisning har förelegat,
För oss lärare har det varit inspire

rande att få tjänstgöra i en sådan av-
delning, Stig Magnusson.
De elever som nu avlagt realskols

examen äro: Inger Andersson, Lennart
Andersson, Leif Fredblad, Göran Lund
gren, Marianne Malm och Sonja Petters
son.
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l(rogliv för 100
sedan

0ar

Medan i våra dagar stridens vågor
går höga rörande motbokens vara eller
icke vara, hade man för hundra år se
dan säkerligen ändå värre bekymmer.
Nykterhetstillståndet då, var nog ej

mycket att skryta med. Varje gästgi
vargård .på landet sålde sprit • för att
ej tala om städernas otaliga ikrogar.
Husbehovsbränning var tillåten ända

fram till 1855. Oscar I:s regeringstid
har kännetecknats som en period av all
mänt förfall och den bekanta versen
"Kung Oscar, han sitter på Stockholms

slott
å nickar å nickar å nickar
och kring honom står hans försupna

.folk
å hickar å hickar å hickar",
var nog ej tillkommen utan anledning.
Brännvin ingick allmänt i det dagliga
kosthållet och i tjänstefolkets löneför
rnåner ingick mångenstädes ett visst
kvantum spirrtuosa. Från lagstiftarnas
sida hade ditJtills ingenting gjorts för
att stävja missbruket om man undan
tager en förordning från 1830-talet om
åläggande för kommunerna att till läns
styrelserna ingiva yttrande huruvida
sockenstämman ansåg, att något nä
rlngsställe (läs: krog) inom socknen bor
de indragas eller ej.
Under namn av sjögästgiveriet fanns

på den tiden inom Ingarö tvenne kro
gar, en vid Fällström och en vid Kol
ström av vilka den senare var föremål
för mycket klander.
Läiget, blott några få meter från kyr

kan, var ju ej dieller det bästa. Ut
skänkningen pågick såväl söndag som
vardag och det hände ofta att kyrkfol
ket antastades av berusade personer på
vägen till och från ,kyrikan. Detta och
mycket annat framhölls också vid de
årligen återkommande diskussionerna

· om krogens vara eller icke vara, men
slutade alltid med, att rörelsen skulle få
fortsätta. Båda krogarna lågo ,på Bea
telunds ägor och dess ägare, baron Ce
derström omhuldade dem på ibästa sätt.

Om det var en tillfällighet eller med
beräkning är ej gott att avgöra, men
faktum är att de gånger som krogned
läggelsen behandlades på stämmorna så
saknades alltid baron Cederström. Pro
tokollen slutade i regel med den förkla
ringen att socknemännen ej ville för
orda krognedläggelsen i baron Ceder
ströms frånvaro. Snällt eller hur?
En avvikelse från det gängse forrnu

läret vidtogs dock den 15 juli 1849, då
det heter:
"I avseende på krogens nedläggning

yttrade herr baron Leuhusen den ön
skan, att vid Kolström all försäljning
av spirituosa skulle kunna upphöra, men
då inspektor Andersson upplyste, att
det vore herr baron A. Cederströms me
ning att vid antagandet av ny arren
dator å bemälda ställe föreskriva det
villkor, att ingen brännvinsförsäljning
å sön- och högtidsdagar därstädes skall
äga rum, ansågs härmed ett steg till
förbättring bltva taget, varmed socken
stämmoledamöterna för närvarande vil
le åtnöja sig.." Någon förbättring å sön
daigssupandet synes dock ej ha inträtt,
ty den 6 juni 1852 var frågan ånyo uppe
på dagordningen och då framhölls, att
många klagomål hade försports om
oordningar och oljud till följd av omått
ligt förtärande av spritdrycker på Kol
ströms krog, även "å själva söndagen".
Stämman beslöt nu att vid minsta skä
lig anledning fästa Kon. Befallningsha
vandes uppmärksamhet på nämnda för
hållande och söka få krogarrendatorn
bötfälld och på så sätt få någon ord
ning i oegentligheterna.
Den 29 maj 1853 var krogfrågan åter

uppe och nu synes stämmodeltagarna
fått nytt kurage.
Motståndet mot Kolströms krog hade

hårdnat betydligt, möjligen beroende på
en ny förordning av den 10 okt, 1951,
vilken av ordföranden åberopades.
"Ledamöterna enade sig samteligen i

omdömet om skadligheten av tillvaron
utav Kolströms krog oeh uttryckte den
förenade önskan abt frågan om dess in
dragande skulle till Kungl. Maj :ts Be
fallningshavande hänskjutas. Skälen för
denna önskan är:
1) att bemälda krog ligger blott ett

par bösshåll från församlingens kyrka
och huvudsakligast av denna orsak an
sågo socknemännen högst behövligt och
med författningen överensstämmande,
att den måtte nedläggas,
2) lida kringliggande egendomar icke

obetydligt i ekonomiskt hänseende av
Kolströms tillvaro emedan arbetarna, de
närmast boende, ofta på själva arbets
dagen och under arbetstimmarna där sö
ka sitt tillhåll. På anförda grunder an
hålla Ingarö socknemän vördsamligen
att Kungl. Maj:its Befallningshavande

till kraftig beivran måtte frågan över
taga om nedläggande av Kolströms krog
eller åtminstone dess förflyttande till
det avstånd från kyrkan, som 131,5 be
stämmer för en krogs läge."
Den 11 sept. samma år låg ärendet

åter på stämmans bord i remiss från
K.B. som infordrade yttrande av för
samlingens icke klagande ledamöter:
"Om, och på grund av vilken hand

ling lägenheten Kolström kan vara sjö
gästgiveri hade socknemännen sig ej be
kant; vad man däremot vet, är, att den
i mantalslängden finnes för varje år
upptagen under namn av krog, ej heller
hade man förnummit eller sport att re
sande därifrån befordrats genom gäst
givarrodd. Lotsar färdas visserligen
fram i detta farvatten och lägga troli
gen även till vid Kolström, men begag
na sig alltid av egna båtar dem de själ
va fortskaffa. Behövligheten av nämnda
lägenhet såsom gästgiveri kunna. sock
nemännen således ej inse. Men förut
satt även att gästgiverirättigheter skul
le vid stället vara fästade och att re
sande i en osedd framtid skulle komma
att för sin rortkomst möjligen sig där
av begagna, så ligger veterligen ingen
ting författningsvidrigt eller i något
hänseende hinderligt däruti, att gästgi
veriet - emedan krogrörelse på ett
sådant ställe svårligen lärer kunna fö
rebyggas - flyttas åt någondera sidan
på behörigt avstånd från kyrkan.
Farvattnet är å tillräckligt lång sträc

ka åJt bägge hållen smalt ooh tillfölje
därav ingalunda svårt oroat av stormar,
varförutom passande lägenheter be
klagligen icke saknas å någondera si
dan i händelse Kungl. Maj:ts Befall-

. ningshavande mot all förmodan, skulle
finna ett sjögästgivert behövligt inom
denna socken.
Är däremot Kolström, vad det i själ

va verket dagligen visat vara, helt slrn
pelt en krog, så yrka socknemännen i
all ödmjukhet, att den som sådan måtte
försvinna. I sin f'örklarmg över socken
stämmobeslutet av den 29 maj inneva
rande år rörande Kolström, anför fri
herre Cederström att han befarar det
genom Kolströms nedläggande lönnkro
gar i närheten skulle uppstå, över vilka
nödig kontroll med mera svårighet kun
de hållas.
Socknemännen anse ett sådant för

hållande så mycket mindre antagligt,
som om lönnkrögeri skulle uppstå, så
dan skulle för att vara nära till hands
vid farleden, öppna antingen på bemäl
de friherres eller ock å någon av de
jordinnehavares ägor, som i sockenstäm
man uttalat sig mot krogrörelsen vid
Kolström; och likaså övertygad man är
att friherre Cederström, som städse vi
sat, sig, ofta även med uppoffring av
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egen fördel, så benägen och välvillig
för församlingens 1bästa, icke skulle tåla
någon lönnkrögare bland sina under
havande, likaså tror man sig på för
hand vara förvissad om, att den jord
ägare, som själv klagar över krog på
annans ägor såsom skadlig för sam
hälllet och den enskilde, icke ville se den
öppen eller hemlig överflyttad till sina
äigor.
[)essutom torde man väl av farhågor

för ett osett ont icke böra tolerera ett
förevarande.
Herr aktuarien Wretforss, vilken an

mält att han vore förhindrad uti soc
kenstämman deltaga hade till protokol
let inlämnat följande anförande med bi
fogad önskan, att det måtte de remitte
rade handlingarna biläggas:

"Till protokollet!

Hindrad att ,personligen bevista den
till nästa söndag utlysta sockenstäm
ma med Ingarö församling rörande upp
kommen fråga om indragning eller för
förflyttning av Kolströms ,krog, får j8ig
på detta sätt, efter erhållen del av de
från Konungens Befallningshavande i
målet remitterade handlingar, även an
föra följande:
Herr baron Cederström, såsom ägare

till berörda · krog, har protesterat mot
dess nedläggande eller förflyttning till
annat ställe, utav det skäl, att för om
kring 100 år tillbaka sjögästgiveri där,
såsom på andra ställen inrättades för
fortskaffande av resande mellan Stock
holm och Sandhamn och att herr barons
fader, som insett nyttan av nyssnämn
da gästgiveri, utverkat rättigheter där
till och även uppbyggt kyrkan för egen
räkning.
Härvid torde ingen annan erinran va

ra behövlig än den, att förhållandet nu
för tiden och för 100 år sedan under
gått mycken förändring emedan kyrkan
under en senare period ttllkomrntt samt
att resande, som tillförne befordrats ge
nom sjögästgiverierna nu högst sällan
färdas annorlunda än med egna båtar
om sommaren samt med egna hästar un
der vintern och huruvida skyldigheten
ännu står .kvar för ifrågavarande sjö
gästgiverier samt vid möjligen påkom
mande behov fulligöres, att befordra re
sande från Sandhamn till ,S1tockholm
eller tvärtom, torde vara tvivel underkas
tat.
Vidare utlåter sig •bemälde herr baron

att så länge brännvtnsbränning och för
säljning är tillåten, är det bättre, att
det sker på priviligierade ställen än på
lönnkrogar, som komma att uppstå i de
förras ställe eller om dessa upphört.
I denna mening kan jag icke heller in
stämma, ty prtvillglerade krogar å Ian-

det kunna lika litet kontrolleras av kro
nobetjäningen, som lönnkrogar, emedan
andra tjänstegöromål och ofta vägens
längd däremot lägger hinder och svårig
heter, så är åtminstone händelsen vid
Kolström, där brännvinssupandet utan
hinder fortgår och oftare än man tror
föranleder till trätor och slags-mål, både
helg- och söckendagar utan att krono
betjäningen kan hålla kontroll däröver
och detta superi utövas måhända ej av
resande och som jag förmodar ej heller
så mycket utav vägfarande lotsar och
allmoge utan desstomera utav tjänste
folk, torpare och arbetare, .som bo vid
de omkringliggande egendomarna, Om
vederbörande länsstyrelse icke insett
nyttan av att indraga krogar, så lärer
sådan icke äigt rum, synnerligast under
de senare åren, såväl vid vägarna om
kring Stockholm som i andra län i ri
ket och icke har det kunnat förspör
jas, att denna indragning varit mera
skadlig än nyttig genom tillkomsten av
lönnkrogar, helst sådana kunna, enligt
min tanke, bättre kontrolleras av kro
nobetjäningen än priviligierade krogar
ävensom lätt nog utrotas, synnerligast
i sådana församlingar, som vilja följa
andras efterdöme därutinnan, att sock
nemännen biträda kronobetjäningen för
vinnande av ett sådant för samhället
nyttigt ändamål,
Under detta är eller möjligen det sist

förlidna hava Värmdö sockenmän över
enskommit att den, som ,bevisligen upp
giver lönnkrögerier, erhåller för varje
ställe 10 riksdaler banco vartill kom
mer andel i böterna, När detta förfaran
de haft en god verkan uti andra för
samlingar, så bör man även hoppas att
detsamma skall inträffa i Ingarö, så
vida denna församlings ledamöter, som
ivra för den goda saken, vidtaga ena
handa åtgärder, som i Värmdö och ge
nom sammanskott bilda en liten fond,
varav nämnda ersättning kan bestridas
och är jag färdig lämna bidrag därtill
efter min ~endoms storlek.
Expeditionskronofogde Schröder och

kronolänsman Barström hava uti in
fordrade utlåtanden huvudsakligast an
fört, den förre att Kolströms krog är
mer skadlig än nyttig, den senare, att
krogen är behövlig som viloställe för
lotsarna från Sandhamn och Yttre
skärgårdsbor under deras färder till och
från Stockholm. Utav handlingarna vill
således synas som Kolström innehade
rättigheter både såsom krog, sjögästgi
veri och viloställe för nyssnämnda väg
farande och huruvida det kan vara en
ovillkorlig nödvändighet att berörda
trenne rätt~giheter skola vara förenade
och icke kunna frånskiljas lärer komma
att bero på Konungens Befallningsha
vandes prövning. Skulle bibehållande

I den här tjusiga trakten torde
Kolströms krog ha legat.

av krogräJttigheten för alla besökande
eller för dem, som åstunda brännvins
supandet i förening med det övriga fin
nas oundgängligen nödvändigt, så· kun
de flyttning ändock ske, utan någon
skada eller olägenhet å någondera sidan
vid det smala vattendraget 1/4 mil från
kyrkan, men i händelse åter att krögert
rörelsen utan för stor uppoffring å de
kringboendes sida kan indragas så kan
det övriga gästgiveriet och vilostället
för vägfarande tills vidare kvarstå intill
dess annan lämplig lokal i stället för
Kolström erhålles, helst som sådant icke
strider mot gällande författningar ehuru
belägenheten är nära sockenkyrkan.
Att krogrättigheten vid Kolström med

det görligaste första bliver indragen,
därom får jag ihos Konungens Befall
ningshavande vördsamt yrka och an
hålla samt slutligen hemställa, att detta
mitt anförande måtte bifogas socken
stämmoprotokollet och de remitterade
handlingarna.
Lemshaga den 9 sept, 1853.

A. L. Wretforss.

Slutligen ansåg sig ordföranden, med
hänslkt till den ommälda fåtaligheten
av de ledamöter, ·som vid sockenstäm
man den 29 sistlidne maj skulle varit
närvarande, •böra till protokollet till
lägga, att två tredjedelar av all för
samlingen tillhörande jord, vid detta
tillfälle varit representerad."

Vilket svar stämman fick på dessa si
na besvärligheter har tills vidare ej
kunnat utrönas, men "forskningen"
fortsätter.
Man får dock förmoda att kommu

nen i händelse av avslag, längre fram
begagnade sig av 1855 års brännvins
lagstiftning, enligt vilken det lokala ve
tot för första gången kunde ttllämpas.

A.. z.
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Den · 27 maj samlades Företags
nämnden till vårmöte. Församlingen
hade utökats med inbjudna represen
tanter från samarbetskommitteerna,
från kommunen och Konsum. Som
första punkt på dagordningen stod
årsredogörelsen för 1952 och styrel
sens berättelse, vilka i stencilerat
exemplar överlämnades till mötesdel
tagarna. Ordf. Hjalmar Olson kom
menterade de olika posterna i balans
räkningen och vinst -och förlusträk
ningen. Med hjälp av ljusbilder gav
han därefter en överblick på mark
nadsläget och lämnade en del intres
santa uppgifter och jämförelser kring
produktionsvolymen av såväl våra
egna produkter som av oss försåld
främmande tillverkning.
Nästa punkt gällde omläggningen

av tillverkningsprogrammet för HPF.
I dagens läge måste vi för att hävda
oss bättre utnyttja fabrikens kapaci
tet och söka få en större del av mark
naden. En omläggning av produktio
nen i riktning från flint- till ben
porslin planeras. Detta kräver an
skaffning av en del nya maskiner och
ytterligare personal. Denna arbets
möjlighet utbjudes i första hand inom
samhället. Man tänker sig att en del
av de deltidsanställda skall kunna
arbeta hel dag och att arbetsplatser
na blir utnyttjade både förmiddag
och eftermiddag. En undersökning
har visat att ytterligare ett antal hus
mödrar skulle kunna ta arbete på
HPF om daghemsplats ordnas för
barnen, varför underhandlingar in
letts med daghemmet· om en ev. ut
vidgning av daghemmet. Ordf. ansåg
att den förbättrade familjeinkomsten
härigenom kan vara ett stöd, om vi
skulle få avsättningssvårigheter vid
de andra fabrikerna. Kan vi inte fylla
arbetskraftsbehovet, måste vi ta folk
utifrån. I varje fall måste vi räkna
med att anställa några specialarbeta
re inom facket.
Under det följande samtalet ställ

des en del frågor, bl. a. om vilka för
säljningsåtgärder som skall vidtagas.
Herr Calmernäs redogjorde för denna
sida av programmet, som innebär en
aktivare försäljning med utnyttjande
av alla våra möjligheter, en intensi
vare bearbetning på alla distrikt och
en allmän aktion för svenskt kvali
tetsporslin. - Herr Eric Nilsson ut-

tryckte nämndens förståelse för åt
gärderna att öka produktionen och
herr B. Svensson accepterade likale
des, allrahelst sedan man fatt så kla
ra synpunkter och skäl.
Rapporter lämnades från samar

betskommitteerna. På BKF har man
tagit upp spörsmålet om arbete för
konvalescenter, på HPF har man dis
kuterat produktionsomläggningen
och haft en informationskväll. HPF :s
stipendier har tilldelats Eric Nilsson,
Erik Norberg och C. Blomqvist. TPF
har haft två informationskvällar med
information om de avdelningar som
ligga utanför Gustavsberg.

Skyddskommitten meddelade att
man ägnat särskild uppmärksamhet
åt skyddet vid el. apparater och an
läggningar, att bullerundersökning
utförts på BKF och att översyn gjorts
på sjukvårdslådorna. Under 1 :a kvar
talet registrerades 20 olycksfall, mot
29 samma tid föregående år. Kom
mitten påtalar den ökade olycksfalls
risken på grund av vidgad trafik av
cyklar, mopeder och motorcyklar in
om fabriksområdet och rekommende
rar vissa åtgärder.
Till förslagskommitten har i år

hittills inkommit 18 förslag och pre
mier ha utgått till sammanlagt kro
nor 620:-. Inom kommitten har man
en känsla av att tillströmningen av
förslag mattats och att kvaliten är
ojämnare än förut. Man anser att
propaganda för denna verksamhet
bör sätta in till hösten.
Betr. Aspvik meddelade hr Dahl

berg att Aspvikscirkeln icke anser
tillräckliga skäl finnas för ett fort
satt nyttjande av Aspvik under nu
varande former. Cirkeln föreslår att
företaget återtager ansvaret för Asp
vik och ev. gör ett nytt erbjudande
till organisation, som har intresse
och resurser att nyttja och vårda
Aspvik. - Ärendet bordlades.
Ordföranden tillönskade slutligen

de närvarande en trevlig sommar och
det gör också Sekr.

ATT MINNA.S

Skildringarna om vad som sked
de i skuggan av nazistdiktaturen är
icke eensationssto]f och icke för
ströelselitteratur. De äro kampskrif
ter! Och de äro brännande aktuella
så länge som faran icke avvärjts
för att det kan ske igen. Det värsta
du. kan göra idag, för dig själv och
samhället, är att glömma det som
skedde och sjunka tillbaka i likgil
tighet. Det som skedde var värre
än du anar och det var människor
nas likgiltighet som lät det ske!

Odd Hansen

Gåvor till 700-åring
utförda på Gustavs

berg

Ovanstående jättevas i stengods av
Stig Lindberg utgör Stockholms Läns gåva
till Stockholms Stad, beställd av Lands
tinget. Där syns Mälardrottningen och
på andra sidan en symbol för Länet, ros
lagsgubben med båt och gädda.

Den nedre vasen av Argentatyp har
komponerats av Sven Jonsson. Den är
beställd av Länets städer, som har sina
stadsvapen jämte tillägnan i rent silver.
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Förldt redaktörn,
men denna årstid stänker inget salt
kring min penna. Man måste vara låg
mäld för att höra fåglarnas kvitter de
sällsynta morgonstunder då inte mope
der och etthundrakjugofemkubikare mal
och dånar sönder naturens välljud. Darr
gräs och daggkåpa dallrar på ögats
näthinna ännu när orden formas på pap
peret. Det står en konvaljdoflt kring
Farstaviken när inte benröken tar över
handen och livet i Gustavsberg skiftar
som alltid mellan ljus och skugga i värt
lilla blivande idealsamhälle, ifall det vill
sig väl, kanske, måhända och miss
trösta icke I klentrogne.

Sju är dödssynderna
varav den fjärde heter Avunden, enligt
Joh. 5: 16. Olika uppslagsverk lär ha
skilda uppfattningar om "syndernas"
numrering men jag hämtar avundens
fjärdeplacering från min gamla bibel
•kunska,p och framhärdar i min tro på
fyran. Någon har velat göra mig till
prinsessa av Lättjan, efter mitt brev
till en okänd syster i senaste Gustavs
bergaren. Tack o, tack, hjärtans gärna
snälla läsare, det är för en jäktad, mo
dern människa synnerligen nyttig och
sympatisk synd och jag skall med för
tjusning ägna mig åt den (i den bok
stavliga. formen, märk väl) när jag nå
gon gäng får tid. Som yrkesarbetande,
heltidsanställd husmor får jag avstå
lättjan och anamma avunden för vilken
jag har en alldeles naturlig fallenhet och
begåvning.

Undrande röster
om den fjärde dödssynden gjorde klart
för mig att det finns folk som läser en
ganska ensam kärings pladder i spal
terna som omväxling till vederhäftiga.,
allvarliga. mäns objektiva. iakttagelser,
ja åtminstone tre stycken. överväldigad
och styrkt till storhetsvansinne av den
na. glädjande vetskap, skyndade jag till
Red. och krävde honorar för införda bi
drag, en tidning per styck, man tar ju
till för prutmån. Red. uppreste om
gående ett motkrav; fullt annonspris per
ord och rad för varje opus till dags
dato. Förhandlingarna har strandat vid
"Amerikakajen" strax nedanför de
"franska byggena", kanske skall de se
ga. sig upp framåt höstkanten vid hög
vatten. Nu har jag övergått till kon
kurrentbladet Park-Posten som bjuder

Ett lyckat snapshot
av Lennart Nystedt, på. NIK:s semes
terhem vid Säby. Fotografen skriver
under "Min hobby".

Ett brev
daterat Berlin 18.3.1953

I en. enda fabriksbyggnad, någorlunda iord
ningställd efter bomber, bor över 3.000 män
niskor sammanpackade. Det är ohyggligt,
när man skådar ut över en sal, där nära
1.000 människor sover tillsammans, Försik
tigt kliver vi över halmmadrasserna, som
ligger tätt i länga rader över hela golvet.
En grupp har fätt matutspisning och sitter
på sina madrasser och äter ärtsoppa, En
ung mor sitter bredvid på en annan madrass
och tvättar upp några smutsiga plagg i en
plätburk. På nästa madrass vilar en liten
sjuk pojke, modern ligger på knä framför
pojken med en leksak i händerna, som snur
rar, och barnet ser likgiltigt på den roliga
saken. Nästa madrass bär en liten gumma
med knäppta händer, blicken är långt borta,
borta frän allt som rör sig runt henne, och
man undrar var hon just nu har sina tan
kar. Pä nästa ligger en familj med tre barn,
som kom för några timmar sedan och nu
är djupt insomnade av trötthet. Vad månne
de gätt igenom de sista timmarna? Den nästa
visar oss tvä små ensamma barn, den minsta
förtvivlad, som ropar i ett: "Var är Du,
Mor!" Bredvid dem återigen en familj på
åtta personer, som äter sin middag. De har
ett stycke vitt papper som bordduk över
smutsiga madrasser, och alla äter under tyst
nad. ögat går till nästa par i raden av halm
madrasser, som aldrig vill taga slut, och där
stannar man med blicken hos två sovande
gamla. Bådas grähäriga huvuden är lutade
mot varandra, och det är ett skimmer över
de rynkiga ansiktena. Man tycker sig se,
hur de ler i sömnen, de håller varandra i
handen. Trots svårigheter och lidanden, som
de måst gå igenom, hör de båda ännu ihop
och fortsätter att hand i hand kämpa sig
fram.

en kaffebiljett, fri pilkastning och en
ha.mbo med valfri folkparksfunktionär
varje utgivningskväll. 1Ett hederligt an
bud.

Ledsen blev jag
när jag häromdagen, med familjen, cyk
lade till Aspvik och fann paradisets
lustgård ogästvänligt tillbommad. Elaka
rykten påstår att det finns planer på att
återlämna fritidsgården till donatorn.
Det får inte vara sant. Minns fruktträ
den i blomningstiden, syrenerna. i juni
skymning, gullregnet framför det gamla
huset, ·badstranden, trevliga da.nskvällar,
glöm inte nabtdimman över ösby vatten
och månljus över vita. hemvägar, gott
kaffe och hemtrevnad, ja förlåt om jag
blir lite känslig men det är ett så tju
sigt ställe. Glöm inte heller alla spän
nande golfpartier på välskötta. banor.
Vi brukar som många. andra åka dbt ut
på sommarkvällarna och spela golf om
vem som ska.Il bjuda på förfriskningar.
Ett trevligt spel där jag i det närmaste
är oslagbar. Man gå.r där och trivs, och
slår ömsom på. bollen, och ömsom efter
myggen som liksom vi trivs storartat
därute. Sen lånar jag en femma av min
bättre hälft och bjuder familjen på kaf
fe.

En jätteansträngning alltså
kan vi väl anse att Aspvik är värt och
med lämplig propaganda bör man kunna
samla erforderlig frivillig arbetskraft.

Häromdagen
gav mig radion, detta teknikens under
verk, tillfälle att samtidigt steka mid
dagstorsken och vara med om Elisabet
II kröning. Det var möjligen snudd på
majestätsbrott men även arbetsbina.
måste leva. för att drottningarna skall
glänsa med sina vingar. En miljon män
niskor väntade ute i regn i två dygn
för att se en skymt av en kvinna, vars
största. bedrift hittills lär vara, att hon
levt ett skyddat liv i tjugosju år och
har lärt sig att representera, ja att
behärska sig till den grad, att hon utan
en blick ,kan gå förbi en avsvimmad
medsyster, som dukat under av an
strängning vid en· truppara.d till hennes
ära. Måtte inte kronan bli henne för
tung, hennes företrädare har prytt den
med många folks förlorade frihet så,
God save the Queen.

Nåja, för all del
all denna hysteri var :Englands ange
lägenhet och det är ju ett helt å.r nästan
sen människor skadades här i Sverige
vid sina försök att ta på en kille som
kallades Snodda.s och hade herrarna
bakom reklamapparaterna velat så hade
vi i år sprungit benen av oss efter Snod
das.
Människornas törst efter nya gudar

är tydligen utan gräns och bortom allt
förnuft

Edla Sofia.

.
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Krönikan
Gökottan den 14 maj bjöd på varmt

och vackert väder. Familjerna tog kaffe
med sig och besatte Kvarnberget. Blås
orkestern marscherade dit upp ända från
Hästhagen och gav en frisk morgon
konsert, då och då avlöst av manskö
ren med vårsångerna ..

Wilhelm Kåges utställning på Natio
nalmuseum samlade sex bussar gustavs
bergare till studieutflykt i april och
maj. Professorn själv var välvillig guide
och berättade på sitt medryckande sätt
om vad som hänt på Gustavsberg under
hans 35 år i keramikens tjänst.

Musiktippvisning utfördes av skolans
elever den 9 juni då ett 70-tal elever till
pianisten Celi Lilhrs-Horngren och violi
nisten I. Söderlund solo, i samspel och
i orkester utförde stycken från Blinka
lilla stjärna till Polonäs av Chopin. Alla
skötte sig med den äran och lärarna
har ett gott verk bakom sig.

Skolans idrotts/est blev en trevlig
men kylig tillställning den 29 maj. \Elit
gymnaster med finfin spänst, Tvillingar
med god bollbehandling. Modellplans
fantaster med små fartvidunder, Stafett
löpare med skämtsamt humör och 180
ivriga skolbarn i kurirstafett. Lotterna
med sina originella vinster, fri klipp
ning, fria gäddor, fria blommor och ett
par skor hade god åtgång. Men så var
en vinst också Gustavsbergaren fritt så
länge man lever. Blåsorkestern prydde
upp det hela med klämmig musik och
marsch. Nettot blev 2.600:-. Fabriken,
Konsum, Olofssons boktryckeri, Ameri
kansk ljudteknik, Falls frisersalong,
Gustavsbergs Fiskaffär m. fl. som un
derstött festen avtackades jämte de
medverkande av överläraren vid thesupe
på Värdshuset. Bilden nedan visar Has
se och Stig "Tvilling" i aktion.

Gustavsbergs Gossorkester var den
stora överraskningen på ovannämnda
idrottsfest. Till tonerna av "Gubben
Noak" av Bellman intågade den 25
grabbar starka besättningen på planen,
presenterades av Rolf som ett frö (var
för inte flera?) till en blivande skol
orkester, möjliggjord genom insam
lingen i Gustavsbergaren och bidragen
från skolfesterna. Vi tror de spelar
mera och bättre om ett år, sedan de nu
får låna instrument av den nyinköpta
och reparerade uppsättningen.

Stjärnknuttetävling tänker trafiksä
kerhetskomrnitten inbjuda till under
augusti månad. Tävlingen som anordnas
i samarbete med Värmdö M. S. är öp
pen för alla mc-förare i Gustavsberg,
Värmdö och Boo. Ett vandringspris har
skänkts av fabriken.

Våra förbindelser med Telegrafverket
har förbättrats. (Inom parentes måste
jag beskärma att de tre dagar min tele
fon var sönder kändes välgörande).
Torsdagen den 4 juni besåg Telegraf
verkets Konstförening vår fabrik och
samhället. Emaljmålningen demonstre
rades av Egon Möller-Nielsen och Stig
Lindberg liksom Studion, där Stig Lind
berg, Liljefors, Friberg och Blomqvist
redogjorde för sina arbeten. Efter mid
dag på Värdshuset anslöt sig Gustavs
bergs Konstförening till ett bordssamtal
där Möller-Nielsen bl. a. talade om den
internationella tävlingen om monumen
tet över den okände politiske fången
och besvarade spirituellt· alla de frågor,
som framställdes Tre konstfilmer visa
des som avslutning.

Daghemmet hade Vårfest den 6 juni,
talrikt besökt av föräldrarna, som be
undrade sina telntngars färdigheter i or
kestern, sången och leken och lät sig
väl smaka av kaffe och hembakat. Års
mötet i föreningen hålles den 23 juni. -
I samarbete med Tandvärnskommitten
ordnade man för föräldrar till de mindre
barnen en samtalsträff den 27 april, då
tandläkare Burman gav råd och svarade
på frågor rörande småbarnens tand
vård.

ABF :s årsmöte svettades på Värdshu
set tisdagen den 9 juni. Styrelsen om
valdes. Utöver sedvanliga cirklar plane
ras hobbyträffar i modellplansbygge och
motorteknik för skinnknuttar.

I Kooperativa Alliansen började fa
brikens lag bra och visade spel av pri
ma märke. Efter vinst mot Konsum,
Stockholm, PUB och Nynäshamn mötte
man emellertid sitt Japan -i matchen
mot Köping den 14 juni på Farsta:borg.
Köping vann med 2-1. Det var ett surt
äpple att bita i. Vi hoppas kunna ord
na en infbjudningsmatch under Spelen
mot segrande lag, så grabbarna får re
habilitera sig. Gymnastikskor var för
oss besvärligt, men bollen är ju rund.

Bastun vid ösby träsk har blivit upp
rustad, försetts med kakelväggar, nya
tvättställ och ny panna. Omklädnings
rum och tvättrum har ommälats, så att
anläggningen nu verkar mera tilltalande
än tidigare. Den hålles öppen för män
mellan 17-21 på torsdagar och för kvin
nor från kl. 15-21 på fredagar.

Lagnö har haft besök av Konsum
den 6 juni, då en medlemsträff anordna
des. Affärschefen, Gunnar Mattsson, ta
lade om kooperation, assistent Eriks
son redogjorde för studieverksamheten.
Och så var det musik och kaffe.

Porslinslours hölls under veckan 1/6-
5/6 då ett 25-tal avdelningschefer från
Kiruna i norr till Halmstad i söder sam
lats till Gustavsberg. Kursen upptog 24
timmar praktiskt arbete och 17 timmar
teori med föreläsningar och lektioner
av bl. a. Hjalmar Olson, Helmer Cal
mernäs, Edw. Sandberg, Arnold Erde
ryd, Fredrik Möller, rektor Harald EU
din och Tore Engelholm från Vår Gård
samt Inger Eriksson från KF:s prov
kök. Kursen blev mycket uppskattad
av deltagarna och samtliga gav uttryck
över det demokratiska gemyt, som var
rådande överallt i fabriken. Som kurs
ledare fungerade Arnold Erderyd och
gruppledare Oskar Wadström, Fritiof
Fall och Arne Lundkvist Nedan en bild
från praktik i fabriken.
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Parkposten heter en lokal program
punkt i Folkparken, där Scenstudion
var 14:e dag levererar aktuellt i dikt
och ton om vardagens händelser i Gus
tavsberg, Omedelbart efter uppträdan
det ger man ut en stencilerad tidning
med Parkpostens glimtar, till det bil
liga priset av 25 öre. Bra ide, piggt och
krytt! Ur första numret saxar vi Edla
Sofias syn på "Det hände i vår" och
"Avlöningskuvertet".

Vårutflykt gjorde Dekoravdelningen
den 30 maj till Uppsala-Ekeby, Furu
vik och Gävle, Plastavdelningen den 6
juni till Älvkarleby och Furuvik. Man
fick ynnesten att se Uppsala-Ekeby i
förra fallet och Kraftstationen i det
andra. BK,F och Byggnadsavdelningen
planerar också utflykter i dagarna.

Jugoslavisk arbetardelegation den
ena dagen, tjeckoslavisk regeringsdele
gation den andra tittade på våra fabri
ker i mitten av maj. Vid måltiden be
rättade den förra hur fattigt och sträv
samt man ·har det, den senare hur bra
och framåt man var. En italiensk jour
nalist för två stora tidningar i Rom
fann idel tillfredsställda italienare hos
oss och prisade svensk kultur och tyck
te vårt land var vackrare än Italien. -
För övrigt har det varit en rad av
utländska besökare, massör av husmöd
rar, föreningar, skolor, fackfolk och tu
rister under 2 :a kvartalet.

Båtbryggan vid Farstaviken är nu
klar, med grindar och flaggstänger,
numrerade båtplatser och en liten hamn
för roddbåtar. Bryggan har kostat litet
pengar men mottages med förtjusning
av herrar båtägare, som får ge igen en
del i hyra. Bilden till vänster av idag,
till höger samma plats för 50 år sedan.

Personalfest på Aspv!k hade TPF den
7 juni. Mat, musik, spex, dans och le
kar och uppehållsväder gjorde dagen
trivsam för de 300 deltagarna.

Gymnastikhwset vid Ekedalsskolan
håller nu på att rivas. Det byggdes
1883 som kyrka, med sakristia och läk
tare. Orgeln gjorde klockare Ekberg.
Sedan den nya kyrkan invigts 1907, rus
tades det gamla kapellet omsider om till
gymnastiklokal för skolan och där fick
också den frivilliga gymnastiken och
föremngarna en lokal, som med sina or
namenterade järnkaminer spred en viss
hemtrevnad. När Lekaren 1942 drog
in med sina folkdanser och lekar bör
jade väggarna gunga och efter några år
utdömdes huset för att på gamla dagar
tjänstgöra som lagerlokal. Frid över
en trotjänare!

Vårpromenad med kamera gjordes
runt ösby träsk den 17 maj. Hilding
Ohlson hade 12 intresserade i släptåg.
Läs mera om det under rubriken Foto
intresserade.

Hemmagjord kasperteater debuterade
på Vita Tandens årsmöte i Folkparken
den 7 juni, där 300 barn valde ny sty
relse, levde med i dramat om Kasper,
Vita Tanden, Sambo och Tandtrollet,
svalkade sig med Konsumssaft och dan
sade lekar med liv och lust. Riksför
eningen Tandvärnet förärades Vita Tan
dens klubba i benporslin. Till styrelse
för Vita Tanden valdes Gunilla Berg
lin, Ingrid Dahlberg och Margareta
Berg. Till vänster årsmötet, till höger
har Calle B. ritat av Kasperteatern.

Segelklubben visade sin flotta vid en
flott kappsegling på Farstaviken den 11
juni. Det var en tjusig syn och Rolf
Eriksson vann med marginal och stil.

Forum gör också vårutflykt och ha
de sitt sista sammanträde för säsongen
hos rektor Gösta Vestlund på Tollare
Folkhögskola den 18 juni. Den kände
industripsykologen talade om "Värde
systemet" ooh frågade "Vem är finast?
Sotarn eller folkskolläraren?" En del
av Gösta Vestlunds reflexioner återges
på annan plats i tidningen. Mina egna
tankar ,kring ämnet stämmer bra över
ens med den gode rektorns. Både du
och jag skulle må bra av att titta oss i
spegeln ett slag.

Semestern stundar och vi färdas åt
olika håll för att se fjäll i norr eller
vinfält i söder. Själv har jag fått ett
Schweizstipendium från Vår Gård och
kan titta på fjäll och vinfält på en gång.
- Varje gustavsbergare är nu strängt
upptagen med semesterplanerna. Vågar
man störa och be om ett litet semester
minne till Gustavsbergaren? Jo, jag sä
ger ... , asch, ni hör ju inte på. - Alla
tänker bara på sej, det är bara jag
som tänker på mej !

G. Dbg.
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När
0pa
jag började
fabriken

Under denna rubrik inbjudes
yus-tavsbergarna att berätta sina
första intryck i arbetet på fabri
ken.

Alla åldrar är välkomna C1Jtt
skriva, och det orn du började för
50 år sedan eller i går! Vi ha bett
Erik Vala att inleda serien.

Det stora röda plank som då omgär
dade fabriken dolde för oss grabbar en
hemlighet. Många gånger hade vi gått
Algatan fram och funderat på hur det
såg ut bakom fabriksplanket. Det
ställe där dom stora 1grabbarna höll till
på dagarna. Jag minns än hur konstig
man kände sig första gången man fick
göra ett besök innanför fabriksområ
det. Jag skulle gå ett ärende ner till
min far och min farmor som då var
portvakt hade med mycken tvekan
släppt in mig. Så vandrade jag där
fram mot nya verkstaden och kände
mig högtidlig till mods. Jag öppnade
den stora tunga dörren och steg upp
för trapporna. Men här möttes jag av
många glåpord och en hel del skoj för
här var alla nya verkstadens sprlngpoj
kar, eller biträden, som det numera he
ter. De var och skulle hämta massa som
kom uppfarandes med hissen från mas
sakällaren. Och det gällde att passa tu
ren så att inte någon annan kom före,
minuterna var alltid dyrbara ,på fabrt
ken. Och massahämtningen för morgon
dagens arbete var ett ibland dagens
sista göromål.
Ja det var den gången och då var

det bara 1besök, sedan kom också en
gång då det skulle bli allvar. Jag minns
den morgonen också och då var det bå
de spännande och så var man litet nyfi
ken. Jag började på modellörverkstaden

som springpojke, ett arbete som nog var
bland de bästa som en grabb kunde få
på Gustavsberg. Arbetet bestod i att
passa upp på modellörerna och som
extra sysselsättning skulle jag gjuta
form för vilket arbete utgick extra be
talning. Jag minns att jag första må
naden arbetade så mycket jag kunde med
formgjutningen, men hade ändå inte rtjä
nat mer än nio kronor när månaden var
slut. Under sådana f'örhåflanden är det
kanske inte så underligt att mitt in
tresse för formgjutningen så småning
om upphörde. Då var det roligare att
gå på upptäcktsfärd i de långa tegel
ladorna som låg utanför och som inne
höll så mycket intressant. Modellörverk
staden låg då i gamla vattkvarn och med
gipsgjuteriet på nedre botten. Ohef här
var Alfred Pehrsson och jag minns än

· vad han sade åt mig när jag började:
Nu •Erik, sa han, är du ansvarig för alla
verktygen här och om något kommer
bort är det diitt fel, även om du inte
har haft bort det så är det ditt fel i alla
fall. -Det lät litet strängt det där men
var inte så farligt menat, för han var
alltid hygglig och stack åt mig äpplen
och annat gott.
När jag tänker mig ttllbaka till den

tiden så märker jag att det är många,
ja nästan de flesta av gubbarna som är
borta nu. Kraggubbarna kallade verk
stadsborna gips- och modellgjutarna för.
Man jag minns dem såväl där de stod
vid sina arbetsbänkar. iDe flesta voro
inte längre unga, de hade skolats under
ett patriarkaliskt samhällssystem, deras
väg hade varit inrutad både av Odel
berg och av livets nödvändighet. Men
de hade en gåva, en stor gåva, hu
morn. Där kom jag ung och revolutio
när, revolterande mot allt som jag i min
ensidighet tyckte var dumt och fel. Och
de log och skrattade och hade överse
ende med min oförstående radikalism.
Jag minns dem, Hamlet Lowndes,

som kunde så många Gustavsbergshisto
rier. Och som ,berättade dem ,på ett fint
vis. Han var snäll Hamlet och man kun
de alltid anförtro sig ät honom, han
förstod en ung grabb. Konrad Ström
berg som visste ·allt om de flesta plat
ser. Som var bevandrad •i litteratur och
musik och som till och med läste eng
elska som han lärt sig själv utan lä
rare. Som ung grabb var man nog litet
rädd för Strömberg för han hade ett
hetsigt humör, men tog man honom på
rätt sätt och sökte tala om värdefulla
saker var han en källa till vetande som
var nyttigt för en ung pojke. Så var där
gubben Jonsson, en arbetskarl av stora
mått, som göt stora tunga formar och
som snusade med en tesked. Jonsson
hörde illa så ibland när man berättade
något allvarligt så skrattade han, och

när man sade något som skulle vara ro
ligt så nickade han bara och sa - jo
den du -. I gipsgjuteriet hade vi Oskar
Olsson som nog inte var vidare förtjust
i grabbar men som höll på det gamla
Gustavsberg och därför accepterade un
dertecknad. Han kunde härma en hyvel
och en såg med munnen och denna spe
ctaltte visade han ofta ooh gärna. Så
var där John Lowndes vig som en pojke
och alltid noga med att det skulle vara
rent och fint på arbetsplatsen, Men en
gång var han arg på mig, Jaig brukade
få en dricksslant av gipsgjutarna för
att jag hämtade dricksvatten åt dem,
och nu skulle jag strejka mig till högre
betalning, men då vart Lowndes arg och
skällde ut mig och efter det upphörde
strejken och vattenhämtningen fortgick
i vanlig ordning. ösbytorparn Anders
son som var snäll och spendersam men
som tyckte om att ta sig en knaber och
då gärna slog över. Jag minns när han
kom ner en dag och hade mött en ung
Odelbergare, och inte hunnit hälsa hur
han beklagade sig. Då ,tyckte jag att det
hade väl varit den andres sak att hälsa
först, för !han var ju trettio år yngre,
men se det var fel !för överheten var i
alla fall överheten och dom skulle vör
das. Så var där iEskil Pettersson en
snäll karl som levde för sin sång och
sin båt. Han var tjock och stor med en
bullrande bas som han stämde upp
ibland. Han hade inga större problem
Eskil, han ilsknade väl till ibland som
alla andra men för det mesta hade han
ett jämt lynne. När jag drog fram mina
problem förstod han dem inte eller ock
så ville han inte förstå dem. Så var där
Gerhard Oeschvint och Harald Brmk två
medelålders igentlemen som hade upp
levt både det gamla och det nya och som
i sin syn var kritiska precis som un
dertecknad.
iPå modellörverkstaden tillverkas ju

de första exemplaren formar och de var
värdefulla och svåra rutt ersätta. Det
hörde till mitt jobb att bära upp dem
till verkstaden för provtillverkning. På
vägen dit skulle jag passera slarnhuset,
ett farligt pass för där arbetade Osvald
Hultgren, han liksom jag pä den tiden
mycket intresserad för boxning. Och när
Osse fick se mig började han gärna rutt
vifta med armarna och där stod jag
med min dyrbara börda som kanske ta
git en vecka att framställa ooh darrade
i knävecken och bad Osse att låta bli
mig. Det 1hände aldrig någon olycka,
men det var kanske mer tur än skick
lighet.
Det var en fördel med jobbet på mo

dellörverkstaden för man fick igå ären
den över hela frubriken. Man fick se och
sätta sig in i alla delar av tlllvenknlngen.
Vissa verkstäder var det roligt att kom-
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Levnadsreg ler
Lidt flere lyse Smil,
lidt mindre Bitterhed,
lidt f.rerre Spark til den,
der helt blev slaaet ned.
Lidt mindre jeg,
lidt mere vi,
lidt mere ja,
lidt mindre nej.
Lidt flere Blomsterkranse
paa Livets trange Sti,
lidt f.rerre paa vor Grav,
naar Striden er forbi.

Ur "Pilestraede"

ma till där var människorna glada och
fulla av en viss lokal humor. På te
fatsverkstaden minns jag Karl Axell och
Gunnar Fredblad som höll humöret up
pe på hela personalen och som i denna
tråkiga, mörka och smutsiga omgiv
ning hade förmågan att sprida solsken.
Bröderna Slampen och Knoppen Gus
tavsson som här var springpojkar var
upphov till många roliga och spännan
de historier. Tallriksverkstaden var det
alltid livligt, där sökte formarna genom
skoj och knep få springpojkarna att gö
ra sitt bästa och Herman Rolfs röst
och skratt bullrade dagen i ända. På
storgodsver,kstaden stod Harald Anders
son och formade syltkrukor, han var
ordförande i idrottsföreningen och vi ha
de mycket att prata om, ja ilbland kan
ske litet för mycket, för det hände flera
gånger att jag här blev överraskad av
någon chef, och det var ju inte bra var
ken för Harald eller mig.
Ja det var några minnen från den ti

den då jag började jobba. Inte var vi
väl alltid så glada att behöva gå ner i
fa:briken, men det var nog inte särskilt
bättre på andra håll. H~r erbjöds dock
arbete som var jämnare och stadigare
än på många andra platser och även
om förtjänsten var i knappaste laget
så räckte den likväl till livets nödtorft.
De är iborta nu många av gubbarna från
den tiden, ett dulotigt dagsverk har de
gjort och minnet av dem lever hos
många gustavsbergare. Den gustavs
bergsanda och den lokalpatriotism som
de besatt ,kommer aldrig tillbaka, men
kanske nya släkten kommer att skapa
en ny anda som är frimodigare och mer
utåtriktad än den gamla. Det är alltid
roligt att drömma sig tillbaka till yng
Jingsåldern och dess upptåg, när livet
var ungt och allt var okomplicerat och
med ett resignerat småleende märker
man att tinningarna 'börja gråna.

Erik Wadström.

Nordiska kooperativa
spelen

Medan de många kooperativa för
eningarna och industrierna i Kooperativa
Alliansen slåss om vem som skall få äran
att representera Sverige vid Spelen på
Farstaborg går man i Gustavsberg och
tittar om gräset börjat spira på den nya
handbollsplanen och om omklädnings
rummen hinner bli färdiga. - Där skall
stängerna för nordens flaggor stå! Där
bör sitta en högtalartratt! Hinner vi få
vändkors? Och handbollsburar? Får vi
plats med 2.000 människor till finalen?
Kan defileringen ske på löparbanan? Ja
sådana frågor konor mellan kommitte
ledamöterna, som förlitar sig på tiden,
turen, gustavsbergarna och Göransson.
Gästerna från Finland, Danmark och

Norge kommer till Stockholm den 16
augusti, där de visas den 700-åriga Mä
lardrottningen och på eftermiddagen
samlas ihop till utfärden och Inkvorte
ringen vid Skevik. På måndagen mjukar
man upp sig med en terränglöpning och
kl. 17 på kvällen tågar deltagarna in i
sina tävlingsdräkter på Farstaborg efter
Gustavsbergs Musikkår. Välkomstord och
blommor. Och så sättes bollarna i rörel
se. Sverige möter Finland och Norge
Danmark i både fotboll och handboll.
Man kommer att få ett grant skådespel
och 4 spännande uppgörelser på den
gröna mattan. - Vid eftersnacket och
kvällsbrasan på Skevik skall finnar och
svenskar svara för trevnaden. På tisda
gen gör de 104 deltagarna en visit på
Gustavsbergs fabriker och får lunch på
Värdshuset. Kl. 17.30 möter Sverige Norge
i fotboll och i handboll spelar Finlands
flickor mot Danmarks piger. På kvällen
grottafton vid Skevik med halstrad korv,
must och sång av manskören. - Under
onsdagen räknar man med besök på
Vår Gård och Kvarnholmen och sight
seeing i Stockholm. - På torsdagen en
lugn förmiddag på Skevik, med litet in
formation om internationellt samarbete
efter lunch. På kvällen 17.30 Danmark
Finland i fotboll och Norge-Sverige i
damhandboll. - Samvaer på Skevik med
danskar och norrmän som värdar. - Och
så är det fredag och sista dagen. Lug
nande bad och promenader vid Skevik.
Fyra avslutningsmatcher på Farstaborg
och ett trivsamt avslutningsgille på Ske
vik med prisutdelning, farväl och tack!
Seriebiljetter a 5 kr. till samtliga

matcher på Farstaborg under Spelen kan
köpas nu genom Sune Nilsson och Gösta
Dahlberg.

G-g

Nu a,nsas i trädgdrd, nu brister var
knopp

och gdngarnas sandkorn krattas.
Av dem som ha bostaden en trappa opp
en jordbit ock skulle uppskattas.
De får inte röra, bara se, inte gå
pd gräsmattan eller vid grannens berså.
Av skogspromenader de mattas,
ty platsen för tvätt-torken fattas.

Här vimlar av cyklar, mopeder i fil
bdde inne och utom fabriken.
Och farten är hög på varenda bil,
det surrar och knattrar kring viken.
Men skylten som sattes vid vägen en dag
den fick icke vägdirektörens behag.
Trafikkommitten blev besviken
och tyckte att karlen var sniken.

Konserten i kyrkan med sång och kantat
var tju.sig för ög_a och öra.
Fast gu.stavsbergarn som vanligt var lat
och syntes ej hågad att höra.
Där fanns bara släkt och vänner och jag,
som hör till de trognas och tacksammas

lag.
Härnäst bör du bristen gottgöra.
Din svalhet kan mycket för8töra!

I Parken jag satt en lördagskväll.
Jag lockades dit av ljusen.
Där vai· som en brokig daladräll
av trevligt folk - men bu.sen
fick lufsa omkring bland ung_a glin,
där en och annan doftade gin.
Man skäms ej för vanain vid krusen.
Jag tycker att stilen är frusen!

Till Aspvik som fritidsgård säges farväl.
Den gitnsten vi ej kunde bära.
Till endast nötning finns ej nåqot skäl.
Naturen oss ligger för nära.
Men var ska vi träffas tillsammans

härnäst
för sommargille och avdelnings/est!
Kan nu någon plats vi begära
pd läxan som vi fick lära?

Ja, så var det sommar och göken gal
och maistånoen. klädes i Parken.
Se, folket dansar sin midsommarbal
som förr under patriarken.
Men skilda väg,ar man alltjämt går
och glädjens konst blott få förstår.
Fast det finns sav under barken
och blommarna dofta på marken.

LERGÖKEN.
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semester

I vår sortering har vi mycket som
Ni kan ha behov av.

För damerna:
Baddräkter, bomull från .... 15 :50

Baddräkter, bomull, lastex . . 33 :50
Badmössor

•••

2:75
Sommarklänning från . . . . . . 16 :50
Nylonstrumpor från . . . . . . . . 4 :25

För herrarna:
Fritidsskjortor m. k. ärm från 9 :75
Polotröjor, bomull .

Ankelsock, elastisk nylon .
Simbyxa

6:75

6:25

3:95

För barnen:
Träningsdräkter 16:25
Gymnastikbyxor från . . . . . . . 3 :25

Polotröjor 3 :90-4 :50

Simbyxor från . . . . . . . . . . . . . . 3 :45

Frottehanddukar från . . . . 1 :90

Badlakan i frotte . . . . . . . . 8 :50

Regnkappor:
herr och dam

plast i god färgsortering . . 22 :50

Skor i herrarnas
smak ...

I Campingfilt, grå 12 :50 I

Manufakturbutiken

Fölungen

Pumpsmodell
i ljusbrunt flätat ovanläder .. 29 :75

Italiensk modell
med platt formsula i naturell

ljus sportkalv . . . . . . . . . . . . 38 :50

Snörsko
i ljusbrunt kalvskinn,

bred läst, randsydd . . . . . . . . 38 :50

Det finns skor för hela familjen

Maria plan

För semesterresan
Resväskor
i god sortering.

Bland andra aktuella artiklar
erinra vi om:

Trädgårdsmöbler

Parasoller

Hängmattor
Vattenslang

Fiskredskap

✓
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Niut av gott
cirkelkaffe ..•

alla cirklar nu i glänsande

Guld-Kartong
Vi har sänkt minutpriset mer än

partipriset har gått ned.

I våra butiker finns

BJöRNEKULLA

Saft

Sylt

Apelsinmarmelad

Hushållsmarmelad - Snabbkräm

Konsum

Gustavsberg
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Som framgår av särskilt referat
har Konsumtionsföreningarna i lan
det varit samlade till distriktskon
gresser för att behandla de frågor,
som skola upp till slutlig behandling
på rikskongressen. Vår förening var
representerad genom de ombud som
valdes vid årsmötet.
KF:s styrelse konstaterar i sitt

slutord bl. a. att vi under 1952 kom
mo in i ett kärvare, men med tanke
på inflationssituationen dock sanno
likt sundare ekonomiskt klimat, än
som rådde under 1950 och 1951. Vi
dare framhålles att stagnationen i in
komstutvecklingen icke bör vara nå
got att beklaga, om vi i stället kun
na uppnå ett resultat av vårt arbete
och vår produktion, som kommer att
leda till ökning av realinkomsten ge
nom lägre kostnader och därav för
anledda lägre priser.
Den konsumentkooperativa rörel

sen har här en stor uppgift att fyl
la och den bör nu sätta in all kraft
på dess genomförande, säger styrel
sen vidare.
Vår egen förening måste här taga

verksam del för att fullfölja denna
viktiga arbetsuppgift. Vi har ju en
god ekonomisk grund och vi har även
kommit ett stycke på rationalise
ringsprogrammet (längre än flerta
let) genom de snabbköpsbutiker, som
finns. Men rationaliseringsarbetet
måste fortsätta. Vi har i år sänkt
marginalerna på vissa varor, men för
utsättningen för att kunna fortsätta
på denna väg är, att vi kunna be
mästra kostnaderna. Även om vår
förening har en relativt god ekono
misk ställning, är det av största vikt
att vi inriktar vårt arbete så att ka
pitalbildningen sker i samma takt
som utbyggnaden. Vi hoppas att vår
förening i samarbete med kooperati
va rörelsen skall fylla sin insats i
samhället, när det gäller att tillva
rataga konsumenternas utgiftsintres
se.
Den i föregående tidning omnämn

da utbildningskursen för personal,
som sysslar med grönsaker, har ge
nomförts och blev en premiär för ett
större antal kurser, som kommer att
anordnas i hela landet. Våra löften
att ordna butiksträffar för vhusmöd
rarna får vi uppfylla till hösten .
På tal om premiärer så har vi fått

Joliga spalten
Kriablornrnor eller vad?
Några elever från en handelsskola be

sökte för en tid sedan Gustavsberg. De
redogjorde för sina intryck i uppsatser,
av vilka vi haft nöjet ta del av några.
Så här avslutar en blivande ekonom
sitt opus:

"Man kan gott säga att Gustavsberg
är ett samhälle, som mer och mer blir
ett typiskt exempel på den kooperativa
rörelsens försök att lägga Sveriges han
del för sina fötter."

Apropå ökad
försäljningsaktivitet

Den duktige porslinsförsäljaren:
"Jag glömde att säga att vi har ben

porslin som går bra oclcså!"

löfte av Oljekonsumenternas Riksför
bund OK att få ställa upp landets
första bensinmätare, som kan använ
des både för självbetjäning med be
talning vid kassan i butiken samt som
automat när butiken är stängd. Med
hänsyn till att det är dåligt ordnat
för bensinförbrukarna inom vårt sam
hälle, när butikerna äro stängda, tro
vi att en dylik anläggning skall häl
sas med tillfredsställelse --- inte
minst av motorbåtsägarna.
När tidningen når läsarna hoppas

vi att de medlemmar, som gör sina
inköp i butik 1, skall ha fått prova
den snabbköpsbuss för livsmedel, som
vi fått hyra av KF tills ombyggna
den blir färdig.

Fotboll

Gustavsbergs IF:s A-lag.

Gustavsbergs A-lag, som just nu be
finner sig på turne till Dalarna, har haft
en arbetsam men relativt god säsong.
Av 18 spelade matcher har 8 vunnits,
5 blivit oavgjorda, 5 förlorats. Målkvo
ten blev 35-37 ooh poängen 21, vilket
gav "lilla silver".
Från hösten spelar man nu i Div. IV

eller !Stockholms Södra. Nu slipper för
eningen betala gästande lags resor, vil
ket varit betungande tidigare. - Trä
naren Harry Tannefors, f. d. AIK, fort
sätter och spelar också med i laget. An
nars är det mest ungdomar som kom
mer. Redan nu spelar 3 juniorer i A
laget och flera finns att hämta.
Så här ser resultaten ut från aug. 52

till maj 53:

10/8 Tellus-Gustavsberg . . . . . . 4-2
13/8 Gustavsberg-Essinge . . . . 5-4
17/8 Gute-Gustavsberg . . . . . . 0-2
24/8 Årsta-Gustavsberg 6-0
31/8 Gustavsberg-Högalid 0-5
7/9 Gustavsberg---Kungsh:s IF 1-2
14/9 Värtan-Gustavsberg .... 1-2
21/9 Mälarhöjden-Gustavsberg 2-2
28/9 Gustavsberg-Enskede 0-0
5/10 Enskede-Gustavsberg 1-1
12/10 Gustavsberg-Mälarhöjden 3-1
25/10 Gustavsberg-Värtan .... 3-0
2/11 Kungh:s IF-Gustavsberg 4-4
26/4 Högalid-Gustavsberg . . . . 0-0
3/5 Gustavsberg-Arsta . . . . . . 3-0
10/5 Gustavsberg-Tellus 2-1
13/5 Essinge-Gustavsberg . . . . 5-2
25/5 Gustavsberg----Dute 3-1

Inför sommaren ställs vi inför vis
sa problem när det gäller att ordna
personalfrågorna. Vi hoppas dock på
ömsesidig förståelse och att allt skall
gå väl i lås.
Redan nu vill vi omnämna att den

sedvanliga sommarfesten i Folkpar
ken kommer att anordnas söndagen
den 16 augusti. Vi förvänta att an
slutningen från medlemmarna och
deras familjer skall bliva god och häl
sar välkommen.

G. M-n.
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Arets konf'ir1nander

FÖDDA:
Den 11 april Viola Birgitta d.. t. Vlljo Rik

kinen och h. h. Ilmi Kaarina f. Pajula, Inga
rög, 4.
Den 17 april En dotter t. Karl Elis Sigvard
Nilsson och h. h. Märta Irene f, Hall, Hästh.
terr. 9,
Den 25 april Anne-Christine Viola, d. t.

Sven Vilhelm Lindahl och h, h. Ella f. Jo
hansson, Grindstugärde B 12.
Den 3 maj Kjell s. t. Karl Gunnar Möller

och h. h. Kerstin Eleonora f, Eliasson,
Grindstugärde A. 8.
Den 12 maj Kaj Erik s. t. Evert östen

öberg och h. h, Ellen Marie f. Jensen,
Hästh.-v. 8 a.
Den 16 maj Kent Reinhold s. t. Folke

Reinhold Davner och h. h. Ingrid Elisabet
f. Gustavsson, Hästh.-v. 7.
Den 19 maj Per Thomas s. t. Per Arne

Wester och h. h. Anna Maria Ann-Marie f.
Velen, Grindstugärde H. 47.
Den 22 maj En son t, Karl Gunnar Ossian

Karlsson och h. h. Gunhild Alma Maria f.
Söderström, Aspvik 1: 13.
Den 31 maj En son t. Oreste Reggiore och

h. h. Enrica f. Baldini, Sadelväg. 4 b,

VIGDA:
Den 11 april Kond. Karl Erik Eriksson,

Lämshaga 1: 14 och Karin Maria Llndskog,
Farsta.
Den 11 april Fabr.-arb. Alfredo Garzonio,

Hästh.-terrassen 6 och Neil Karin Lissi Jl
hansson, Hästh.-v. 10 a.
Den 26 april Docenten, fil, dr. Ulf Tryggve

Gustafsson, Sthlm och fil. kand, Ingrid
Jonsson, Ekedal ö:a 1: 1.
Den 23 maj Filaren Jan Heldgard öhman,

Hästskov. 12 och Ingrid Linnea Wallius, Ske
viksg, 4,

DÖDA:
Den 29 april F. glaceraren Erik Gustav

Svensson, Algatan 1. 72 är.
Den 27 maj Änkefru Hilma Teresia An

dersson f. Selander, Mariag. 3. 81 är,
Den 2 juni Äkefru Eugenia Josefina Lovisa

Pettersson f. Olsen, Ald.-h. 92 är,

EFTERLYSNING!
Vem är den verkliqe ur-gustavsbergaren?
Gustavsbergare är vi allihopa, i varje

fall blir vi det med åren. Våra barn, som
föds här, blir det i ännu högre grad.
Men de gamla infödda gustavsbergarna
tycker nog ibland att de knappast får
rum för alla länningar från när och fjär
ran som invandrat i Gustavsberg. Nåja,
denna uppblandning har bara gjort Gus
tavsberg gott. Men vad vi nu skulle vilja
veta är hur många, som egentligen kan
kallas riktiga gustavsbergare. Vårt krav
är tre led. Och vem är den nu levande
ur-gustavsbergaren, som kan leda sitt ur
sprung längst bakåt i tiden i Gustavs
berg? !fram till bevis. En blomma skall
han eller hon få från

Red.
700-årig stockholmare.

Pojkar: Leif Edling, Sven Olof Hagman, Bengt Hedberg, Jan Isaksson, Karl
Ake Jansson, Kjell Johansson, Lennart Johansson, Bruno Lundgren, Eddie
Lundin, Olof Modin. Tor-Leif Nicklin, Christer Möller, Bernt Sundberg,

Ove Svensk, Bertil UUberg, Jan Vikman.
Flickor: Solveig Bergsköld, Karin Enberg, Inger Gustafsson, Monica Hallin,
Lisbet Hedberg, Monika Johansson, Birgitta Jonsson, Karin Karlsson, !Mariann
Karlsson, Inga-Lisa Larsson, Kerstin Lindholm, Agneta Olsson, Gun-Britt
Persson, ,Elvy Pettersson, Monica Rosen, Laila Seger, Anna S.tina Sjödin,
Berit Skoglund, Helena Säll, Ulla Tillberg, Siv Ullberg, Berit Vesterberg.

En gammal gustavsbergare
berättar

Sommaren 1899 arbetade jag som
springpojke hos Gottfrid Pettersson på
gamla verkstaden. Han formade kaffe
koppar och terat, - Varför heter det
tefat? - Gottfrid var mycket hygglig
mot mig, jag fick hela 65 öre om da
gen, annars var det vanligt att nybör
jare fick 60 öre. Arbetstiden var från
kl. 6 f. m. till 6.30 e. m. med två raster
om tillsammans en och en halv timme,
aUtså 11 timmars arbetsdag. ~ Jag
hade blivit varnad av andra pojkar att
inte låta någon skoja med mej, t. ex.
att gå efter ögonmåttet eller hämta
tångfett och dylika konstiga namn, så
när därför Gottfrid sa till mej att häm
ta trassel så vägrade jag. Han fick gå
själv. Med tiden lärde jag mej att det
fanns något som hette trassel och då
skämdes jag. . ...

·En eftermiddag spred sig ett rykte
i fabriken att det var skogseld vid
Aspvik.. Jag hade aldrig sett en eldsvå
da och bad därför mina föräldrar att
få gå dit och titta. Oskar, Lunne och
jag knallade i väg uppför Rutens backe,
förbi ösby och fram till Aspviks-Höj
tlen där vi tog av till vänster. Oskar,

som hittade överallt, visade även här
sina ledaregenskaper och vi kom så små
ningom fram till brandstället. Där var
en massa militär från Vaxholm som
langade vatten i hinkar och vi 'blev ock
så tillsagda att ställa in oss i kedjan
och hjälpa till. Det skvimpades bort,
mycket vatten för när hinkarna kom
fram till oss var det inte mycket i dem.
Själva branden såg man inte mycket av,
det pyrde och rökte i marken och en
eller annan låga blossade ,till ibland. Se
dan läste vi i tidningarna att det var
50 tunnland skog som brändes av. Flera
år efteråt växte där de ljuvligaste hal
lon.
Sent på kvällen kommo vi i säng. men

väcktes av att det ringde i fabriken.
Min mor kom först upp och tittade ut
genom fönstret. Hon skrek att det brin
ner i fabriken, det tog inte många mi
nuter förrän min far och jag voro på
väg ner mot fabriken. På alla vägar
springande karlar och pojkar. Det var
en båt som brann, det var den av alla
pojkar älskade Femman som brann,
och i kajens träskoning. Man hade bog
serat ut henne från kajen och det var
en mycket vacker syn att se fast det
var ju sorgligt på samma gäng. Den
gamle kaptenen Janson hade i sista
stund kommit ut ur sin hytt med en
filt om sig. Femman blev ju ombyggd
och om möjligt ännu mer omtyckt,

Gurra Ma,nel.

I
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Oistriktskongressen e7°RITTe7°0RUM Den siste odalbonden
2 :dra distriktet av Kooperativa för

bundet, omfattande Stockholms och Got
lands län, har söndagen den 10 maj
1953 hållit distriktskongress på Hotell
Malmen i Stockholm med ordförande
skap av hrr Hartwig ,Eriksson, Söder
tälje, ooh Gustav Abrahamsson, Nynäs
hamn.
Distriktskongresserha, som har att

bl. a. förberedelsevis behandlat de ären
den, vilka den 8-9 juni förekommer på
dagordnlngen vid Kooperativa förbun
dets rikskongress i Stockholm, hålles i
år under tiden 9-19 maj i KF:s samt
liga 24 distrikt. Förutom ett 65-tal om
bud från distriktets 44 konsumtionsför
eningar, vilka har ett sammanlagt med
lemsantal av c:a 28.000 personer, var
närvarande anställda från konsumtions
föreningarna. Bland särskilt inbjudna
märktes representanter från Gustavs
bergs Fabriker, Kvarnen Tre Kronor,
kvinnogillesdistriktet och kvinnogillen
inom distriktet. KF:s styrelse represen
terades av dr Maurutz Bonow.
Vid distriktskongressen förelåg verk

samhetsberättelserna från K!F:s förvalt
ningsråd, styrelse och revisorer arbets
året 1952, en tryckt skrift på c:a 140
sidor jämte de övriga huvudfrågor, som
senare kommer upp på rikskongressen:
Fördelning av förbundets nettoöver
skott, kapitalfrågan inom konsument
kooperationen enligt det nyligen av
givna betänkandet från den vid för
ra årets rikskongress tillsatta kapi
talkommitten samt frågan om nya
mönsterstadgar för till ,~F anslutna
konsumtionsföreningar ocih samorga
nisationer med flera ärenden.
I sina kommentarer ,till dessa för

bundets allmänna ärenden framhöll KF:s
styrelserepresentant, hr Bonow, betydel
sen av en fortsatt konsolidering inom
den kooperativa rörelsen. Han under
strök därvid vikten av den uppmaning,
som K1F:s förvaltningsråd och styrelse
gjort i anslutning till kapitalfrågan ooh
som syftar till att rationalisera verk
samheten och bringa ned kostnaderna.
Hr Bonow redogjorde också för kapital
kommittens förslag om familjesparan
det och framhöll betydelsen av att med
lemmarna själva i större utsträckning
medverkar till kapitalanskaffningen in
om rörelsen. I anslutning till hr Bonows
anförande gjorde kongressen följande
uttalande:
2:dra distriktets kongress ansluter
sig enhälligt till kapitalkommlttens
förslag om familjesparandet. Kon-
1gressen vill rekommendera förenings
ledningarna att snarast taga upp frå
gan till diskussion och i god tid sprl-

Herr Redaktör!
Jag har vandrat i naturen i hänryck

ningens tid. Och jag blev så arg att
jag måste söka utlopp i Gustavsber
garen. Gå och se, herr redaktör, och bli
arg själv!

1Se Stens träsk, den tjusande skogs
tjärnen intill östra Ekedal. Det har ta
lats förr i tidningen om den vandalism,
som skedde då man i den fagra dalkju
san vräkte ned tontals med bräcka.ge av
porslin och bräckta klosetter, sederme
ra påspätt med plast och tomtunnor och
annat skräp. Man lyssnade inte på det
örat. - Men kanske vi, som skattar
Gustavsberg högst för dess naturs fäg
ring, nu vågade be att få denna förfär
liga tipp inhägnad, ty i skogen runt
ikring, på skogsstigarna och intill tjär
nens stränder sprider nu barnen skrä
pet. På tjärnen gungar papptunnor och
på stigarna trampar man på skärvor,
i skogen ligger spräckta klosettdelar
Se Pjäsafallet, den idylliska lilla vår

bäcken vid Lugnet, som ännu kan ge sitt
porlande vatten till fröjd för öga och
öra. Där har man vräkt ned plåtskrot,
trasiga däck, ris och annat skräp.
Det har talats om en hembygdsför

ening - för att rädda gamla redskap
och föremål, som man håller på att ta
ifrån oss. Måtte den föreningen också
få sinne och resurser att värna naturen.

Stigmannen.

da upplysning omkring densamma
bland medlemmarna, så att den vid
nästa års distrikts- och årsmöten kan
bli föremål för behandling.
Efiter Iunchpausen lämnade revisor

Paul Blomen en redogörelse över för
eningarnas inom distriktet utveckling
under föregående år. I den efterföljan
de diskussionen, som var ganska livlig,
diskuterades aktuella problem omkring
kostnads- och rationaliseringsfrågor i
föreningarna,

,Slutligen hade distriktskongressen att
välja ombud till KF:s rrkskongress, och
följande personer blev valda:

Jean Holmberg, Nynäshamn
Gösta Eriksson, ösmo
Henry Solberg, Södertälje
Roland Andersson, Södentälje
Lambert Nordvall, Rönninge
Evert Jacobsson, Mölnbo
Bernhard Bengtsson, Uppl. Väsby
Erhard Jansson, Sigtuna
Erik Jansson, Hallstavik
Gunnar Mattsson, Gustavsberg
Nils A1berg, Vätö
Oscar Rönnbäck, österäker
Allan 1Ekström, Visby
Trygve Söderkvist, Visby
Stig Werkelin, Färösund

över vita sommarvägar dånar fartvid
under fram

Mänskan rusar genom livet för att dö.
Alla landsvägskantens blommor viska;

Det är synd och skam
Stockholms dårskap invaderar lngarö.

Men då ler förgätmigej och blåeld lyfter
sina ljus

genom larmet hörs en välkänd melodi.
Det är Kolbacksbondens trilla som köi·

fram på vägens grus
Det är Wennberg och hans häst som

drar förbi.

Ner till Nilsson, Kolström limkar hästen
som den vill

ingen jäktar varken körkarl eller häst
den som seglat kring på haven vet att

tiden räcker till
och nog hinner Wennberg köpa sill och

jäst.

Men när spikgrossisten Jonson i sin
Volvo femtitre

jagar vettlöst till sitt blonda sommar
skär

kan den siste odalbonden mumla för sig
själv och le:

di, har bråUom me å vila sig, de där.
E. 8. A.

Till inventeringskontrollanter för A.B.
Gustavsbergs Fabrjker omvaldes hrr
Gunnar Andersson, Gustavsberg; och
Gustav Abrahamson, Nynäshamn, med
Gustav Lorang, Oustavsbeng, och Adolf
Jonsson, Norrtälje, som suppleanter.

J::>lstriktsstyrelsen, som består av hrr
Erik Jansson, Hallstavlk, vilken också
är ledamot i KF:s förvaltningsråd och
ordförande i distriktet, Bernhard Bengts
son, Vallentuna, Jean Holmberg, Nynäs
hamn, Roland Andersson, Södertälje,
och Allan !Ekström, Visby, omvaldes.
Åven suppleanterna, Gustav Aoraaam
son, Nynäshamn, Ingemar Wes.tin, Norr
tälje, och Walter Österberg, Autsarve,
omvaldes.
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I Kooperativa schackserien blev re
sultatet:
Luma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ½ poäng
Gustavsberg . . . . . . . . . . . . . 1 ½
Konsum 1
Tre Kronor-K.F. . . . . . . . . 1

I matchen mellan Gustavsberg-Kon
sum segrade Gustavsberg med 9-6.
Den 19 mars spelades en vänskaps

match i schack mellan Typograferna
och Gustavsberg. Resultatet blev 11 ½
-7½.
Den med spänning emotsedda re

vanschmatchen H.P.F.-T.P.F. slutade
8-8. Så det blev bara halv revansch
för H.P.F.
Cupmästare för året blev Anton An

dersson, rnen vägen dit var inte så lätt
för vår gode Anton. Sin motståndare i
finalen E. Bjärewall fick han möta tre
gånger, innan mästaren kunde koras.
Klubbmästare i blixt-schack för året

blev A. Lindström. Hans möte i finalen
mot Elvin blev en riktig holmgång ur
vilken Lindström gick segrande.

B. S.

En vårbild från Gustavsberg, tagen en
solig morgon invid lands1,ägen

av Hilding Ohlson:

Avlöningskuvertet
Det är avlöningsdag och världen är skön,
liljorna blomma och ängen är grön.
Förmögenheten finns här ·i min påse -
lug1w. er litet så ska ni få åse
en kille med stålar. Jag smög mig som räven
förbi Lövbom i porten, som hötte med näven
och nu är jag här - kuvertet jag bryter -
men först skall jag se vad avdragen snyter.
En första inbeta,lning ska jag väl klara
på en skaplig moped, å det skulle inte varn
fy skam med en knallblå vårpaletå.
Vad ser jag?! Förskott trehundranitti!
Det skall bli slut! I morgon bitti
går jag in till basen och säg,er så:
"Inget mer förskott för mig och min gumma.
Du har sett spydig ut när jag bett om min summa.

varenda måndag, nu är det slut." Sen går jag ut.
Jaha, till de var det bränsletillägg och hyra,,
låt mig se, det blir fyra - h.undranittsire.
Det här det verkar bli rena natten -
åtta kronor i avdrag för vatten!?
Jag har inte druckit vatten den dag jag minns.
Det måste vara mitt älskliga kvinns
som pimplar i lönndom i kvällar allena.
Jag skall snacka me'na.
El-ström kommer på nästa månad.
Jämmer och elände! Här blir man hånad -
femti kronor till ålderspension.
Jag är stark som en sentida korpral Kanon
och ung och vital och svänger på klacken
bums om jag mötte en kvinnlig person
med hästsvans i nacken.
Här avgår för trädgård kronor två,
äppel, körsbär och biqarrå,
Träna av,qick till Johansson ovanpå
en iemkortskviill senhösten femtiotvå.
Jag drack: väl för mycket kaffe och kon
sumbagarns utomordentliga vetefläta.
Du milde Petronius, vad gumman min träta
dan därpå.
Unoaa-no. grina alla två
fast krusbärsbusken vid trappan är våran.
Johansson mår han!
Korkmatteavdrag - protest är ordet.
Det är fyra hål under matsalsbordet.
Kylskåp betalar jag utan smärta,
öl skall vara kallt som ett kvinnohjärta.
Nä, nu attan anamma, tyst, tyst för katten
det är gammalt och ofint att klaga på skatten.
Ta ni hundrafemti, inget knussel och fjäsk,
för djädrar i den lilla burken i Bagarns träsk.
Men svara mig bröder, kan ärtor och fläsk,
pälsa, stångkorv och kokt innanlår
på söndag, bli sextio kronor, som gumman påstår
per vecka? Ska inte tretti räcka?!
Det är vad jag får klara mig på
till Ekvallen, cigarretter och så
Idrottsbladet, pilsner och hårvård
och inträdespldt till Lindholms vingård.
Fyrti för fönster. Var skall det sluta!?
Johanssons unge slog sönder en ruta.
Vi kom överens om att skriva't på Julle
min grabb, som är försäkrad för drulle.
Lnte visste väl jag att man skulle
stå självrisk till femti. Betala du
sa den lömske Johansson och han» fru,
du skrev jw på att din ohängde son
pangade doran ovanifrån.
Man är väl också ett hjälpsamt fån.
Elva små kronor till avsked vinka
dom hugger öhlund utan att blinka.
Atta kalla tar sjukkassans Gunnar
och här står jag ledsen och räknar och qrunnar
. . . . . . . . . . . . Det blev nittiåtta öre kvar
Dom tar "öres/anden" i sitt förvar.
Det var ett nedra väder, va' kallt det drar,
vilket liv, vilket liv för en livshungrig kar'!
Ftuieroiii min knallblå vårpaletå
Farväl med den motordrivna peoasen; Fy fasen!
Jag måste ha förskott, har någon sett basen?!

. EDLA
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Min hobby
XVII.

Det är något mycket väsentligt för
en människa att ha en hobby, ett in
tresse utanför hennes vanliga arbete.
Ett intresse som inspirerar henne och
ger henne kraft att leva vidare i den
dagliga gärningen.
- Det finns ingen frukt, som, när

den mognar, inte samtidigt bereder ny
växt och ny vår.
- Det är en liknelse. Något av den

tanken eller upplevelsen, måste ligga i
en hobby, för att den medvetet eller
omedvetet skall kunna föra oss till en
harmoni med ett inre blivande.
- Jag vill påstå att fotografering,

kan skänka sin utövare en sådan käns
la av skapande glädje. Den bitne hobby
fotografen, lär sig inte bara att se mo
tiv, han lär sig att meditativt uppleva
motiven. Omedvetet blir han 'berikad av
något, som börjar leva i honom själv,
och som har sitt ursprung i den inre
upplevelsen.
- Det var som färdledare i fjällen,

jag började fotografera. Naturen är där
mäktig och upplevelsen saknades inte.
Sedan har jag under olika perioder
gjort uppehåll, men så har jag varit
där igen och tagit upp kameran med
förnyat intresse. - Många bilder blir
dock ännu bara :strunt för mig. Men
ibland lyckas jag. Jag gläder mig då
åt det jag själv har skapat. Upplever
åter det jag då upplevde. Framför allt,
skapandet skänker mig tillfredsställel
se.
- Fröding har sagt att människo

vandlandets hemlighet är att vara den
man inte är, att göra det man inte kan,
att kunna dö för att helt enkelt leva.
- Kanske har han rätt: kanske vi

alla behöver en hobby, som kan föra oss
närmare den upplevelsen.

Lennart Nystedt.

Fotointresserade
. Söndagen den 17 maj var alla foto
intresserade inbjudna till en vandring
i skog och mark, utrustade med kamera
och en lagom tilltagen matsäck. Hil
ding Olsson var initiativtagare och hade
även lagt upp "banan".
När klockan visade 9 hade 12 st del

tagare samlats vid Torget och stegen
ställdes mot ösby träsk. Vädret var det
bästa tänkbara för fotografering. Solen
trängde genom en något mulen himmel
och hjälpte på sätt till att ge motiven
en lagom inramning med moln, alltid
lika uppskattat vid "plåtning" i natu
ren .Genom att vandringen gick fram
på norra stranden av ösby träsk, vanns
också den fördelen, att kort tagna ut
mot sjön fick ett välgörande motljus.
Olsson hade valt ut vissa motiv, som

samtliga deltagare fick "plåta" från det
håll och läge, som de själva ansåg skulle
göra motivet mest rättvisa. Det skulle
sedan vid genomgång av korten några
veckor senare visa sig att motiven upp
fattats på mycket olika sätt.
Efter ett par timmar var det dags att

lätta litet på packningen genom att äta
upp matsäcken och man lät sig väl sma
ka. Som underhållning under matrasten
berättades fotohistorier, som i fråga om
raffel ej stod fisk- och jakthistorier ef
ter.
Så småningom hade sjön inringats och

det var dags för var och en att gå hem
till sitt, nöjda och belåtna efter nära 5
timmars vandring denna härliga vår
söndag.
Efter 3 veckor träffades deltagarna

på "13". Denna gång hade ytterligare
några stycken infunnit sig utöver de,
som var med på utflykten. Bilderna dis
kuterades livligt och jämfördes med var
andra, och som sig bör ströddes både
ros och ris. Det hela avslutades med
kaffe.
Det är troligt, att en ny utflykt kom

mer att ordnas före semestern, och om
intresse för en f'otoklubb finnes, kom
mer frågan om att bilda en sådan att
tas upp fram på höstkanten.
Foto: Verner Rehn.

S. A.

. \\.I " • • ••_,,,
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Nu är det högsäsong för oss, med

kommunala frtlurtskonsenter och mer
eller mindre tillfälliga engagement, så
det vore kanske inte alldeles ur vägen
att orda om detta och inte om något
annat. Men när "något annat" är lik
tydigt med skolorkestern så må det
vara oss förlMet att vi skriver litet
för och om denna. Alla vet säkert att
initiativtagarna är att söka inom den
s. k. muslkkommitten men alla vet tro
ligen inte att denna kommittes insam
Iingsresultat, på ett par tusen kronor,
till övervägande delen bestått av små,
små skiljemynt.
Givetvis är det huvudsakligen gamla

instrument som vi sätter i händerna på
pojkarna, men dom representerar i alla
fall ett dagsprisvärde för nya sådana
på c:a 15.000 kr. Blåsorkestern har
förstås överlämnat en del och så har
Tore Norling, Nisse Eriksson och Sven
Wallius skänkt privata instrument men;
Till dags dato består skolorkestern av

26 pojkar representerande första t. o. m.
sjätte klass. Någon slags test med av
seende på deras eventuella anlag har
inte förekommit utan "viljan att vilja"
har varrt utslagsgivande vid antagning
en i denna första omgång. Utbildningen,
som t. v. har anförtrotts åt blåsorkes
tern, sker på så sätt att vi träffas ett
par tre gånger i veckan och övar grepp,
tonträffning och notläsning. Något an
nat kan det ju rätt gärna inte bli frågan
om på detta stadium. Mycket viktigt är
det att grabbarna övar hemma. Minst
en halvtimme per dag måste ,bli parollen
och ingen s.m.s. "tjusblåsntng". Vi hop
pas att föräldrarna till våra adepter
har möjlighet och intresse av att hjälpa
till i det avseendet. F. ö. är intet annat
att ,tillägga än att träningsuppehåll un-
• der sommaren inte är nyttigt. Pojkar
som reser bort bör ta instrumenten med.
Kan redaktören avstå några mm till?
- Tack! Alltså om en herre vid namn
Olle Andersson, född ,till Gustavsbergare
den 21/6 1903, mångårig medlem av mu
sikkåren, skulle få det infallet att den
21/6 d. å. bege sig ut på en fisketur
så vill musikkamraterna för alla even
tualiteters skull, och för att det tryckt
skall varda, för honom uppstämma ett
officiellt leve med thy åtföljande

Fanfar
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Gustavsbergs Orkester
förenings tredje spelår

har präglats av livlig konsertverksam
het. Första ordinarie konserten hölls i
Gustavsbergs kyrka den 16 nov. 1952.
Den inleddes med Glucks Iphigenie in
Aults, erhöll musikalisk tyngd av
Haydns symfoni i G dur och en glän
sande avslutning' med -Haydns trumpet
konsert. Där fick den inte alltför tal
rika publiken stifta bekantskap med den
i musikkretsar. välkände kammarmusi
kern Gunnar Schmidt, som med bravur
och teknisk finess utförde solot. Det
programmet utgjorde med sin höga
konstnärliga standard en god inledning
på spelsäsongen. Redan den 14 dec. var
orkestern åter i elden och medverkade
vid den traditionella välgörenhetskon
serten. Där hade vi dels en egen avdel
ning, ouv. till op. Nebukadnesar av
Verdi, Svenska folkvisor med Ester
Berg som solist, och brudkör ur op.
Lohengrin, samt dels tillsammans med
Gustavsbergs manskör Soldatkör ur op.
Faust.

1Efter välförtjänta julferier gjorde or
kestern en uppskattad insats vid en soa
re, anordnad av nykterhetsnämnden den
1 febr, 1953. På programmet stod ouv.
till Titus av Mozart, Orientalisk svit
av Popy samt Rosor från Södern av
Strauss.
Så var det dags för den sedvanliga

populärkonserten den 15 mars. Det i
högsta grad populärt lagda prograrnmet
inleddes med Wagners marsch Under
Dubbelörnen, fortsattes med den svår
spelta men tjusiga "Dockfeen" av Bayer,
fick ett betagande mellanspel med sång
er ur Värmlänningarna av Randell, där
den unga, förtjusande fröken Israelsson
var solist, varpå orkestern spelade Be
natzkys "Ur operetten Vita Hästen" med
sådan geist, att det. nästan fullsatta
Missionshuset gav sig på nåd och onåd.
Den sprittande avslutningsmarschen,
Lundvalls Kungl. Södermanlands pan
sarregementes marsch, framkallade ett
sådant bifall, att orkestern kvitterade
med att som extra nummer spela Lehars
vals ur operetten Zigenarkärlek.
Redan efter en och en halv månad

var orkestern färdig med säsongens
sista konsert söndagen den 3 maj. Den
började med Mendelssohn-Bartholdys
Bröllopsmarsch ur Midsommarnatts
drömmen, varpå orkestern som en på
minnelse om årstiden spelade våren av
Grieg. Samme tonsättare hade skrivit
de därpå, följande Norrönafolket och
Kongekvadet, där Gustavsbergs mans
kör och operasångare Torsten Bernow
skötte sig med den äran. Haydns be-

'Djur jag .minns
2.

De flesta djur kan bli men eller mind
re tama, men att våra vanliga fiskar
kan tämjas är det visst inte många som
tror. Att så, emellertid är förhållandet
vet jag av egen erfarenhet.
Glasblåsaryrket är ett hårt. och svet

tigt arbete särskilt på sommaren och
behovet av bad gör sig då särskilt på
mint. När vi körde hem från arbetet ha
de vi vägen förbi ett badställe och att
vi utnyttjade detta så mycket som möj
ligt från tidig vår till sen höst säger sig
självt.
Vi var ett tiotal ungdomar som varje

eftermiddag ställde oss i vattnet och
tvättade kroppen. Av de plaskningar
som då uppstod lockades små abborrar
till oss och simmade omkring benen och
varje gång någon plaskade i vattnet så
kom samma abborrar simmande. Vi
tyckte de små fiskarna var så trevliga
att ha omkring oss så vi bad småpoj
karna att inte meta just där.
Så började vi släppa ner små maskar

till dem och det tycktes de uppskatta.
En dag tog jag en mask i nypan och
höll ner den i vattnet. Abborrarna sim-

römda symfoni nr 4, den s. k. Klock
symfonien, skämdes inte för sig i pro
grammet, som fick en lokalfärgad men
icke dess mindre pompös och värdefull
avslutning med vår egen dirigent, Gus
tav Svenssons Ansgarius, Kantat för
solo, kör och orkester. •En av den ty
värr f'åtalhga publiken betygade efteråt
att kantaten gjorde ett sådant mäktigt
och gripande intryck, att ögonen ofrivil
ligt tårades. Ett är säkert, vår kunni
ge och mångsidige dirigent har här ska
pat ett verk, som är värt att höras i
större sammanhang.
Till detta är bara att tillägga, att sty

relsen haft fem sammanträden under
året, att orkestern fått god förstärkning
genom nye medlemmen folkskollärare
K. Gustavsson, som är lika skicklig på
violin som altviolin, att utflykten till
sommarfagra Ängnö var en fullträff, och
att ekonomien är god.
Så tackar vi till slut Gustavsbergs

kommun och Gustavsbergs fabriker för
ekonomiskt stöd, dirigent och medlem
mar för uppoffrande arbete vid dryga
repetitioner, solister och medverkande
för goda insatser och uttrycker förhopp
ningen, att vårt arbete för :musiklivets
höjande i Gustavsbergs kommun skall få
ett synligt bevis pä uppskattning genom
ökade publiksiffror kommande spelår.
Gustavsberg i maj 1953.

Styrelsen.

Osötat bröd
Recept fr. Provköket KF.

Matbröd (3 st.)
1 I. vatten
1 rosk. kummin
½ rosk. salt
1 ¼ kg. rågsikt
4 hg. vetemjöl
25 g. jäst

Vattnet kokas upp med kryddorna och
slås över det mesta utav rågsikten. Får
stå över natten. Nästa dag tillsättes jäst
och det resterande mjölet arbetas in.
Får jäsa omkring 2 tim. Utbakas i tre
bröd, som läggas i smorda formar får
jäsa i 35-40 min., ½ tim. Gräddas
ej för varm ugn (200°) c:a 60 min.

Rågsiktslimpor (2 st.)
10 dl. rågsikt
5 dl. vetemjöl
30 g, jäst
2 rosk. sirap
1 tsk. salt
1 ½ tsk. stött fänkol
2 st. pomeransskal
4 dl. mjölk

Koka pomeransskalen, skär bort det
vita och hacka dem. Blanda mjölk, salt,
sirap, kryddor och den söndersmulade
jästen i en degbunke. Häll på den ljum
ma mjölken och arbeta degen smidig.
Får jäsa upp. Arbeta på. nytt ttlls den
är jämn och slät. Dela degen i 2 delar,
rulla ut till släta limpor, vilka få jäsa
upp på plåt. Före gräddningen naggas
limporna med gaffel och penslas med
kall mjölk. Gräddas i ej för varm ugn
(200°) c :a 1 tim,

roade ganska nära handen, men de vå
gade inte ta masken. Men när jag några
dagar i rad hade upprepat försöket var
det först en som var djärv nog att kom
ma fram och bita av en liten bit av
masken. Så små.ningom gjorde allesam
man det. Nöjet ökade givetvis därige
nom och de flesta ungdomarna letade
mask och höll ner i vattnet.
Senare började jag lägga masken i

handflatan och även där kom abborrar
na och tog den. Jag fortsatte sedan att
hålla handen närmare och närmare vat
tenytan och fiskarna följde med. När
jag så hade kommit alldeles upp till
ytan och hade en abborre i handen lyfte
jag upp den ovanför vattnet. En liten
stund fick den ligga och sprattla i han
den, men sedan släppte jag ned den igen.
Den simmade någon meter bort men
var strax tillbaka igen. Efter några da
gar gick det nästan obehindrat att lyfta
upp dem en liten stund och efter ned
släppningen ta dem igen.

Bertil Petersson.
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Hundår
Han som skänkte flaskskeppet till

skolorkesterinsamlingen, vår gamle vän
Kapten H. A. Pettersson i Walnut
Oreek, har nu ett nytt flaskskepp, en
fynnastare, färdig och med svenska
flaggan hissad. Den har han reserverat
för ·våra läsare i Amer!ka. De ska skic
ka en dollar till Gustavsberg och sedan
ska vi göra en dragning, varpå kapten
Pettersson skickar sin skuta direkt Ull
vinnaren i USA. I botten har han textat
"Från Guetausberqare till Gustavsber
gare", Hittills har det kommit bidrag
från Agda Nilsson i New York och
William Norin i Berkelu och det kom
mer nog fler vad det lider•

Då vi ber kapten Pettersson att skriva
ned något från sina ungdomsår, stryker
han sina gråa hår och fattar till slut
tappert pennan och berättar:

• När jag började skolan, så var den i
Värdshuset. Vår lärarinna hette frö
ken Haglind och hade för vana att varje
gång pojkarna "inte kunde" eller gjorde
något fuffens sätta en bock framför
namnet i en liggare som hon hade. När
man hade nog med bockar skickade hon
efter Bocken, som kom för att stryka ut
bockarna med sin rotting. När Sackeus
Svenson och jag en gång såg att Bocken
var i antågande smet vi ut och upp på
Kvarrrberget, där vi väntade tills han
vände tillbaka. Det hjälpte inte, vi fick
med ränta i stället nästa gång. Troligen
fick han sitt namn från helskägget. 'Rot
tingen hade han i skåpet och den kom
ofta till användning ...

När jag lämnade skolan gick jag till
sjöss. Det var inte mycket bättre. Det
fanns dumma och eländiga matroser, som
hade ett nöje i at't klå oss pojkar varje
dag. Man var ju nästan barn och hade
ingen att klaga hos. Maten var knapp
och inte heller precis vällagad - man
fick gå hungrig jämt i sina uppväxtår.
Vid 18 års ålder kom jag till Austra
lien. Där sa jag farväl till djupvattnen
och började segla på kusten. Där fick
vi mycket och bra mat. Jag växte,
blev stor och stark, men tack vare allt
stryk jag fått i mina yngre år kände
jag mig litet rädd, vågade inte säga
ifrån, när våld satte in. Jag tänkte att
jag skulle träna mig och skrev in mig
i en idrottsklubb i Sydney för att lära
"the noble art of selfdefence". Under
fyra år var jag på träning nästan varje
kväll, när vi var i hamn. Det gick ju
inte så bra i början, men med tiden
lärde jag mig att ge igen också och kla
rade mig rätt bra. - Nu ville jag ju
inte segla i skansen hela mitt liv. Jag
ville försöka klättra litet högre upp på
stegen. Men jag kom underfund med att
på engelska båtar dög bara engelsmän
till styrmän och kaptener. Men på de
amerikanska båtarna voro de flesta f. d.
skandinaver i befälet. Nu var jag 22
år och mogen att tänka på min framtid.
Jag mönstrade på en amerikansk fem
mastare och på hösten 1906 seglade jag
över och hamnade i San Francisko i Ca
lifornien. Den resan och andra var ingen
dans på rosor. Vi voro ju nybörjare och
de andra sex matroserna kallade mig
och min kamrat för "gröngölingar",
"squareheads" och andra vackra saker.
Vi fick aldrig höra våra rätta namn.
De körde hårt med oss. Vi skulle för

jämnan tvätta och sopa skansen. Men
de här gossarna voro allt annat än
renliga av sig. De kastade skräp om
kring sig, spottade på golvet - så jag
tröttnade och under en resa struntade
jag blankt i att ta rätt på lorten efter
dem. Vi låg nu i San Pedro. Klockan
halv sju på morgon började de skrika
åt mig att skura och sopa golv - och
det innan frukost! Då 'blev jag arg!
- Jag skall sopa hela kojen med er!,
skrek jag. De voro sex man - jag var
ensam. Men hamnarbetarna på kajen
voro rejäla och rättvisa och såg till att
inte mer än en i taget fick komma an.
Nu eller aldrig, tänkte jag och gav den
första, en grov 24-åring, en lektion, så
han snart låg på kajen. Hamnarbetarna
trivdes och drog honom ur slagfältet
för nästa.
mumlade

Han var grov i mun och
om att jag fått en lyckans

träff. - Det tror du, ja, sa jag och gav
honom samma medicin. Så ropade jag
till de andra att skynda på, för jag ville
inte gå miste om frukosten. Då tyckte
dom att det var nog och ville inte brå
ka mera. Då sa jag til! dem: Ni vet
vad jag heter. Den första som kallar
mig vid annat namn, ska få samma om
gång som de där båda. - Det bästa
var att en tidningsman råkade vara i
närheten och han berättade nästa dag
i sin tidning historien om hur gröngö
lingen fick sitt rätta namn tillbaka. -
Från den dagen slapp jag alla öknamn.
Flera år senare, när jag var kapten,
mönstrade samma matroser på. Då vo
ro de mycket artiga och kallade mig
kapten. Men jag sade dem att jag allt
jämt hade mitt gamla hederliga namn.
Vi blev mycket goda vänner. Hund
åren var till ända.

Att Skolans idrottsfester i år kan fira sitt 20-årsjubileum fick vi reda på häromdagen, då en kamrat kom hem till redak
tören med dessa två bilder. Den till vänster visar kommunens lag för 20 år sedan i de då obligatoriska fotbollsmatch
erna, den högra bilden är några år senare, då Konsums lag passade på att reklamera för de nyss utsläppta Kvlckman
konserverna.



.err hxeL BjBrkman
rtagatan 6

be r g

fo
formade
stålbadkar

... och tötsintrude
saniletsapparater
I moderna hyreshus ingår numera
Gustavsbergs formade stålbadkar och
sintrade sanitetsapparater. Detta beror

. i första hand på att Gustavsbergs keramiska
produkter besitter en kvalitet utöver
den vanliga och därför erbjuder största
möjliga hygieniska trygghet. Stor omsorg har
även nedlagts på deras utformning, så att
de med minsta arbete kan hållas rena
och hygieniskt tilltalande.

- en industri i folkhälsans tjänst
Stockholm • Göteborg
52 08 60 13 15 69

Malmö • Sundsvall
726 30 582 65

Pris 75 öre
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Duglighet är Hit
"Geni är flit". Om vi förstår ordet

rätt, så inser vi nog dess sanning.
Geni är väl en sällsynt gåva, men är
vi flitiga, ihärdiga och outtröttliga i
vår gärning, då får vi möjlighet att
utföra nog så stora och imponerande
verk.

Geni är flit. Tankeflit, arbetsflit,
studieflit. Även om vi av naturen
har en tämligen medelmåttig utrust
ning, så kan detta i hög grad kom
penseras genom flit. Ett spänstigt
sinne, en målmedveten vilja och en
aldrig sviktande flit betyder oerhört
mycket. Har vi dessa egenskaper, så
kan vi fostra oss till ett högre mått
av kunskaper och bildning, duglighet
och inflytande.
I alla våra förehavanden är fliten,

den oböjliga uthålligheten, en väl
dig tillgång. Tack vare fliten har
många små och anspråkslösa männi
skor skapat stora livsverk. Det är
den trägna fliten som för våra strä
vanden framåt.

Detta gäller kanske alldeles sär
skilt våra studier. En man, som på
sitt område gjort goda och mycket
uppmärksammade insatser, säger att
hans begåvning säkert är av det van
liga måttet. Någon utpräglad studie
begåvning har han inte haft, men
han har istället haft en ovanlig en
vishet och flit. Så har han också
växt till i visdom, förmåga och an
seende, och detta har resulterat i en
betydande livsgärning.

Geni är flit, hette det. Om vi inte
vill använda ett så pretentiöst ord
som geni, så låt oss välja ett annat:
duglighet. Det begreppet innefattar
något, som vi alla så väl behöver.
Vad vi måste eftersträva, det är kom
petens för de växande och växlande
kraven, de mötande uppgifterna. Vår
personliga duglighet spelar en mycket
stor roll, i första hand för oss själva,
men även för familjen och kamrat
kretsen, yrkesutövningen och sam
hällslivet.

Lysande begåvning och geni i all
ära - men det är nog inte på detta
som det i första hand beror, hur vi
ska lyckas med våra uppgifter. Våra
karaktärsegenskaper och vanor bety
der nog det allra mesta. De betyder
långt mera, än vad vi vanligen före
ställer oss.

Vi vill ju alla lyckas med det, som

vi sysslar med. En naturlig och själv
klar önskan. Men ska denna vår ön
skan bli verklighet, så fordras fram
förallt målmedveten vilja och stånd
aktig uthållighet. Med mindre går
det jnte.

Våra ansträngningar och studier
kan ge strålande resultat. Vi kan på
verka karaktärsdaningen, likaväl som
vi kan fostra oss till kunnighet för
livsuppgiften. Vad som i första hand
fordras, det är ambition och hand
lingskraft, ihärdighet och flit.

Det finns ju bland oss en mång
fald olika kynnen och typer. Vi har
inte precis samma skaplynne. Och
just ifråga om uthållighet och flit
finns det många olika grader. Men
även här gäller det, att vi kan ta
vårt öde i egna händer. Vi kan under
trycka de mindre önskvärda egenska
perna och utveckla de bättre. Vi kan
göra det till en god vana att vara
aktiva och flitiga. Detta är ett nyt
tigt och nödvändigt led i vår själv
fostran.

Man talar ibland om tro, som flyt
tar berg. Ja, berg av svårigheter
kan flyttas av tro - och flit.

Det finns många strålande bevis
för den saken. Vi har väl, lite var,
mött talande och övertygande exem
pel på vart beslutsamhet och flit
kan leda, när intresset och krafterna
samlas kring nyttiga ting.

Vi har ju dessbättre i vår tid rika
möjligheter till utbildning och
fostran. De tidigare generationerna
har inte haft det lika bra förspänt.
Vi bör sätta en heder i att ta vara
på tillfällena och möjligheterna. Vi
kan fostra oss till bra och dugande
människor - om vi beflitar oss om
den saken. Och det ligger ju .i vårt
eget intresse.
Duglighet är flit. Det kan vi gärna

ta och skriva opp!
V. J.



,c..:_~ER 1953 GUSTAVSBERGAREN 3

Skall kommunen
bygga bostäder?

Då Gustavsbergs kommun står i be
grepp att bygga hyresbostäder kan
det kanske vara på sin plats att an
föra några skäl för och emot en dy
lik bostadsproduktion.
För att motverka privat hyresspe

kulation och jobberi inom bostads
branschen åligger det närmast kom
munerna att sörja för den behövliga
bostadsproduktionen. I varje fall tor
de det inte vara industrins uppgift
att bygga bostäder för de anställda,
även om detta varit ganska vanligt
i vissa brukssamhällen. Denna form
av tjänstebostäder har medfört att
den anställde varit bunden vid en viss
industri, trots att både lust och fal
lenhet mången gång gjort det natur
ligare att vederbörande arbetat inom
något annat verksamhetsområde. Att
på detta sätt sammankoppla bosta
den med anställningen har med rätt
eller orätt betecknats som "slavkon
trakt". Krav har därför höjts att det
ta tvångsäktenskap mellan bostad
och arbete skulle upplösas. Den. an
ställde borde ha rätt att välja arbete
på den plats och inom den bransch
han bäst tyckte om.

Av de bostäder som finns i Gus
tavsberg äges i runt tal 99 proc. av
Gustavsbergs Fabriker. Detta har
skapat ett speciellt gustavsbergspro
blem. De hyror som utgår för en mo
dern lägenhet kan kännas betungan
de i förhållande till inkomsten och
dock lämnar fabriken en betydande
subvention. Man har beräknat att de
sammanlagda subventioner som fa
briken lämnar till sociala ändamål
för de anställda, belöper sig till c :a
90 öre per arbetad timme. Av detta
utgöres närmare hälvten av bostads
bidrag.
En industri som belastas med dy

lika utgifter måste så småningom få
vissa svårigheter att klara sig i den
tilltagande konkurrensen med indu
strier inom samma bransch, som sak
nar sådana omkostnader. Men inte
nog med detta - industrins förmåga
att betala en högre penninglön min-

skar i samma grad som utgifterna
för det sociala ökar. Våra möjlighe
ter att erhålla bättre betalt minskar
med precis samma belopp som fabri
ken lägger på det sociala området.

Den indirekta lön som subventio
ner av olika slag utgör har inte all
alltid visat sig så lockande vid nyan
ställning av arbetskraft. Företag som
betalat en högre penninglön men som
saknat sociala förmåner, har i regel
haft lättare att skaffa folk, än så
dana företag som betalat lägre löner
och högre sociala förmåner. Detta
är nog det allmänna omdömet under
de senaste årens högkonjunktur.
Ungdomen har därvid allt för kort
fristigt sökt sig till industrier med
höga penninglöner. Följden av detta
har medfört en tilltagande förgubb
ning i industrier där en del av lönen
utgjorts av naturaförmåner. Vådor
na av en dylik utveckling är allt för
uppenbara för att närmare behöva
beröras.

Om nu tjänstebostäderna utgör en
ekonomisk belastning för industrin,
om de därjämte utgör en tvångströ
ja för de anställda vid fabriken, ja
då återstår endast för kommunen att
bygga hyresbostäder. Detta skulle då
medföra att vi fick fri hyresmark
nad, icke blott för de anställda vid fa
briken utan även för lärare, hant
verkare och övriga som är verksam
ma i samhället. Från industrins sida
kan på goda grunder anföras, att vår
uppgift är att tillverka industripro
dukter, och då får :kommunen bygga
bostäder, tvättstugor och andra för
samhället nödvändiga inrättningar.
Ja, man kan till och med framhålla,
att förutsättningarna för en utbygg
nad av industrin, är att samhället
sörjer för bostadsbeståndet.

Med hänsyn till nuvarande bygg
nadskostnader kan det vara förklar
ligt om man blir lite betänksam inför
en kommande kommunal bostadspro
duktion. Betänksamheten blir större
om man gör en jämförelse mellan vad
fabrikens bostäder betingar i hyra
i förhållande till den hyra som beta
las för kommunens bostäder. För en
modern bostad uppförd av Gustavs
bergs Fabriker betalas en hyra av
cirka 25 kronor kvadratmetern, me
dan bostäder uppförda till självkost
nadspris i kommunens regi betingar
ett pris av cirka 35 :kronor kvadrat
metern. Även om man räknar med ett
mindre statligt utdrag för de kom
munala bostäderna blir dock pris
skillnaden ganska betydande. Här
kommer vi fram till en besvärlig frå
geställning. - Skall de människor
som bor i kommunens bostäder beta-

la en högre hyra än de som bor i
fabrikens bostäder? Eller skall kom
munen i likhet med fabriken lämna
subventioner till sina hyresgäster?
Någon subventionering från kommu
nens sida kan knappast påräknas,
utan bostäderna kommer att uthyras
till självkostnadspris. Däremot kan
på goda grunder antagas, att följd
verkningarna av en kommunal bo
stadsproduktion, leder till en hyres
stegring av fabrikens bostäder. Med
all sannolikhet kommer det även att
bli aktuellt med en omläggning av
nuvarande hyreskompensation så att
denna inräknas i lönen. Om detta re
sonemang är riktigt skulle ett kom
munalt bostadsbyggande ge företags
ledningen vid Gustavsbergs Fabriker
ett lägligt tillfälle att genomföra en
allmän hyresjustering uppåt. Utveck
lingen själv skulle i så fall påskynda
detta, annars torde ett utbrett 'miss
nöje bli rådande hos de som arbetar
vid Gustavsbergs Fabriker under
samma löneförhållanden men som
bor i kommunens bostäder mot en
högre hyra.

Att bygga kommunala bostäder,
med åtföljande hyresreglering, tor
de även aktualisera frågan om vil
ken dyrort Gustavsberg skall tillhö
ra. Nuvarande dyrortsgrupp baseras
till stor del på den jämförelsevis lå
ga hyra som tillämpas i samhället.
En högre dyrort skulle automatiskt
medföra en högre lön för sådana som
är anställda i allmän tjänst. Ja, till
och med skomakaren skulle kunna få
ett högre pris för sina halvsulningar.
För de som är anställda vid Gustavs
bergs Fabriker och har sin lön regle
rad genom kollektivavtal inträffar
ingen liknande Iönelyftning. Här kan
visserligen förhandlingar begäras
med åberopande av det ändrade läget,
men en eventuell löneökning blir dock
helt beroende av företagets ekonomi
ska bärkraft.

De närmaste årens sannolika ut
veckling i Gustavsberg kommer att
löpa efter ovanstående linjer. Erfa
renheten från vad som skett i ett fler
tal svenska brukssamhällen ger stöd
för detta. Det kan visserligen anföras
att andra kommuner bygger hyres
bostäder med enbart goda erfarenhe
ter. Gustavsberg intager dock, i detta
liksom i många andra avseenden, en
särställning. Alla samhällsfrågor
måste därför behandlas från de spe
ciella förutsättningar som finns i den
na säregna kommun. De sista res
terna av säregenhet skulle dock f'ör
svinna om den kommunala ·bostads
produktionen ledde till att tjänstebo
städerna avskaffades och den fria hy-
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Hur •VI arbetar
5. Laboratorium och forskning

Porslinsfabrikationen tillhör lik
som all keramisk tillverkning den
oorganisk-kemiska industrien. Den
framställer således- genom en kemisk
och mekanisk process en produkt av
material, hämtade från mineralriket.
Varje kemisk industri av någon be
tydenhet kräver ett laboratorium, där
tillverkningsprocessen kontrolleras,
kvaliteten på råmaterial, halvfabri
kat och färdig vara i olika avseenden
undersökes och ett utvecklingsarbete
mot nya produkter bedrives.

På Gustavsberg har vi också ett
välutrustat laboratorium. Vid sidan
av detta har inrättats en fristående
forskningsavdelning, som förestås av
Professor Steger. Laboratoriets per
sonal består utom mig själv av fyra
högskoleutbildade ingenjörer, varav
två har teknisk och två akademisk
examen, vidare två ingenjörer med
annan teknisk examen, fyra biträden

resmarknaden infördes. Vill vi att
kommunen skall bygga bostäder
måste vi även finna oss i de omställ
ningsproblem som detta kommer att
medföra. En hyresökning som mot
svaras av en lika stor löneökning
skulle i detta fall leda till en lokal
engångsinflation. Kanske är detta att
föredraga framför nuvarande sam
mankoppling av bostäder och anställ
ning.
En kommunal bostadsproduktion

är slutligen en fråga om samhällets
fortsatta utveckling. Även om inga
nyinflyttningar sker torde nuvarande
befolkningsunderlag leda till en viss
folkökning. Dessa människor måste
beredas såväl arbete som bostad.

Enkelt uttryckt blir saken sålunda:
Fabriken upplåter mark och kommu
nen bygger bostäder. Av det tillgäng
liga markområdet avstyckas en del
till privat egnahemsbebyggelse. Följ
den av detta skulle således bli en full
ständig rätt att välja arbete och en
lika fullständig rätt att bo kvar i
samhället för den som så önskar. På
dessa områden är en fortsatt ständig
kontakt nödvändig mellan kommunen,
företagsledningen och fackförening
en. Kan detta leda till positiva resul
tat då har även det önskvärda blivit
det möjliga.

Axel öhlund.

för det ordinarie laboratoriearbetet,
ett biträde för kondensatortillverk
ningen, en sekreterare, som samtidigt
är bibliotekarie, och slutligen en me
kaniker för apparatbygge och repara
tioner.

I det följande skall jag försöka ge
läsaren en inblick i vårt dagliga ar
bete på laboratoriet.

Kontroll av fabriksdriften.
Ett driftslaboratoriums viktigaste

uppgift är att genom ständiga prov
ningar av råmaterial, halvfabrikat
och färdig vara söka förebygga fel i
fabrikationen. På grund av den långa
arbetsprocessen i en keramisk till
verkning kan ett fel, som ej upptäc
kes och avhjälpes i tid, åstadkomma
stor skada och äventyra hela det eko
nomiska arbetsresultatet. Detta kon
trollarbete förefaller för nybörjaren
kanske enformigt och tålamodsprö
vande, men hör dock till våra vikti
gaste uppgifter.

Exempel på dylika arbeten är un
dersökning av leror, kemikalier, gips,
oljor, plaster o. d. för porslinsfabri
kerna, badkarsfabriken och plastav
delningen. Lerorna underkastas ke
misk analys och vissa fysikaliska be
stämningar, såsom fuktighet, krymp
ning i torrt och bränt tillstånd, korn
storleksfördelning (sedimentations
analys), vattenupptagningsförmåga
efter bränning till olika temperaturer,
plasticitet, gjutbarhet, mjuknings
temperatur, brännfärg o.s.v. På lik
nande sätt kontrolleras massorna.

Det färdiga godset eller provkrop
par, som passerat tillverkningspro
cessen, undersökes på hållfasthet i
mekaniskt, termiskt och elektriskt av
seende. De mekaniska undersökning
arna omfattar hållfasthet mot böj
ning, drag, tryck och slag, de ter
miska hållfasthet mot temperatur
växlingar, de elektriska mot över
och genomslag, mätning av motstånd,
kapacitet, förluster i högfrekvensfält
o. a. Vidare provas glasyren på
hårdhet, förmåga att motstå kemiska
angrepp och säkerhet mot glasyr
sprickor. Det sistnämnda provet sker
genom godsets upphettning i ånga av

I en hydraulisk press provas tryckhåll
fastheten pd vdra tekniska material.

10 atö i autoklav under en timma, då
sprickor ej får uppstå. De tättsintra
rade materialen, t. ex. benporslin och
högspänningsporslin utsättes för 200
atös tryck vid rumstemperatur i en
autoklav med färglösning. Efter en
sådan behandling i 24 tim. får färgen
ej ha trängt in i godset. Ett annat
sätt att prova säkerheten mot gla
syrsprickor är den av Professor Ste
ger uppfunna metoden att mäta spän
ningen mellan glasyr och skärva. Vid
prov av överglasyrdekorernas syra
fasthet får ej färgens intensitet eller
kulör ha förändrats efter en behand
ling med 3 proc. saltsyra under 3
timmar.
För badkarsfabrikens räkning un

dersökes emaljens hårdhet och mot
ståndskraft mot slag, vridning, böj
ning och kemiska angrepp. För plast
tillverkningen bestämmes på liknan
de sätt plasternas hållfasthet, mjuk
ningstemperatur, anlöpningstempera
tur o. a.

Ovan uppräknade kontrollarbeten
utföres av sedan flera år tränad per-

Kemieko. laboratoriet, där råmaterial och
hel- och halvfabrikat undersökas

analytiskt.
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nal, De kemiska av Birgit Gran
borg och Angelo Gatti, de mekaniska
och fysikaliska av Verner Rehn,
Agne Rosen, Helmer Karlsson och
Tord Johansson, under överinseende
av Gunnar Lander.

Forskningsuppgifter av teknisk
karaktär.

Till dessa arbeten hör utexperimen
terande av nya massor, glasyrer,
hjälpmaterial av olika slag. Hit räk
nas också bekämpande av svårare fel
i fabrikationen. Kräver dessa ett dju
pare studium överlämnas arbetet till
forskningsavdelningen. Ibland enga
geras Silikatkemiska institutet eller
Sveriges Geologiska Undersökning,
om det gäller undersökningar, som
kräva en speciell apparatutrustning.
Då nya tillverkningar och fabrika
tionsmetoder skall införas, måste des
sa ofta föregås av ett ingående forsk
ningsarbete. Jag skall nämna några
exempel. Gunnar Lander har utfört
ett omfattande experimentarbete för
att få fram det av oss patenterade
materialet "novarlit" med liten tem
peraturutvidgning, vilken gör det an
vändbart till keramiska stekpannor
o. d. Sven-Erik Dahlgren har varit
sysselsatt med en mängd kemiska
och fysikaliska problem i samband
med badkarsfabrikationen. Resulta
tet av ett sådant arbete är den drift
färdiga avemaljeringsanläggningen.

ils Lundqvist är vår fysiker och har
tillsammans med Agne Rosen och fin
mekanikern Oskar Ruttner byggt fle
ra av våra laboratorieapparater. Han
har också utvecklat våra kondensa
tormassor och kommit fram till flera
i tekniskt avseende värdefulla mate
rial, av vilka en del visats på den se
naste utställningen för radiomaterial.

Driften av fabrikernas slamhus
och färglaboratoriet.

Slamhusen sortera direkt under la
boratoriet och utgöra en rent drifts
mässig arbetsuppgift för oss. Lennart
Backman har fått på sin lott att skö
ta dessa avdelningar med hjälp av
Bengt Nordin i TPF:s slamhus, Gun
nar Bergvall i HPF :s slamhus och
Kurt Säfström på färglaboratoriet.

Inköp och lagerhållning av råmate
rial och hjälpmaterial.

Ansvaret för inköp av dessa varor
åvilar laboratoriet, dock ej motsva
rande befraktningar, som faller på in
köpsavdelningen. Värdet av de årliga
inköpen uppgår till c :a 1 milj. kro
nor. Huvudparten av råvarorna utgö
res av leror från England.

Laboratoriet har ett slamhus i miniatyr
med apparater och maskiner motsvaran
de driftens. Alla massor och glasyrer
provköras här innan de får gå ut i

större skala.

Fabrikens bibliotek.
Inköp och in- och utlåning av böc

ker och tidskrifter hör till laborato
riets åligganden. Boklånen från andra
tekniska bibliotek har oavbrutet
ökats likaså vår egen utlåningsverk
samhet. Distributionen av facktid
skrifterna kräva ett avsevärt arbete,
då de nu uppgår till ett antal av 175
st. Tack vare företagsledningens all
tid visade intresse för den tekniska
litteraturen förfogar vi nu på Gus
tavsberg över ett värdefullt biblio
tek på c :a 2.400 vol. och med en del
tidskriftsårgångar, som vi t. o. m.
äro ensamma om i landet. På labora
toriets personal vilar även skyldig
heten att genomgå den löpande fack
och patentlitteraturen inom vårt ar
betsgebit. Biblioteket har efter Ellen
Sanders mångåriga tjänst övertagits
av Sture Engstrand. Till hjälp har
han Vanja Österberg.

I denna apparat, s. k. autoklav, utsättes
godset för vattenånga av 10 kg tryck.
Här framkommer alltså om porslinet
har benägenhet att bilda glasyrsprickor.

Kondensatortillverkningen.
Sedan krigets dagar har vi på labo

ratoriet haft i gång en kondensator
tillverkning för radioändamål. Denna
tillverkning startades på anmodan av
försvarsmakterna, då man befarade
en avstängning från de tyska leve
rantörerna. Av samma strategiska
orsak har också tillverkningen hållits
vid liv. Vi har, som förut nämnts för
sökt utvidga detta verksamhetsområ
de. Lennart Backman och Sören Rolf
handhar den mer än tioåriga verk
samheten. Rolf utför det kvalificera
de arbetet från massa till färdigmon
terad kondensator.

Tillsyn och kontroll av vatten
verket.

Kontrollen av dricksvattnet enligt
gällande lagbestämmelser kommer på
laboratoriets arbetsprogram, liksom
planeringen för utbyggnader av
pumpverk, filter och ledningar från
de olika vattentäkterna. Utveckling
en av Gustavsbergs vattenverk har
varit betydande under de sistflutna
tio åren. Kapaciteten har sålunda mer
än fyrdubblats och förbrukningen av
vatten är nu högre, än den var för
hela Stockholms stad i slutet av förra
århundradet.

Rådgivning till kunder och reklam
avdelning, kommiitearbetew m. m.
Allmänheten är ibland rådvill, när

det gäller att rätt handhava våra
produkter och har därför behov av
att fråga oss till råds. Ofta behöver
reklam- och försäljningsavdelningar
na vissa tekniska fakta för sitt arbe
te, och det blir då vi på laboratoriet,
som i första hand får lämna dessa.
En fabrik av Gustavsbergs storlek är
alltid representerad i statliga expert
kommitteer, Gunnar Lander och jag
är medlemmar i sådana kommitteer
inom Svenska Elektriska Kommissio
nen och Sveriges Standardiserings
kommission.

Under ovanstående åtta huvudru
briker har jag försökt att ge läsaren
en föreställning om, vad vi syssla
med på laboratoriet. Det är givet, att
vi få åtaga oss en hel del uppgifter
utanför denna ram. I viss mån måste
vi fungera som en brandkår. Upp
står ett fel i tillverkningen, sättes alla
tillgängliga klutar till för att snabbt
få bort felet, men liksom inom brand
skyddet är de förebyggande åtgär
derna alltid av stor vikt. Härigenom
tillförsäkras fabrikationen en lugn
och störningsfri drift.

Harry Nordgren.
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Nordiska Kooperativa spelen

Defileringen på Farstaborg.

Det blev en verklig folkfest i Gus
tavsberg och på Farstaborg under de
dagar som de Nordiska Kooperativa
Spelen höllos här den 17-21 augusti.

Då Spelen öppnades hade rekord
publik bänkat sig på den vackra
idrottsplatsen, där byggmästare Gö
ransson och hans gubbar åstadkom
mit en mötesplats för de 100 ungdo
marna, som gav en pampig inram
ning till den perfekta defileringen.
Efter vår stronga Blåsorkester sväng
de fanborgen med Regnbågsflaggan
i teten, följd av blomsterflickor i byg
dedräkter och funktionärer. Så kom
Danmarks, Norges och Sveriges
idrottstrupper i tävlingsdräkter, med
damerna först. Danmarks knubbiga
piger, Norges söta jenter och Sveri
ges välväxta flickor tog de mesta
applåderna av den artiga publiken.
Under fanfar gick den kooperativa
flaggsymbolen i topp, varpå Artur
Teglund hälsade deltagarna välkom
na och förklarade Spelen öppna. En
dansk och en norsk tös överlämnade
blommor och så klämde orkestern i
med Fanfarmarsch. Nu fick lagkapte
nerna var sitt välkomstfång av blom
mor av våra flickor i bygdedräkt och
så satte utmarschen igång under takt
fasta applåder från läktarradernas
förtjusta publik. ·

Den första kampen i handboll på

den smaragdgrönt läckra gräsplanen
inleddes med matchen Danmark
Norge. Danmark, som levde högt på
kanonerna Emy och Ragnhild vann
med 8-3 och bärgade sina första 2
poäng. Fotbollskampen, där norr
männen överraskade med ett snabbt
spel, blev också en seger för de ro
busta danskarna, vars f. d. landslags
målvakt inte lät lura sig. Det blev
hela 4-0 till Danmark. - Tisdags
kvällens möte mellan Norge och Sve
rige hade samlat 600 åskådare, som

nu fick bevittna hur de säkra flickor
na från Konsum, Stockholm utklas
sade de tappert kämpande norska tö
serna med 15-0. Det var stil och ele
gans över Anna-Lisas och Valborgs
spel och skott och Mona i målet tog
alla bollar. Det var kattens lek med
råttan, men Jorun, Irene och Aud
m. fl. "tappte" med soliga leenden.
De har som bekant i Norge den be
stämmelsen att "aktiva" ej få ställa
upp i korptävlingar. I fotbollen fick
göteborgarna ligga i hårt, men vann
på sin rutin med 3-0 över Norges
något ojämnare lag. - Det rådde
landskampsstämning på Farstaborg
när Sverige ställde upp mot Danmark.
Våra flickor säkrade guldmedaljen
med 13-0, men pojkarna lyckades
trots många goda tillfällen inte näta.
Den spännande matchen, som helt
fångade publiken slutade oavgjord
och därmed hade Danmark åter ta
git mästerskapet i nordisk koopera
tiv fotboll. - Vid fredagens vän
skapsmatcher nöjde sig Konsumflic
korna med 4-2 mot den dansk-nor
ska kombinationen i handboll. Gus
tavsbergs A-lag, som vinnlade sig om
att spela god och försiktig fotboll, ko
pierade torsdagens målsumpningar
och fick nöja sig med 0-0 mot den
starka kombinationen från grannlän
derna och Götet. - I en rund färg
grann ring tog så samtliga deltagare
i Spelen avsked av gustavsbergarna,
varvid Spelens överledare tackade
den trivsamma publiken och de väl
villiga gustavsbergarna för stämning
och god sport på Farstaborg. Som
minne överlämnade han till gustavs
bergspojkarna en fotboll med samt
liga deltagares namn. Under fanfar
sänktes samtliga flaggor och de triv
samma Spelen på Farstaborg 1953
var slut.

Sverige-Norge 15-0.
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Segrande svenska flickor.

De gästande trupperna hade sin
förläggning på Skevik, där värden
Lundin bjöd riklig föda, bad och ka
notutflykter. Torsten Rolf lockade ut
ungdomarna till terränglöpning på
"idealtid" och här vann Norge dubbel
seger. I en poängjakt på torsdagen
triumferade Danmark med ledaren
Thorkild Kristensen i toppen. - Ef
ter lunchmålet varje dag fick man
intressanta informationer av sakkun
nigt folk kring gemensamma strä
vanden. Där talade Nils Goude om
Unesco, Harald Elldin om Nordisk
kooperation och gav intressanta och
tankeväckande jämförelser. Arne An
dersson berättade om Föreningen
Norden och dessutom fick Folksam
och Persil ordet bland de pigga ung
domarna, som trots den lilla språk
förbistringen ansträngde sig att föl
ja med och lära känna våra arbets
förhållanden och synpunkter. Besö
ket på porslinsfabriken och bussut
flykten till Kvarnholmen uppskatta
des livligt och när man så därtill
hann med en fri eftermiddag i Stock
holm för bio och Tivoli, förstår man
att veckan har varit intensiv. På

På alla fyra över mållinjen
i terrängloppet.

kvällarna samlades man till "sam
vaer" på Skevik och här turades man
om att bjuda på underhållning. Gö
teborgarnas klämmiga gäng sjöng
och spelade, danskarna spexade och
framförde en dråplig "Mona Lisa",
de norske sjöng, berättade historier
och diktade. Och så dansade man
förstås - när man sov det vet jag
inte. Men när man är ung orkar
manmycket.

En grottafton på onsdagskvällen i
Skeviksklyftan blev kulmen på den
trevliga samvaron. Kring den flam
mande stockvedsbrasan tog man plats
till manskörens sång ur bakgrunden.
På spett vändes de helstekta fåren
och under Gösta Frohms ledning ljöd
allsången med kläm. Bröd, korv, får
och must räckte till alla, som sökt sig
till grottan. Grottans ande visade sitt

GroUaftonen.

Ett brev
INGA SVENDSEN från Köbenhavn

har just nu sänt mig ett brev och berät
tat om sin resa till Gustavsberg, om
Spelen och upplevelserna här. Det kom
litet sent, så jag måste nöja mig med
att citera några rader ... "Denna Dags
Aften" skriver hon om Spelens öppnan
de, "oprandt for os alle det Begiven
hedsrige (!)jeblick, da vi marscherade ind
paa Stadion - det var en Oplevetse,
som man sent vil glemme.'' Och vidare:
"Det vanskeligste at fortolke er den
uforglemmelige Aften i Grotten, den
fantastiske Btemning ... der er siklcert
mange der har knust en lille Taare ..."
"Fodboldekampen, er jo altid naar Sve
rige og Danmark mödes spaeruiende -
men denne Kamp tror jeg nok hvad
Spaending og Dramatik angaar overgaar
alt andet. Hvis Boenekerne er skuffede,
er de velkomne til en ny dyst i Köben
havn 1955 . . • Det var med vemod i
Sindet vi hörte Afblasningen wf Staeu
net og saa Flaqene glide ned ... Man
maa leve videre paa Minderne.."
Ja, tack ska Du ha Inga för Ditt långa

brev. Och tack för komplimangen för
min krigsdans och hejningarna. Men
dansken skaJ, heve kl0 1955!

RED.

Segrande danska drenger.

glada ansikte och under groteska
skuggbilder mot klippväggarna dan
sade man i dubbla omgångar en liv
lig Hockey-Cockey, Vid fackelsken
tågade man åter genom den mörka
skogen till Skevik efter att ha upp
levt "en fantastisk" kväll.

Prisutdelningen förrättades vid en
supe på fredagskvällen, dit gäster
frän fabriken, kommunen, Konsum
och idrottsföreningen inbjudits. Rolf
Gjers framförde KPA :s och deltagar
nas tack till företaget och överlämna
de guldplakett och blomster till Artur
Teglund, som svarade med att erinra
om att det innebär stort ansvar att
vara kooperatör - icke blott till
namnet utan också till gagnet. Där
på följde en ström av utväxling av
blommor , priser och tack, understru
kit av hurrarop och sång. Skeviks
Frida fick en dikt från tacksamma
danska matfriare och det norska la
get var sin tröste-jubileumsöl. Lind
holm fick en blomsterkvast för det
vackra vädret. Vad man särskilt upp
skattade var minnestallriken från
Gustavsbergs fabriker. Den kommer
att erinra om en trivsam idrottsvecka
i en underbar miljö.

Och så dansade man - och har
man inte slutat, så dansar man väl
än i dag. Gösta Dbg

Danskarnas "Mona-Lisa".
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Ett minne för livet.

Spelens överledare, Rolf
Gjers, som här ovan får en
blomsteruppsats från en dansk
flicka vid avskedsfesten pä

Skevik, har bett oss ge plats
för följande uttalande:

De femte Nordiska Kooperativa Spelen
är slut och deltagarna är nu åter på
sina hemorter i Danmark, Norge och
Sverige. Man tar knappast m.iste om
mwn påstår att vi alla har lite svårt
att samla tankarna kring arbetet. Fing
rarna slappnar över skrivmaskinstan
genterna och den norske pikens blick
blir drömmande, hon är i Skeviksgrot
tans mystiska dunkel. Och Peder nere
i Danmark glömmer plötsligt vad han
skulle hämta i lagerrummet, i tankarna
är han åter på Farstaborg och publik
jublet brusar i hans öra. Ja så djupt
har wppleoelserna i Gustavsberg denna
augustivecka rotat sig, att det tar tid
innan man åter riktigt blir sig själv
igen. Och glömmer den, det gör vi ald
rig. Gustavsberg har inte för oss blivit
en plats vilken som helst, det har blivit
ett begrepp omfattande hjärtlighet och
samhörighetskänsla. En vän natur med
innebyggare som har det trivsamt om
kring sig och som heller inte lämnar
någon möda ospard för att främlingar
skall känna hemkänsla, det är Gustavs
berg i ett nötskal. Ni som bidragit till
att göra dessa spel till en sådan upple
velse för oss, Ni som på allt sätt gett
oss Ert stöd, och Ni som på Farstaborg
skapat den goda stämningen, Ni alla
tag emot vårt enkla tack, det kommer
från hjärtat på oss alla. Vi glörnmer Er
aldrig, Ni har gett oss ett minne för
livet.

R. Gjers.

Farväl då till sommarn, snart marken
är bar

och flyttfågeln söderut vänder.
Det blir bara jag och fiskmåsen kvar
att gnabbas om vad som händer.
Vi har haft semester och passade på
att känna på värme och sol båda två
i sydliga vinstänkta länder
bland trevliga vänner och fränder.

Men värme fanns också på Farstaborg
i Nordiska bollspelsstriden.
Det var idel glädje och blott litet sorg,
när veckan till ända var liden.
Och Göranssons verk, som gjordes

hast,
det tyckte vi alla va.r extra vasst.
Nu fattas blott löparbanssviden
den kommer väl också med tiden.

För knutta» med bågar var Ekvallen
vikt,

och man blev ju mäkta förvånad
varför är kisen som klarade slikt
så ofta begabbad och hånad?
Han visade tecken och säkerhet
och motorbullret var jämnt och diskret.
Nu motviljan anses utplånad.
Men tävling bör göras var månad.

Här har fångats kräftor i hundratal
- med mängden man ofta lär ståta.
Och ivern var stor, men klippan var hal,
en hamnade visst i det våta.
Nu tänder ma.n lyktor och fyrverkeri
och dricker en del till Turalleri.
Och snart börjar hästregnen gråta
att sucka dock föga lär båta.

Ty nu börjar gro vad .till våren ska opp
då knopparna åter brista.
Nu anden skall tränas i varje kropp.
Vi klubbarnas möten bevista.
Nu kommer den tid då den håglöse står
vid bueskiosken. med klagan så svår
och ej kan finna en gnista
i detta hans samhälle "trista".

Det glömmer vi aldrigI

Att skriva är liksom kleptomani
så har oss de visa förklarat,
att dikta är utslag wv psykopati.
Det kunde ni dock mig besparat!
Här skriver man Gustavsbergaren full
och så slås som korthue ens lusta

omlcull,
Men det ska de dock ha besvarat:
Det var roligt, så länge det varat!

LERGöKEN.

Den trivsamma förläggningen på Ske
vik, de förträffliga arrangemangen, den
vackra, idrottsplatsen och den intresse
rade publiken är bestående intryck hos
våra gäster under en minnesrik vecka
under Regnbågsfl:a.ggans tecken. Vid
avslutningssamkvämet på Skevik får
ja.g en dans med ovanstående tre huld
ror från Danmark, .Sverige och Norge,
varunder jag inhämtar följande:

INGA SVENDSEN: från Köbenhavn:
"Det er sorgelig_t at de herlige dage nu
er forbi. Jeg kommer aldrig til at glem
me dem. Naturligtvis er jeg stolt over
at de danske drenge vant fodboldskam
pen, men de svenske var også gode. Og
de svenske håndboldspiger var fantas
tiske. - Saerdeles staemningsful var in
marschen på [eres smukke idraetsplads,
grotteaftenen - og solnedgangen ved
Skevik på .torsdagsaftenen. Sådanne da
ge og farver ser vi ikke i Danmark."
MONA IPSONIUS från Enskede:

"Vilken grann handbollsplan ni har
härute. Jag är glad att jag klarade
buren från mål mot Danmark och Nor
ge - och de där två tröstmålen som
kombinationen fick var dem väl unt. Jag
tycker hela veckan har varit jättekul.
Särskilt tänker jag på grotta/tonen med
de lustiga skiiggbilderna när vi dansa
de Hockey-Cockey, de spännande mat
cherna och det skapliga vädret.."
IRENE EIDE från Oslo: "Det er så

meget som har vaert morsomt. Publikum
og heiagjengen var finfin. Jeg er atäe
les hes. - Det er bare [Jröten og det
söte brödet som jag ikke kan like. Vi
fra Norge tapte selvfölgelig, men du
forstår vi har bare "amatörer" med,
men vi er like glade for det. - Det har
»aert fest vaer dag og bare hygglige
mennesker har vi truffet. Nydelig por
selen har vi sett og den her rninnestall
lerkenen. skal jeg sette på veggen der
hjemme og se på når jeg er bedrövet -
da skinner jeg nok: opp igjen."

Får jag lov till en hambo?
Gösta.
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Fotbollen spurtade före semestern, då
Gustavsbergs A-lag slog det finska la
get Wasa, vilka hade landslagsspelare i
anfallet. Vår målvakt fick en knäpp och
var ovanligt säker. Nu kämpar laget i
Div. IV, till att börja med rätt bra. I
fabriksmästerskapet vann TPF på "bätt
re målkvot". De hade 3-3, BKF 2-2
och HPF 1-1 och samttiga 4 poäng.

I kooperativa alliansen korades finalis
terna vid spännande uppgörelser på
Farstaborg den 12 juli. Göteborg vann
rättvist över Köping och Söderhamn
och :Stockholms-Konsums handbollsflic
kor utklassade Hälsingborgsflickorna.
Vår nya handbollsplan fick beröm för
svikt och läge. - Och så är det dukat
för Kooperativa Nordiska Spel. iMen där
om på annan plats i tidningen.

Konsmns Familjefest söndagen den 16
augusti gynnades av vackert väder och
många familjer hade sökt sig till Folk
parken, då Blåsorkestern började sin
konsert. Efter lekar bjöds på saft och
kakor och de äldre fick en svängom.
Barnkarusellen under ledning av 'Skram
mel-Nisse och Lekfulla Rolf, välkända
frän Radion, blev en trevlig tillställning,
där barnen fick medverka. Barnen bil
dade orkester och musicerade både med
takt och ton ä skilda instrument.

~

Vi kan spela j-ioliolej.

Stjärnknnttetävlingen den 26 augusti
som på försök arrangerades av Trafäk
säkerhetskommitten och Värmdö MS
sektion, samlade 15 deltagare och myc
ket åskådare. De olika kontrollerna vid
vägkorsningar och kurvor voro nog
granna men prickbelastningarna blevo

trots detta icke så många, vilket visar
att grabbarna kan köra hyfsat. Att de
också behärskade bågarna visade de vid
,balansprov och kringelkörning pä Ek
vallen. Vi följde några åkare i bil och
det var rena söndagsskolan. · T. o. m.
vid 40-km-skylten genom samhället slog
man ned farten på pricken. Men man
friskade gärna på till 80 knutar på as
falten därutanför. Tävlingen, som leddes
av H. Söderström, Alstäket och :refere
rades av tidskriften Teknik, bör bli obli
gatorisk varje år. Lär sig grabbarna att
visa vett och inte köra bara för fartens
och bullrets skull så blir de kanske po
pulära sä småningom. Till stjärnknutte
den här gängen korades Kjell Olofsson. Guvernör Bearl Warren.

kooperativa studier kolleger från Israel,
Holland, Schweiz, Korea, Uruguay, Ja
pan och Indien. Mrss Reuter och Ven
frän Fackföreningsinternationalen, miss
Sjöstedt frän Stockholm i USA! pro
fessor Wulf från Oklahoma, professor
Skimada frän Japan och Lord Williams
från England hör till de mera kända
namnen. Dessutom var där en rad pro
minenta personer bland Metalls utländ
ska kongressgäster, amerikanska radio
män, Yrkeskvinnorna och i skolklassen
från Saatajärvi.

Mariaplans flaggstdng dnvigdes hög
tidligen den 11 aug. Blåsorkestern spe
lade Fanfarmarsch med bravur, under
tecknad fick nöjet att tala och höja le
vet, och så fick vi gott kaffe och tårta
från Vita Hästen. Det var en varm och
vacker kväll med mycket folk.

Earl Warren och Morrisson den förre
guvernör i Californien, den senare f. d.
engelsk utrikesminister räknar jag nu i
min bekantskapskrets, sedan jag skakat
hand med dom vid deras besök i fabri
ken.
Ja, jag får ju inte glömma. Tage Er

lander med fru, som följde mr Morris
son.
I besöksfloran, som under den egent

liga säsongen april-augusti omfattade
över 8.000 personer, finner vi regerings
deputationer och legationsfolk från
Frankrike, England, Canada och Peru.
De internationella kongresserna har be
sökt oss, i varje fall har vi fått !ta hand
om damerna, t. ex. vid Elektrokongres
sen, Plastkongressen, Kemikongressen
och Järnvägsmannakongressen. Vddare
har Handelsarbetareförbundet, Fackför
eningskongressen, Beklädnadsarbetarna,
Lantbrukarna, Transportarbetarna m. fl.
sökt sig hit. För sociala studier notera
vi folk från Holland, Danmark, Minne
sota, Tyskland, :Schweiz och Italien, för

I pressläggningsögonblicket pågår
skyttekorp mellan avdelningarna,
idrottsmässa på Farstaborg och Koop.
RM i orientering i Bollnäs. Närmare
därom nästa gång. Nu måste revideret
tillbaka till tryckeriet och pressarna
börja med det försenade augustinumret.
Det finns varken ork, pengar eller ma
terial för ett nytt nummer förrän i bör
jan av december. Men det blir nog inne
hållsrikt och kommer att kosta 1: 50.
Prenumerera i tid för 1954.

G. Dbg.

P. S. Från orienterarna har just an
länt ett telegram: "Vi äro kooperativa
riksmästare," Bravo pojkar!

Statsministern och Mr Morrisson
i glatt sällskap.
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Resa till Schweiz

Resebrcv från Rosenkavaljeren

Jag vill dansa var dag,
jag vm dansa var natt,
med ljuvliga rosenknoppar leka tafatt.
I nå'1l företagsnämnd
n"1l ej mer jag bli klämd,
och aldrig mer
för Gustavsbergaren utskämd.
Hur med HPF ska gå,
om vi folk dit kan få
- sån' banalitet ger jag fanken.
Artur och Hjalmar
får väl lägga till manken.
Och klarar dom skivan så är det ju gott.
JIen jag drömmer blott
om när jag var gäst
på Rosornas fest.

Ja, jag skickade ett vykort till mina
goda vänner på AFA från Rosenfest i
Weggis, - och när jag kom hem fann
jag på mitt skrivbord en liten hem
gjord tidning med vers och bild ur vilken
ovanstående verser är ett smakprov på
hur man uppfattade min vistelse i
Schweiz. För att nu visa att det inte
bara var dans på rosor så vill jag be
rätta om de trivsamma dagar som be
reddes mig under min semester.
Jag flög. Det kostade mig litet me

ra, men i gengäld vann jag 3 dagar.
Det är tjusigt att flyga. Man sitter be
kvämare än i buss eller tåg, man får
personlig uppassning med tidningar,
kaffe, smörgåsar, choklad och frukt.
Det går fort och man har en underbar
utsikt både ovan och under molnen. Det
var nattflyg och jag fick njuta av både
solnedgång, månsken och soluppgång.
För en affärsman måste nattflyget va
ra . idealiskt. Han far från Schweiz vid
I-tiden, är i Stockholm vid 7-tiden, kan
ägna hela da_gen åt affärer i Stockholm
och flyger tillbaks vid 19-tiden på kväl
len, och är åter hemma- vid midnatt.

Mitt i natten mötte mig "vår" direk
tör Herzog vid flygplatsen Kloten in
till Ztirich. I hans bil susade vi ut till
Meilen, där ett rum och en skön säng
väntade. Jag sov gott !till 8-ti<len, då
the och smörgås dukades fram av frun
i huset. Efter en kort visit på Gustavs
bergs kontor bar det iväg till järnvägs
stationen och snart rullade mitt tåg iväg
mot Luzern.

Tredjeklasståg i Schweiz har emeller
tid inte samma höga standard som här
hemma. Man gör klokt i att föra med sig
en liten uppblåsbar kudde vid längre
resor. Ty man får träsmak därbak.
- Ganska snart fick jag uppleva vil
ket tjusigt land jag kommit till, med
alper, . -gröna sluttningar, kossor med
dova jättebjällror, små gråvita kyrkor i

Coops Feriehem i Weggis.

byarna, långa tunnlar, brusande älvar,
fruktträdgårdar, moderna fabriker, gam
la värdshus, sjöar och snötäckta alp
toppar igen. - Jag försökte följa med
på kartan och i resehandboken, men tå
get gick fortare än jag hann läsa och se
- och så var jag i Luzern och vid
Vierwaldstättersee. Vid kajen låg hjul
ångaren Wilhelm Tell inne och jag klev
ombord och satte mig att beundra den
soliga utsikten över stadens torn och
kajpromenader, varpå blicken gled vi
dare upp mot Pilatus topp, Rigis rygg,
Btirgenstocks mörka profil och i fjärran
Berneralpernas snö. Intill mig satt två
flickor och pratade - svenska. En var
från Bromma ooh bosatt i närheten av
mina föräldrars gamla hem. - Hon ha
de inte hört något nytt hemifrån på
några veckor och jag kunde försäkra
henne att utländska tidningar överdrev
rätt mycket om paratyfusen. Och att vi
i motsats mot Schweiz haft sommar och
sol i. Sverige, som jag förde med mig
nu till Schweiz.

Vi hjular ut på det grönblå vattnet,
förbi turister i kanoter, trampbätar och
segelbåtar, förbi kastanjeprydda Her
tenstein och tutar sakta in till Weggis,
där mycket folk står och väntar för
vidare färd till andra kurorter, berg
banor och alpsluttningar. Coops Ferien
heims bil för mig upp till det högt be
lägna semesterhemmet och när fröken
Rieser visat mig till rnrtt rum, måste
jag genast sätta mig vid fönstret för
att se och njuta av den fantastiska ut
sikten över de små vita och gröna ihusen
i byn därnere, över de gröna slätterna
ner mot den stora vattenspegeln, upp
mot skogsklädda höjder, vidare mot ka
la bergkammar och alptoppar med snö
och över det hela en blå himmel, men
med hotande mörka moln i antågande.
Här är naturskönheten koncentrerad,
utan att vara skrämmande i sin väldig
het.

Gonggongen kallar snart till middag.
I den stora salen därnere sitter man .till
bords- i små grupper och samtalet är
i gång. Jag får en chock när jag hör
detta dunkla ~,pråk som kallas "schwyt
zer-dutsch" - ja det tar mig; några
dagar innan jag kan fatta något av vad
folk säger. En fru från Winterthur gör-

sig dock besvär att tala i min stil och
snart känner jag mig som en i famil
jen, där många, liksom jag, fått ett se
mesterstipendium för Weggis. Maten är
festlig varje dag. Först sallad, så sop
pa, rostat bröd med "Rilhre", kalvkött,
smörpotatis och dessert, till exempel.
Jag hade sex hål på svångremmen till
godo - det blev fyra vid veckans slut.
- Ute på terrassen finns härliga vil
stolar, här växer vackra blommor och
kastanjer ger skugga. Då jag inte kan
uppfatta vad de äldre pratar, börjar
jag leka med barnen. Så blir jag när
mare bekant med föräldrarna. I säll
skap tar vi en promenad ner till stran
den, där turisterna flanerar utmed
strandhotellen. Det är semestrande
schweizare förstås, men det märks ock
så många holländare, britter, tyskar,
amerikanare, fransmän, belgare, dan
skar och så jag. - Butikerna lockar
med dyra souvenirer och läcker cho
klad, restauranternas friluftsbord med
bier - å vilken bier ! - vin, och hemskt
kaffe. - I kväll är det :Seenachts-fest
och tillsammans med Cay Bäckström
från Enköping med fru och partners,
som dykt upp från Strandbadet och än
nu har några dagar kvar på Weggis,
går jag att deltaga i de allmänna ,fest
ligheterna. Polisen har spärrat gatan
och släpper bara igenom dem som lösa
festmärket med 1 franc. - Schweizarna
älskar att göra "fäscht". Inte bara för
att tjäna pengar på turisterna, hemma
folket deltar livligt och bjuder på bra
program. Här fick vi nu se barnakro
batik, rytmisk dans, Fahnenschwfngen,
höra joddling, manskör och blåsorkes
ter och till slut njuta av ett fyrverkeri
utifrån sjön, som jag icke sett maken
till härhemma. Och sedan var det dans
till utmärkta orkestrar på de olika ho
tellen. Där fick man rösta på Rosen
drottningen, sjunga och dricka vin. Jag
frågar en gammal er.faren trivsam man
om man inte dricker mjölk i Schweiz.
"Jovisst - mjölk är de ungas vin här,
och vin är de gamlas mjölk." - Kloc
kan 12 kommer en regnskur och kör
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oss hem. Vi kommer överens om att vi
firat "kooperationens dag" i bästa sam
förstånd. -

Söndag morgon vräker jag undan jät
tebolstret kl. 7 för att ta vara på ti
den. Men regnet smattrar ner och fjäl
len har försvunnit. Efter morgonthet
klarnar det åter upp. Till strandprome
naden måste man även nu !för att se
"Rosendrottningen" draga förbi och för
att prova sin skicklighet i skytte och
höra förmiddagskonserten. - Efter
middagen - då fick vi ananasglace till
dessert - kommer åska och regn. Nu
blir familjen mera samlad i semester
hemmet och dess sällskapsrum. Några
spelar "jass" - ett kortspel av na
tionalkaraktär. Föreståndarinnan, frö
ken Strasser, delar ut sångböcker och
snart sjunger hela gänget, från den 7-
åriga soliga Heidi till den 76-årige lev
nadsvise farbror Franz. Och nu lär jag
mig bl. a. den trevliga visan: Ich bin
ein Schweizerknabe ... , som vid vec
kans slut hade följande omkväde: "Ich
bin ein kleiner Schwedenmann und hab
die Mädchen Iieb."

Det är måndag morgon - och mitt
huvud känns så ungt. Jag tar båten in
till Luzern och strosar runt på gatorna,
tittar i skyltfönster, vandrar över den
gamla Kapellbriicke och slår mig ned
vid kajen med en kopp "cafe creme"
för att studera staden och folket. Det
har varit översvämning och vattnet går
upp över kajen och stryker iväg under
broarna, där grabbarna hänger med si
na metspön. Där uppe på höjden ser
jag ringmuren med sina nio olika me
deltida torn, bortom Bahnhof skymtar
Konst- och konserthuset, som reklame
rar om musikfestvecka. Vid andra ka
jen simmar svanar !från skilda världs
delar i sina inhägnader och över stora
sjöbron susar bilar från andra kanto
ner och länder. Utmed kajen ström
mar turister av alla färger, skolbarn,
munkar och en och annan nunna. över
sjön skymtar Pilatus i dis. Här sitter
jag och glömmer bort båten, medan jag

Upp på Klevenalp.

Kilssnacht. "Här talas svenska."

skriver vykort hem till Gustavsberg. -
Jag kom för sent till middagen och fick
nöja mig med en "Kalte Platte" - men
det var gont nog.

Tisdagen bjuder på vackert väder. Till
fots vandrar jag nu landsvägen mot
Kiissnacht, kantad av körsbärsträd, som
skördas med hjälp av jättestegar, grö
na ängar med vilda blommor, som likna
de svenska, men äro frodigare. Jag sam
lar ett fång, femton olika, ocli trampar
vidare genom Kiissnacht och fram till
drottning Astrids kapell, där jag läg
ger ned min ,bukett som en hälsning
från gamla Sverige. I Kiissnachtsidyllen
kliver jag in på Wirsthaus zum
Hlrschen, ty där står en skylt: Här ta
las svenska. Konditorn har nämligen
jobbat en säsong på Bellmansro och
samtalet om Stockholm, om fotboll och
vädret går bra. Och så är det dags att
ta bussen tillbaka. - .Eftermiddagen är
så pass skön att jag följer med på en
tur över till Biirgenstock och med berg
banan upp till platån med de magnifika
hotellen för diplomater och likställda ä.
30 franc om dagen. Jag slår på stort
och bjuder barnen på jordgubbsglace.
Nya tjusiga utsikter, riktiga golfbanor
av stort format, klippväg, tennisbanor
och strandbad är värda att beundra.
Men allting kostar pengar. Och överallt
vimlar det av turister. - Därför upp
skattade jag särskilt nästa dags tur
över till den lilla vackra byn Beckenried
och turen med den 3.000 meter långa
linbanan upp på Klevenalp. Vi voro en
dast tre och vi gick från vägen och
runt en stor höjd, varifrån vi fick nya
härliga intryck av alper med snö, grön
skande alpdalar, kossor med olikstämda

bjällror, fjällbäckar - och så ett glas
bier med mina rejäla schweiziska följe
slagare. Och en "alpenros" i knapphå
let. Vid återkomsten till feriehemmet er
for jag att herrskapen Box och Lindroth
varit och sökt mig, men inte gett sig tid
att vänta. Skada!

Det fanns gott om promenader i om
givningen, omsorgsfullt utprickade av
kurföreningen och med soffor på lämp
liga utsiktsplatser. Här gick jag gärna,
i en natur som föreföll mera normal
för en medelsvensk. Och här var jag
tämligen ensam. Likaså när det gällde
att bara slappna av i en vilstol på ter
rassen, med sol och vacker utsikt. Det
är nog en konst att använda sin semes
ter till verklig avkoppling. Jag tyckte
att de flesta hade så mycket för sig.
De måste ut i alla möjliga riktningar,
höra konserter, se den och den byn, ro
eller bada. Man sökte ideligen omväx
ling och hade svårt för att bara vara
stilla och njuta. Det tycks alltid leva
litet jäkt i oss, som inte vill släppa. Jag
noterar med ,tillfredsställelse ett par da
gar, som jag inte gjorde annat än pas
sade måltiderna.

Men på fredagen fick jag plats i en
buss med engelsmän och gjorde en lång
tur utmed Vierwaldstättersee och dess
tjusiga byar och in i Schwyz, hjärtat av
Schweiz. Vidare till vallfartsorten
Einsiedeln med den rpraktfulla kyrkan
med den svarta madonnan, där just en
vesper pågick. Att den katolska kyr
kan har makt, respekt och guld fattar
jag livligt. . . Mäktigt att skåda var
Panoramat över Kristi korsfästelse. Ge
stalter, naturen, Jerusalem, grottor -
allt framträdde nästan som levande. Fy
ra berömda konstnärer har gjort denna
avbildning under 30 års arbete.
På hemvägen stannade vi vid Wil

helm Tells kapell och Hohle Gasse, där
hjälten hade sin uppgörelse med fogden
Gessler en gång i tiden. På kvällen ord-

Alprosor.
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"Basler leckerli"

Jag står i solskenet utanför Bundes
bahnhof i Basel och knaprar på några
läckra kooperativa kex, blandade "Bas
ler Leckerli", som jag just tillhandlat
mig i en affär. Hur ska jag nu ta mig
till V:SK vid Thiersteinerallee, den
schweiziska motsvarigheten till vårt
KF? Jo, vid en stor karta över staden
ser jag en automat och för 10 Rappen
får jag i fack 23 en mindre karta över
det område jag söker och anvisning hur
jag ska ta mig dit.
På V1SK:s kontor är man Icke rik

tigt beredd på min ankomst, men efter
en stund får jag kontakt med propa
gandachefen Engesser, som just plan
lägger en resa för ett 50-tal kolleger itill
Sveri,ge och Gustavsberg. Vi småpra
tar om gemensamma bekanta och jag
fär titta på avdelningens affischer och

nade feriehemmet samkväm för sina
gäster. Det började med dans till gram
mofon och så drack vi vin förstås. Ef
ter en skämttävling fick jag min chans
och körde fram med Hockey Cockey
och hela registret. Det tog skruv. Gub
bar och gummor föll in i galoppen och
härjade hämningslöst i skämtlekarna.
Alla tyckte kvällen var kul. Min skjorta
var dock tämligen våt. -
Innan jag så måste börja packa hann

jag också med att åka bergbanan upp
till Rigi-Kulm. Banan liar 25 0/o stigning
och för en på 35 minuter 7 km. upp till
1.750 m. höjd. Vädret var bra med sikt
över Berneralperna och Jurakedjan i
ett väldigt panorama och så skogarna,
alpängarna, byarna och sjöarna i ett
mäktigt perspektiv. När jag vandra
de kring däruppe stötte jag plötsligt
på en kollega, personalkonsulenten vid
Collijns. "Hej. Här är fantastiskt! Vi
träffs!", sa hon. Ja, det kan man hålla
med om. - När jag nu tänker över det
hela, så var den här veckan faktiskt
en dans på rosor. Trots att jag inte
hade råd med Jungfrau och Geneve,
och inte hört alphorn eller sett 'schwing
en'.

u far jag vidare till Basel!
Gösta Dahlberg.

skyltmateriel. Här driver man tydligen
en effektiv konsumentupplysning. Kon
kurrenterna, t. ex. i tvålbranschen, gö
ra en ytterst kostsam reklampropagan
da, och det gäller ju att i någon mån
hänga med. Jag kan inte upptäcka nå
gon devis med "Varuupplysning" som
på paketen hos oss, men man ihar mär
ken med poäng för varje vara. De sam
las flitigt. Om jag t. ex. får ihop 1.200
poäng kan jag få en tjusig docka. (Ef
ter en vecka hade jag fått ihop 85
poäng).

Nu tar Gaston Rudin hand om mig
och det blir inledningen till en intres
sant semester- och studievecka. Han är
van. V.SK har mycket besökare från
alla håll och får i regel dras med dem
flera dagar. Och det gör de med största
älskvärdhet. De visar inte bara de koo
perativa anläggningarna utan gör sig

. också besvär att visa stadens sevärdhe
ter.

Vi får sällskap med några gemytliga
danskar, ute i samma ärende som jag,
och beger oss i bil på våra första stu
diebesök. Vi vandrar genom VSK:s oli
ka lager och packningsavdelningar och
hamnar till slut i ostkällaren. Långa
gångar och många hyllor fyllda av de
jättestora ementhaler- och gruerzeros
tarna. Det var imponerande! Och osten
var läcker i smaken. Vi fortsätter över
till kafferosteriet, där jag uppmärksam
mar eut "pliktlager", d. v. s. staten har
bestämt att det alltid skall finnas ett
rikligt reservlager av vissa sorter. -
Apparaturen vid majskvarnar o. dyl.
är solid och stabil - ja så välbyggd
att den håller så länge att man inte kan
modernisera. Förpackningsmaskiner har
jag sett förnämli,gare på Kvarnhol
men. Här gör man mycket handarbete,
som kunde göras bättre med maskin.
- Men vinkällare av VSK:s format har
jag icke skådat förr. Snidade jättefat
av ek, !bassänger för 1.000 hl madeira
och andra viner, i långa rader. Den
anläggningen skötes omsorgsfullt, men
så är också vinet en god affär. Jag
tyckte bäst om Döle och Santenay. -
Bilen far nu iväg ut till Muttenz och
värdshuset Freidorf i "Genossen-

Genossenschaftshaus i Freidorf.

Ost,

schaftshaus". Vi är hungriga och åda
galägger en god aptit. ,Efter middagen
samlar vi oss till en spännande lands
kamp i bowling i källaren. ,Sverige blev
tvåa. Och ändå hade jag aldrig tagit i
ett klot förut, men man har ju spelat
kula ...

Här får jag ett rum för veckan, vil
ket jag tacksamt ockuperar redan kl.
20. Det 1blev nämligen sent igår, när
vi avskedsdansade på Rösli ci Weggis,
och jag somnar bums, trots klockspe
let på taket ovanför mitt huvud. 'l'ill
stiftarens av Freidorf, B. Jaeggi, ära
spelar den en melodi varje kvart. Men
när den med obeveklig ,precision spe
lade ihela melodin och gav tolv kraftiga
slag vid midnatt, så ... gäspade jag och
vände mig på andra sidan. -
Freidorf, de frias by, är ett resultat

av kooperativ anda och vilja. Efter kri
get 1919 hade V-SK kapitalreserver, vil
ka enligt lag skulle beskattas eller an
vändas till allmännyttigt ändamål. Det
var då som Bernhard Jaeggi framlade
sin plan på den kooperativa byn. Det
var stor bostadsbrist, iden slog rot och
nu följde raskt dess förverkligande. Ef
ter några år var Freidorf en mönster
koloni för 150 familjer med var sitt
eget hem och trädgård, gemensamt skol
hus och lekplats, konsumaffär och bib
liotek. Hela byn är en gemensam egen
dom, där varje medlem betalar andelar.
Han kan inte sägas upp från sin bo
stad, om han följer reglerna. F'örvalt
ningen är uppbyggd i kooperation, d. v.
s. man gör gemensamma inköp av mate
riel, bränsle o. d. Man har en :förnäm
lig stråkorkester, barnträdgård, sjuk
vård, sparkassa och husmodersgille. Jag
blev inbjuden till aftonmål i ett par f'a-
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miljer. Lägenheterna voro rymliga, i två
våningar, dock inte så moderna som i
Hästhagen. I trädgården växte persikor,
plommon, päron och körsbär och rik
ligt med blommor. - Skolan hade fe
rier. Den drives numera av den schwei
ziska konsumentkooperationen och ger
teoretisk och praktisk utbildning i koo
perationens väsen, medel och mål, så
som vår egen Vår Gård. Seminariets
rektor hälsade särskilt till rektor Elldin
och vår Edqvist. - Idag är det 34 år
sedan den fria byn grundlades. Man har
hållit den väl i stånd och den är en
blomstrande idyll, fri från spekulation
och egoism. "Eine Heimstätte der
Nächstenliebe, des Friedens und der
Freiheit", som det står på minnesste
nen.

Nu är det tisdag. Gaston Rudin häm
tar mig med bil på morgonen och till
sammans med hans fru och våra dan
ska kolleger ger vi oss ut på en dags
lång tur till det "franska" Schweiz. Vi
gör uppehåll i St-Imier, där vi synar en
perfekt och elegant självbetjäningsbutik
och äter en härlig lunch på Värdshuset
örnen. Vår väg går förbi stora vinplan
teringar, slottsruiner, romantiska byar
och medeltida städer, upp genom Jura
höjderna och in i urdls.rfktet. I Cor
tebert får vi gå genom en urfabrik. Den
godkänner bara Sandvikens stål för si
na finare arbeten och fabricerar för
Sverige de välkända Vikinguren. Preci
sionsmaskinerna väcker förvåning, lik
som alla de lfinfina instrument och kon
trollapparater, som ger en verklig
kvalitetsvara. I en sinnrik automatrna
skin frambringades små skruvar, som
man knappast kunde se med blotta ögat.
I en fingerborg fick det plats 4.000 st.
Vibrationskontrollen utfördes i en fin
känslig apparat och alla ur undergår
flera dagars prov innan de släppas ut.
Ett fäet miniatyrur lades i en försto
ringsapparat och där kunde vi i 100
gångers förstoring se hur smidigt oron
och allt vad det nu heter arbetade. -
Men jag lade märke till att man icke
hade skyddsglasögon där det behövdes,
och att en flicka med långt fladdrande
hår stod intill en transmission. Arbe
tarna sågo mycket allvarstyngda ut, i
fönstren saknades blommor. Jag fråga
de här och på ett par andra fabriker
om samarbetet i skyddsfrågor, men des
sa betraktade man som skydds.nspck
tionens eller ledningens sak att ombe
sörja. - Vid Neuchåtel besågo vi vyn
över Alperna, i närheten av Biel ett
järn- och kraftverk och i Solothurn den
granna Ursuskyrkan.

Nästa dag fastnade jag på Freie
Strasse. Det var nämligen "Ausverkauf"
i varje affär och tillsammans med o:nörk
håriga schweiziskor - de flesta i röde

rutiga kjolar, vita blusar och svarta
koftor, som modet tydligen är just nu
- trängdes jag vid diskarna för att
köpa en klänning åt frun och strumpor
och slips åJt mig själv. Så träffade jag
Gaston Rudin igen för nya studier, på
VSK:s tryckeri. Skofabriken, Varuhu
sen Cardinal och Falken och en special
butik. Boktryckeriet är en modern
mönsteranläggning, där man frambring
ar kooperativ litteratur, affischer,
blanketter för rörelsen och sex tidning
ar på tre språk. Ljusa lokaler och för
nämliga pressar utmärkte detta bok
tryckeri, som säkerligen drar dryga om
kostnader och som jag kan förstå icke
är så lönande, 'även om man tar emot
främmande beställningar. - Varuhusen
hade också fina lokaler och rik sorte
ring, men PUB är ett strå vassare. Och
våra skofabriker också! I specialbuti
ken hade man mycket porslin, Rosen
thal och Langenthal - men inget från
Gustavsberg. Deras konstgods är ingen
ting mot vårt. Jag är övertygad att
Argenta skulle gå fint här! - Man har
många självbetjäningsbutlker av hög
standard. Dörrarna öppnar sig själva
vid in- och utpassering, gångarna äro
rymliga, varupriserna tydliga och kas
sorna flera. Det var tilltalande att man
inom självbetjänlngsbutiken hade sär
skilda diskar och. kylskåp för direkt
försäljning av färska varor, charkuteri
er och grönsaker.

Torsdagen var varm, så det kändes
svalt att vandra i ACV:s mäktiga vin
källare och läska sig med ett glas bier
i den trevligt inredda "gillestugan" i
underjorden. Vi gjorde då besök hos
Schweiz största konsumtionsförening
och intervjuade sekr. Kohler. ACV har
80.000 medlemmar, 300 försäljningsstäl
len och två restauranter, 3.000 anställda
och ger 8 proc. återbäring. Föreningen
har bageri, slakteri, mjölkcentral, sko-

AOV:s restaurant Pomeranze.

Vin.

affärer och skoreparationsverkstäder,
handlar med manufakturer, vin, bier
och läskedrycker, frukt och grönsaker
och specialvaror för hushållet. Den säl
jer fodervaror och driver lantbruk. Om
sättningen går upp till 145 miljoner fr.
- så det är ju en rätt skaplig rörelse
och har hela 88 år bakom sig. _:__ Vi
fick också smaka ett gott vitt vin och
herr K. lovade mig en flaska, som jag
alltså har till godo. - Att ACV också
gör stor propaganda, inte bara bland
medlemmarna, med kretso:nöten, teater
och utställningar, utan också bland bar
nen, kunde jag tacksamt konstatera,
då jag fick ett inträdeskort till Zoo,
där jag tillsammans med 19.000 barn
drack 3.760 liter mjölk och åt 57.000
munkar. Vi fick också var sin sol
skärm, som var nyttig i hettan, när
man vandrade runt och tittade på giraf
fer, flamingos, apor och svenska get
ter. - Efter en förträfflig middag på
ACV:s "Pomeranze" visade mig herr
Rudin den gamla delen av Basel. Där
fanns väl bevarade hus från 1300-talet,
men så får också ägarna understöd av
"kulturrådet" för att hålla dem i stånd.
Vi tittade på "Mlinster" och på Råd
huset och andra intressanta byggna
der, innan det blev afton och jag drog
mig tillbaka till Freidorf och en kopp
kaffe och schweizerost.

Min sista dag i· Basel ägnade jag åt
en vandring utmed Rhen och ett be
sök vid hamnen !intill Dreiländerecke
(med sikt över Tyskland och Frankrike)
där VSK i trafik har fyra fartyg med

Schweiz icke föraktliga flotta. Så
slår vi oss till ro på ett hemtrevligt
värdshus, som har Gustavsbergsankaret
i sitt vapen. (Jag behöver väl inte tala
om att deras bier var gott!) Gaston
Rudin belastar mig med en packe litte
ratur och årsberättelser om VSK och
ACV. Så jag har källor om ni vill höra:
mera om kooperationen i Schweiz.
Jag kan i varje fall konstatera att

Verband Schweiz Konsumvereine i stort
är organiserat som KF hos oss. Verk
samheten ter· sig givetvis olika i en del
avseenden, man har t. ex. olika språk och
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.::>;,: brukar alltid väcka en viss förvåning
mE ti-,_-<ökare vtd våra fabriker, när de får
.hora au Yi också driver jord- och skogsbruk.
J"a c!er finns också många anställda som inte
llnner så värst mycket till den grenen i
G=:a.-s~rgs produktion. Red. har därför
onterrjuat inspektor Erik Barkeby om dagens
:äge på Farstafronten och fått en del infor
mationer, som bör intressera litet var.
I köpet av Gustavsbergs Fabriker 1937 in

gick också jordbruket. Då som nu försåldes
:njölken från ladugården inom samhället.
Den kobesättning som fanns var dock starkt
infekterad av sjukdomar, varför man i den
plan som uppgjordes för driften av jordbru
ke~ även räknade med omedelbara åtgärder
för sanering av ladugården och dess besätt
ning, Den gamla besättningen såldes sålunda
till slakt och man gick in för inköp av
enklare djur, för att sedan genom avel fä
fram mera värdefull avkomma. Under de
första åren inköptes 75 st. kor och dräktiga
k.:igor för att nu totalt omfatta 250 djur.
- Vad producerar då våra kor?
- De första åren 1939-1943 var mjölkpro-

duktionen per ko och är 3.410 kg. mjölk,
motsvarande 139 kg smörfett, under senare år
1951-52 har Gustavsbergbesättningen i grupp
vartt den per foderenhet högst avkastande i
Stockholms län. Per ko blir det 5.158 kg
mjölk med 4.18 proc. fett = 216 kg smör
fett.
- Varpå beror då denna goda utveckling?
- Vi ha byggt om ladugärden och den

fyller nu högt ställda krav på hygien.

89 Gustavsbergs-Hero, Norrköpingsutställningens 1953
förnämsta och mest omtalade tjur.

-'--- Korna trivs alltså?
Ja, det kan man säga. Miljön har all

tid stor betydelse. Och så har vi gjort några
lyckade inköp av tjurar och det betyder
också ett gott inflytande på djurens produk
tion.
- Och inom själva jordbruket, finns det

något nytt att förtälja?

religion att ta hänsyn till. Man har slak
terier och mjölkcentraler och man har
osten och vinet. VSK och dess förening
ar står stadigt på egna ben genom av
räkning med egna banker. Försäkrings
verksamheten är stor och för de anställ
da är det välordnat med pension och
sjukförsäkring. Till feriehemmen, barn
hemmen och pensionärshemmet, som äro
förlagda på underbara platser i detta
underbara land, sänder man flera "sti
pendiater".

Varannan schweizare är på något sätt
kontakt med kooperationen. Den har

tydligen en god jordmån i detta demo
kratiska land, där samverkan har gam
la anor. Hjälp till självhjälp är dess
grundprincip och f!iit och arbetsamhet
har varit drivfjädrarna. :--- Att koope
rationen efterapas i ,Schweiz märker
man i Migros och andra företag, som
kallar sig kooperativa. Jag fick emeller
tid för mig att fronten mot dessa ra
battföreningar icke var klant avvisande,
i varje fall att man från den enskilde
kooperatörens sida var rätt ljum.
Visserligen ser jag av litteraturen att
man håller idedebat.ten vrid liv och att
man renhårigt slår vakt om de koope
raxiva principerna, men ytligt sett ver
kar det som om krafterna mera anspän
nas på reklam och konsumentupplys
ning.

Kooperationen är ju inte endast kva
litet och •billiga varor. Dessa äro vär
defulla biprodukter, men de får inte
överskugga <len bärande iden, som vill
tjäna människan. Detta innebär en stän-

dig strävan på alla fronter. Jag såg ett,
upprop därnere på Kooperationens dag,
den 4 juld, från den Internationella Koo
perationen, som representerar 115 miljo
ner medlemmar. Det erinrade om att
millioner människor leva i hungersnöd
och urusla bostadstörhållanden, Uppro
pet slutar med en maning till alla koo
peratörer i världen att verka för inter
nationellt samarbete mot krig, nöd och
förtryck ...

IDtt icke obetydligt led i den koope
rativa sammanhållningen är att vi lär
känna varandra över gränserna, lära
av varandra och utbyta tankar och er
farenheter. Schweiz sänder många av
de sina utomlands och vid flera tillfäl
len träffade jag kolleger, som varit i
Gustavsberg. Jag frågade dem om de
hade några särskilda intryck från visi
ten i våra fabriker. Man svarade bl. a.
att man särskilt minns blommorna i
målarsalen ...

Med ett gemytligt parti bowling till
sammans med mina vänner och kolle
ger i V1SK tar jag avsked av Basel -
och bjuder på "Basler Leckerli". - När
klockspelet på seminariets tak i Freidorf
spelar den vackra melodin vid 7-slaget
nästa morgon har jag packningen klar
för resa med Gotthardsbanan till Lugano
och vidare till våra italienare i Laveno.

Harald Elldin ska ha ett varmt tack
för att han lät mig komma hit, Hjärta,
hjärna och kappsäck är fulla av intryck.
För den senare fick jag betala 23 fr. i
övervikt.

Gösta Dahlberg.

- Ja en centralisering har skett av· drif
ten, Men förutsättningarna för en ekonomisk
jordbruksdrift är små. Åkrarna äro alltför
spridda, de äro många och av oregelbundna
figurer. Det fördyrar givetvis driften och
försvårar mekaniseringen. Någon större
spannmälsodling förekommer heller ej. Far
sta har bättre förutsättningar för animalisk
produktion.
- Vad är det man gjort på Lemshaga? Ni

har svin där.
- Vi byggde om den gamla ladugården

förra året till svinhus, stall och traktorga
rage. Där har vi nu 26 modersuggor, 52 ung
svin, 90 gödsvin och 1 galt.
- Får jag nu fråga litet om skogen ock

så. Hur stora områden har vi där?
- Skogsmarken omfattar 4.000 tunnland,

blandat barr- och lövträd med inslag av ek.
Den var förr på vissa platser bevuxen med
gammalt och överårigt bestånd, men i sam
arbete med Skogsvårdsstyrelsen har vi en
plan för dess skötsel. Avverkningen har se
dan vi övertog Gustavsberg gått upp till c :a
57.000 kbm ved och timmer, varav endast
5,600 kbm ligger på åren 1950-52.
- Planteras det också nytt?
- Tror jag det. 1950-52 gjorde vi 31.950

plantsättningar av skogsträd förutom mark
beredning; dikade, röjde och hyggesrensade
stora områden. Vi lita på att gustavsbergarna
i fortsättningen ska ta hänsyn till växande
träd. Även blomsterfloran bör behandlas med
varsamhet.
- Jakt och fiske hör väl också hit?
- Ja. Men vi äro restriktiva och försik-

tiga. 1938-47 fälldes 94 älgar, 1948-52 31 st.
Under den senare perioden har vi också av
skjutit 62 rådjur, 51 harar, 71 rävar - och
fångat 938 tjog kräftor.
- Har inspektor Barkeby några speciella

önskemål för sitt arbetsområde?
- Får jag önska så vore det att vi fick

räd att modernisera bostäderna och även byg
ga några nya lägenheter. Men det är en an
nan historia.
- Vi talade om tjurar. Varför är ni stolta

över dem?
- Jo, vi ha haft en del uppmärksammade

framgängar under åren med våra djur på ut
ställningar nu. Bönan var t. ex. riksbekant
på sin tid. I år var vi med på SRB:s jubi
leumsutställning och där var det flera tju
rar, som härstammar frän Gustavsberg, som
fick förnämliga pris. Vår egen stamtjur 89
Gustavsbergs-Hero betecknades som utställ
ningens mest rastypiska djur, en lång, res
lig, mäktig men elegant tjur som fick den
förnämsta utmärkelsen i sin klass, silverme
dalj och hederspris. Ett lika fint omdöme fick
5 st. kor, fallna efter vår förutvarande stam
tjur 261 Edö, som på Rikslantbruksmötet i
Stockholm betecknades som utställningens
elegantaste tjur.

Vid anteckningsblocket
G-g
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En Dalaresa Plastbåten
Torsdagen den 18/6 kl. 9 reste Gus

tavsbergs fotbollslag, A-lag och junio
rer, med supporters till Dalern för att
mäta krafterna med Vikarbyn och Fär
näs i inspirerande mddsommarmiljö.

Vikarbyn var första målet för resan
och kl. 18 möttes de båda lagen på nå
gonting, som endast med tvekan kan
gå under benämningen fotbollsplan.
Gräset vajade vänligt över groparna och
matchen nådde sin höjdpunkt när Stefa
no måste rekvirera hjälp för att hitta
bollen bland tuvorna. Var planen dålig
så var publiken desto gemytligare. G
bergarna lyckades hitta bollen vid fle
ra tillfällen och placerade den tre gång
er i Vikarbyns målbur.
s,tene, Gustavsbergs målvakt, hade se

mester. 3-0 till porslinslaget. Semes
tern förlängdes ytterligare av att doma
ren måste avblåsa matchen vid ett par
tillfällen för att låta ibilar passera på
den över fotbollsplanen gående landsvä
gen.

,Midsommaraftonen spelades matchen
mot Färnäs på en fotbollsplan, som var
Vikarbyns motsats, en alldeles utmärkt
plan i klass med Råsunda. Även här
var åskådarna trevliga och uppskattan
de. Värmen och kontakten med publiken
var för de vid så mycken tolerans och
gemytlighet ovana Gustavsbergarna som
balsam i själen. Resultatet kunde bara
bli oavgjort. iRena familjeidyllen, "Kil
le", som gick runt och filmade som van
Iigt, hittade en kul gubbe, som ledde en
hejaklack för hemmalaget. Som tack
för visat intresse erbjöds "Kille" gen
tilt ledarplatsen för klacken och till yt
termera visso skulle det hejas på G
bergslaget på äkta dalmål. Spelet stod
4-3 till ,Färnäs. Dalkarlarna diktade
generöst hejararnsan : Heja Berget nu
och lira, så det bliver fira-fira.

Och se det gjorde susen och det blev
fira-fira. Dalfolket är ett traditionsäl
skande släkte och till de mer riskabla
sedvänjorna får man väl räkna seden,
att ta en sup för varje mål, inte bara
för de egna målen, utan också för mot
ståndarens. Resultatet 4-4 gör alltså 8
rediga supar per man, ölsinnet var emel
lertid gott och stämningen steg.

Vid middagen efteråt i Bystugan, pas
sade Karin Dahlkvist på abt presentera
Färnäs innevånare som bröder, systrar,
svågrar, svägerskor, mostrar, fastrar,
sysslingar, bryllingar, morbröder och
kusiner, varefter vi alla kände oss som
en ovanligt stor och lycklig familj. Hem
känslan stärktes ytterligare av att det
till middagen hoplånade porslinet be
fanns vara stämpelgods av G-bergs kva
liitetstillverkning. Uppsläpat i många
somrar av många Färnäsmågar från

Som bekant arbeta vi med glasfiber
- laminat. För att komma in i en av
arbetsmetoderna, där man arbetar utan
yttre tryck och för att få ett föremål
som lämpar sig att ingående prova med
alla slags påkänningar - valde vi att
göra en plastbåt. Förutom vattnets, so
lens och luftens inverkan kan man ju
få en icke ringa mekanisk åverkan ge
nom vågornas slag vid högre fart. Allt
nog vi valde en båtform som vi trodde
var lätt att bygga och som gav möj
lighet att köra upp i fart.

Båtdim. blev 4.50 x 1.62 m. med rätt
höga fribord.

Rolf Eriksson gjorde "utslaget" d. v. s.
ritade spantrutan i full skala. De skick
ligaste båtsnickarna på vår snickar
verkstad tog fram stommen till for
men av trä, som sedan färdigställdes
på gipsverkstaden. Det var ett jäkla
jobb sa' Svensson, basen för gipsverk-

G-berg, som en ringa erkänsla för lika
många rövade brudar. Vi besökte Ka
rins broders Gammelgård från 1700-ta
let, där Zorn, Carl Larsson och prins
Elug'en målat i härbret och där på väg
gen hängde "Killes" egenhändigt tagna
adventsbtld från -38.

Två timmar tog det att resa midsom
marstången, inget jäkt på den kanten,
och sedan träddes dansen på lövad ba
na av dem, som Inte föredrog "Kox i
Mora".
Juniorerna imponerade på sina äldre

kamrater genom att föredra mjölk fram
för brända och destillerade drycker.
Vackert grabbar! Det fordras mod för
att bryta omhuldade helgvanor.

Söndag spelades en matt match mot
'Sollerön med trötta och justerade spe
lare. 2-1 till Gustavsberg. :Så vände vi
om från Dalom genom ett sagolikt som
marlandskap med oförglömUga vyer,
blåklocksfält med en och annan präst
krage, gamla stilrena gårdar, lummig
grönska och folkdräktsklädda männi
skor och allmogespelmän runt vackra
midsommarstänger. Humöret var pri
ma. Göte och Rolle, chauffören, höll lå
da och vi anlände till G-berg med många
glada minnen från en rdktig midsom-
mar. "En som var med".

staden, men de äro skickliga "gipsgub
bar" där så formen blev fin. Efter en
lång tids laboratoriearbete funno vi änt
ligen ett skiljemedel så att ej hartsen
vi skulle binda glasfibren med fäste vid
formen.
En lördag kände vi oss klara att sätta

igång. Jag började vid 13.00-tiden med
förberedande arbete. Kl, 15.00 kommo
Rolf 1Eriksson, Lennart Elovsson och
Hagberg och så satte vi i gång.

Vi arbetade intensivt och funno bättre
och bättre sätt att få glasfiber och harts
att flyta samman. Vid 12-tiden på nat
ten tog jag bilen och äkte hem och häm
tade kaffe. och smörgåsar. De smakade
oss fin-fint uppdukade på en 'bänk i
gipsverkstaden. Uppiggade av det vi
fått till livs, satte vi full fart igen.
Klockan 06.00 pä söndagsmorgonen var
skrovet färdigt - och vi med för den
delen. Efter att ha städat av det värsta
och plockat ihop grejorna vandrade vi
hem trötta men rätt nöjda efter .värt
"dagsverk". Arbetet hade lyckats i stort
efter mina beräkningar och jag vill ta
ga tillfället i akt och tacka samtliga
för det goda jobbet och den goda ar
betsanda som gjorde att arbetet kun
de väl genomföras trots att det var ett
hårdare jobb än man vid bedömande
trodde.

Efter en del förstärkningsarbete på
skrovet efteråt blev det åter snickar
verkstans tur att lägga däck m.m.
Jag 'har nu under en månad provat

båten i skärgården under alla rådande
väder. Med en 10 hkr. motor (Mortin
100) gör den en fart av c:a 13 knop.
Med en 25 hkr motor (Jonsson 25) blev
farten vid provturen 23 knop. Vi trim
ma den f. n. för att om möjligt komma
upp i 26 knop, som är en önskan. Be
träffande sjövärdigheten är denna för
bluffande stor. Jag har gjort turer över
Nämndöfjärden vid en vindstyrka av:
12-15 m/sek. sydlig vind. Alla som
hatt nöjet gunga på den fjärden vet
att sjön blir då ganska grov. Jag kör
de sakta 4-5 k1:10p (vilket är enda
möjligheten, annars kan man ej hålla
sig kvar i båten) i stora cirklar. Inte
en droppe skvätte in, hon flöt som en
kork. Men i motsjö fick hon fruktans
värda slag av skummande vågtoppar.
Hela skrovet skakade och knakade
men ingenting hände - hon höll och var
tät.

Vad skall man 1tro om framtiden för
båtar av glasfiber? Jag tror att om
priset på materialet kommer ned kom
mer i en rätt snar framtid plastbåtar
na att slå ut träbåtarna. Varför? Jo
därför att de bliva praktiskt taget un
derhållsfria, alltid täta, ruttnar aldrig,
äro synnerligen starka vid yttre åver-
kan. Tore Forsman.

i'~
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Höstens skonytt
Vi presentera som exempel:

För damerna:

Pumps med plös. Mjukt kalvskinn i
oxblod. Kilklack . . . . . . . . . . . . 31: 50

Pumpsmodell. Färg oxblod. Brun
cellgummisula. Behaglig promenad-
sko 28: 50

Randsydd snörsko i chevrå. Halvhög
klack. En härlig sko för ömma föt-
ter 35: -

För herrarna:

Stickning
- en trevlig och lönsam hobby under

mörka höstkvällar. I höst har vi ut

över våra vanliga garnmärken även
lagt upp en god sortering av 'Sjöbergs
välkända garner.

Diskret snörsko i svart kalv. Dubbel
botten. Finnes i två vidder . . 39: 50

Välkommen oeh se vår sortering.

Sko-Konsum
Mariaplan

Stickväskor.

Kraftig plast i vinröd, grön och svart
färg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Från 8: -

Pyjamas.

Vi har åter fått in pläterad trikåpy

jamas - den praktiska och billiga

sovdräkten.
Herr

Dam

Goss/flick 4-6 år .

8"
10-12

14-16

,, .

16:-

14: 75

9:-

9: 90

11: 25
12: 25

Plastkappor
herr, dam och barn

finns i god sortering.

Kökshanddukar
hellinne ½ ds. . . . . . . . . 9: 50

Stilfull pumpsmodell med blixtlås på
sidan. Färgen går i oxblod. Randsydd
med lädersula . . . . . . . . . . . . . . 43: - Nyheter

i gardiner
och klänningstyger.

Manufakturbutiken
Fölungen

Hugin symaskiner

- valuta för pengarna 550 :-

~·~ ,~

' I11'!!'-Ji!I~
..Jf~,,,;.t /,'I .

11IlI
•':,_

Hugin hushållsvåg

- praktisk och trevlig . . . . . . 31: 50

Hugin dammsugare.
Vi har D 22, en modern kombinerad

hand- och golvapparat i elfenbens-

färgad plast 160:-

Golvapparat, D 2 C, som genomgåen
de representerar svenskt kvalitetsar

bete.
I standardutredningen ingår ett ny
konstruerat kombinationsmunstycke,
som blivit en fullträff . . . . . . 210: -

Konsum

Gustavsberg
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Jag har _snuva.
Jaså, det har Nd också. Jag kunde tän

ka mig det, eftersemestersnuva. Dålig
gustavsbergsluöt säger norrlänningarna
med förakt och nyser extra kraftfullt.
För instängt, för stillastående, kväder en
ensam bohusländska och drömmer om
fria vidder och friskare vindar, men bara
drömmer, hon trivs bäst där hon är,
med eller utan snuva. Men det är då
också, att man inte kan få vara ensam
om någonting i det här samhället. Inte
ens om den ödsliga tomheten i avlö
ningskuveret, den delades av flertalet.
Dock inte i denna stund av mig. Jag
stoppade dit honoraret från "Fabriks
arbetaren".

Semestern ja,
den hade jag nästan glömt. Allt som
inte är inrutad vardag med klockslag
för förvärvsarbete, kaffeskvättar och
hushållsjobb, blir på något sätt så overk
ligt och avlägset när arbetsrocken kom
mit på. Ändå klev man så nyligen om
kring på soldränkta hjortronmyrar och
plockade, för första gången i sitt liv,
de gyllengula rara bären, njutande lika
mycket av synerna av de oplockade,
granna tuvorna, som rikedomens ljuvlig
het i förvaringskärlen. Doften av pors
och barrskog når en ibland rätt igenom
terpentinlukten, men den barrskogen
och den porsen, är så långt borta, och
doften ger bara ett minne av dess at
mosfär.
Avstånden i detta land blir dnte en rea

litet, förrän man på allvar börjar att
resa i Norrland. Vi hamnade vid en Ii
ten sjö som heter Alsjärv, i en liten by
med samma namn, där den fyra år gam
la vägen tog slut, där ingenting var som
hemma, inte sämre, inte bättre, bara
annorlunda. Men den sträcka vi färda
des för att komma dit, hade om vi rest
söderut, fört oss il:ill tyska Bayern.

Kräftor har ni fångat,
kan jag föreställa mig, i ösby träsk
där de ljumma augustikvällarna har
fyUts av tissel, tassel och prassel, samt
ett och annat plask. Själv ägde jag
inget fiskekort, utan väntade optimis
tiskt nog att någon skulle skänka mig
ett lämpligt antal granna, röda djur.

Visst kom dom, fast okokta. Brukar ni
koka dem själv? Jag gör inte om det.
Kände mig som en ovanligt kvalificerad
sadist när jag släppte ned dom stackar
na i den sjudande häxgrytan. Aldrig
mer men jag äter dom gärna. Dubbel
moral?!
Naturligtvis, vad annars, men nödvän

digheten av den synden lärde jag i unga
år. Tolv var jag kanske när slaktarn
kom hem för att beröva min goda vän
grisen livet. Mamma var inte hemma
och det befanns att jag var den enda,
som kunde ta emot det varma, röda blo
det, när slaktarn stack ned det arma
livet. Det blev en mardröm av blod,
dödskräck och vämjelse. Efter full
gjort värv smög jag mig bakom vinbärs
buskarna och kräktes och grät, men
dan därpå var det, trots allt, ingen som
åt fläskkotlett och ·blodpannkaka med
~å svulten förtjusning som jag.

Egentligen
är det väl en överloppsgärning, att ge
ut en stillsam och sensationsfri tidning
som Gustavsbergaren, då ihela världens
press dnnehåller rapporter frän Kinsey.
Därmed inget ont sagt om denna ut
märkta vetenskapsman och hans kart
läggning av okända områden. Den är
nödvändig och riktig och vi skall väl
en dag komma vidare från all denna
objektiva och kalla klarhet, till ett sam
spel mellan poesi, känsla och medveten
het och få en finare balans på denna
viktiga del av vårt mänskliga liv.

Edla Sofia.

har Ni
märkt
hur lågt priset är
och hur överläg
sen kvaliten är på
skokrämen

GALANT
I konsumbutiker

För första gången i föreningens
historia nådde vi i juli över en halv
miljon i månadsomsättning, då slut
summan blev 513.000 :-. T. o. m. juli
är omsättningen 2.921.900 :- med en
ökning av 208.600 :-.

Våra planer att under ombyggna
den klara livsmedelsförsäljningen vid
Ekedalsvägen från en stationär
snabbköpsbuss kunde på grund av
mellankommande förhållanden inte
fullföljas. Detta har givetvis gjort att
vi gått miste om en del försäljning
till bilister, som i vanliga fall i rätt
stor utsträckning brukar stanna och
göra uppköp av livsmedel i denna bu
tik.

Vi tror dock, att medlemmarna
har förståelse för situationen och för
lägger sina inköp av livsmedel till för
eningens andra butiker i samhället.

Ombyggnadsarbeten tar ju i de
flesta fall längre tid i anspråk än vad
man i de första optimistiska planer
na beräknar. Så blev det också för
oss, men vi hoppas dock, att snart
få taga de nya lokalerna i besitt
ning.

Det börjar lida mot höst och där
med står vi inför en ny studiesäsong.
Förra hösten hade vår förening åtta
studiegrupper i verksamhet.

Gruppverksamheten K.F. har ett
mycket stort antal studieämnen att
erbjuda. Varje år lanserar man några
nya ämnen. En särskild aktualitet har
"Kapitalbildning och familjesparan
de" fått genom de nya riktlinjerna
för den framtida kapitalbildningen
som fastställdes av årets rikskon
gress.
Under rubriken Konsums samtals

grupper finner vi i år en ny typ av
studiehandledningar. "Varför just
Konsum?", "Har medlemmarna något
att säga till om?" är namnen på des
sa. Gruppverksamheten omfattar föl
jande olika ämnesområden: Koopera
tion, Förenings- och samhällsekono
mi, Hem- och familjefrågor samt äm
nen för ungdomsgrupper. Inom ramen
för detta rikhaltiga studieprogram
bör var och en kunna välja ut något,
som intresserar honom eller henne och
så taga aktiv del i detta ur koopera
tiv synpunkt mycket viktiga bild
ningsarbete.

G.M-n.
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Som väl de flesta läsarna vet, till
verkar vi i Oxelösund centrifugal
gjutna normalrör och muffrör. Nor
malrören kompletterår Gustavsbergs
tillverkningar för byggnadsmaterial
branschen och muffrören användes
för gas- och vattenledningar i våra

:täder och samhällen. I fråga om
smältkapacitet är vi störst i Skandi
nivien med c: a 120 ton järn per dag.
Från råvaran till färdigt muffrör
är tillverkningstiden c :a 4 timmar.

Vår fabrik har ju ingen traditions
rik historia att se tillbaka på utan
har endast existerat i några få år.
För ett stort antal anställda, som va
rit med från dess start, ter sig dock
fabriken av i dag i väsentliga delar
förändrad sedan den tiden. För att
nämna några exempel, sker nu loss
ning och framtransport av råvaran
med magnetförsedd travers. Ugnar av
ny typ har installerats, vilka gör det
möjligt att använda det billigaste rå
materialet i marknaden. Gaffeltruc
kar sköter transporter av rör i lagret
samt lastningen på järnvägsvagnar.
Genom dessa rationaliseringsåtgärder
och genom arbetarnas ökade yrkes
skicklighet har produktionen avsevärt
ökat, samtidigt som en hel del av
arbetet underlättats.

Vi är för närvarande c :a 250 an
ställda, varav c :a 120 bor i företa
gets bostäder. Byggnadsverksamhe
ten i staden har varit livlig under de
senaste åren, men trots _detta är det
fortfarande mycket svårt att bereda
nyanställda bostäder.

Beträffande den ABC-anställdes
fritidssysselsättningar så dominerar
helt pysslandet med båtar och som
marstugor i skärgården. Vi har ock
så en korporationsidrottsförening,
som med framgång deltagit i fotboll
och skytte. I den förra grenen hem
fördes under fjolåret segern i Oxelö
sunds Korporationsserie, men i år ver
kar det som om laget beslutat att
även ge konkurrenterna en chans .

För övrigt väntar vi nu på att ett
vackert sensommar- och höstväder
skall ge kompensation för den i detta
avseende inte så lyckade semestern.

del blir
lättare

att tvätta
rent ...

... och
svårare att
smutsa ner
tack vare

CMC*
Som finns

•I

Persil

Strebelverken har under ett och
halvt års tid undergått en genomgri
pande förändring. I och med uppta
gandet av rördelstillverkningen var
en ombyggnad och modernisering
nödvändig. Gjuteriet och renseriet har
mekaniserats och utrustats med
varmblästerugnar och central sand
beredning. Kärnmakeriet har försetts
med nya kärnblåsningsmaskiner och
en ny oljeeldad, kontinuerlig tork
ugn. Ny elektrisk korttidsaduce
ringsanläggning har byggts, och den
torde vara en av de modernaste i
Europa. Verkstaden uppvisar ett helt
nytt utseende med ultra-moderna bear
betningsmaskiner. Ny värmecentral
och effektiva ventilationsanordning
ar ha även ingått i byggnadsprogram
met. Arbetslokalerna äro hållna i lju
sa och glada färger, en bjärt kontrast
mot det förut mörka och rökiga gju
teriet. Personalen har erhållit nya
dusch- och toalettanordningar samt
helt ny matsal med trevliga bord och
stolar.
På idrottsfronten är det framför

allt fotbollen som lockar. Vårt lag
deltar i stadens korporationsserie, och
i personalklubbens regi ha våra man
nar tillsammans med andra konsum
anställda deltagit i tävlingar om Kon
sum-cupen och därvid skött sig över
förväntan med segrar över Mjölby,
Linköping och Växjö och lyckades så
ledes stå kvar en omgång längre än
Gustavsberg. I Göteborg blev mot
ståndet för starkt och Västerviksla
get fick finna sig i en förlust på 2-0.
I en sjöstad som Västervik med dess
synnerligen vackra skärgård domine
rar annars båtintresset. Var sjätte
Strebel-anställd har motor -eller se
gelbåt och känner väl igen de otaliga
vikar och öar, som finnas runt Väs
tervik, för att inte tala om alla oräk
neliga grund, som man lärt känna ge
nom sjökort eller av egen "erfaren
het".
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Kanske ett dokument
Anteckningar från samman
träde inom kommitten för
'Skolorkesterinsamlingen den
1.7.1953.

1,

G. Dahlberg meddelade att insam
lingen för skolorkester nu kan anses
avslutad. Ytterligare tillskott kan in
väntas genom utlottning av ett av A. H.
Pettersson skänkt flaskskepp för pre
numeranter i Amerika på Gustaveberg'a
ren. Stora bidrag eller omkring 1.150:
kr. ha Influtit; från skolfesterna. På
kommunen finns idag insatt kr. 2.921:
och redovisning har lämnats genom
Gustavsbergaren. Rapporten godkän
des.

2.

Herr Dahlberg meddelade vidare att
han efter samråd med kommitteleda
möterna accepterat Blåsorkesterns för
slag att igångsätta försöksundervisntng
för en skolorkester bland intresserade
elever och att man även lämnat orkes
tern .fullmakt att vidtaga reparationer
av gamla instrument, som överlämnats
av Blåsorkestern samt inköp av kom
pletterande besättning. Atgärderna god
kändes.

3.

Herr Wahrenberg överlämnade skrift
lig redogörelse över den igångsatta
verksamheten, upptagande förteckning
över antagna elever, kostnader för re
para:tioner och nyanskaffning och plan
för den närmaste verksamheten. Blås-
orkesterns
tacksamhet.

åtgärder godkändes med
Fakturor från 'Eric Pet-

tersson attesterades för likvid genom
Kommunalkontoret.

4.

Till att leda den fortsatta verksam
heten såsom styrelse utsågs S. Wahren
berg, !S. Wallius varjämte Skolstyrel
sen anmodas att utse en representant.
Denne skulle samtidigt vara material
förvaltare och kassör. Alla medel böra
redovisas under ,skolans konto för Mu
sikundervisning på Kommunalkontoret,
varvid Skolorkesterns medel redovisas
under särskild rubrik.

5.
Herr .Sjöberg meddelade att ABF vo

re intresserad av att inskriva Skolor
kestern som cirkel i ABF, varvid stats
bidrag och anslag kan nyttjas för un
dervisnlngsarvode. Herr Wahrenber,gs

Ur-gustavshergaren
Vi har fått in några förslag på kandi

dater till epitetet Ur-Gustavsbergaren, ett
uppslag som väckt stort intresse. För
dagen presentera vi alltså EVA OLSSON
och vänta nu på att andra gustavsber
gare tar upp kampen om blomstren.

Flickan Eva Olsson f. 28.12.1951
Moder Lillemor Olson f. 5.2.1932
Moder Karin Johansson f. 27.9.1911
Moder Gertrud Jonasson f. 23.3.1891
Fader Ludvig Säfström f. 27.8.1854
Moder Karolina Säfström f. 4.11.1834
Fader Peter Söfströrn f. 3.3.1805

(infl. till Gustavsberg omkr. 1826)
Red.

Gamla Gustavsbergs-idrottsmän sam
las den 24 oktober i Gustavsberg. När
mare meddelas senare.

förslag om en särskild trumslagarecir
kel under hösten godkändes, även den
na bör kunna påräkna ,stöd genom ABF,
så att arvode iför läraren kan utgå med
5:- kr per gäng.

6.

Fullständig inventarieförteckning upp
rättas av herrar Wahrenberg och Wal
lius, varefter denna överlämnas till sko
lan, som registrerar instrumentet m. m.
som skolans egendom.

7.

För den fortsatta verksamheten med
sikte på en vidgad musik- och · sångut
bildning dryftade de närvarande olika
förslag och önskemål. Man enades om
att med kommitten för insamlingen som
stomme utökad med villiga och intres
serade personer inom samhället bilda en
cirkel för sång- och musiklivets främ
jande i Gustavsberg.

8.
Herr Gezelius framförde ett tack till

initiativtagarna för insamlingen och för
de insatser man redan gjort för en sko
lans egen orkester. Han tillönskade den
nya verksamheten all framgång och
trodde att man i framtiden med sär
skild aktning skulle tänka på dem, som
en gång satte skolorkestern i aktion
och ledde insamlingen för instrument.
Givetvis kommer medel att behövas i
den mån verksamheten utvecklas och
kräver speciella lärarkrafter, men han
hoppades att den skall finna stöd, som
nu, genom frivilliga insatser, genom an
slag från .kommun och fabrik och ge
nom skolans stat för musikundervis
ning.

,,,,,...,,, ,,.~.H'A.-1)1·
-~ I lt~I-

Schacksällskapets styrelse vill härmed
meddela att vi återupptar arbetet frän
och med den 24 sept, Vi kommer att
starta med en cupturnering efter sam
ma regler som förut, alltså med utslag
ningsmetoden, den som får två förlus
ter är utslagen. Klassmdelnmgen 1-4
kommer att •bibehållas och startar sam
ttdigt som cupen, för korande av klubb
mästare i respektive klasser.

Denna turnering är dubbelrondig,
En nyhet Iför året är, att vi tänker

starta en nybörjarkurs för ungdomar,
från 10 till 20 är. Lärare blir Anton
Andersson.

Alla ungdomar som äro intresserade
kan anmäla sig till A. Lindström eller
Bertil Svensson.

Vidare skall fabriksschacket hållas
vid liv.

Vd startar för den skull med en kor
respondensmatch mellan :Svenska mästa
ren i klass I år 1952 Herr Gösta Fors
lund, Fagervik, som skall spela mot vår
egen mästare A. Andersson.

Det kan tilläggas att Forslund i är
fick skönhetspriset i schack inom Mäs
tarklassen. Sä där ,blir det hårda, tag
för vår Anton. Den 29 okt. kommer
landslagsspelaren B. :Sundberg att spela
en simultanmaten mot ett 35-mannalag
från Gustavsberg.

Efter jul börjar K. F:s schackserie,
där vi blev tvåa föregående arbetsår,
men varför inte sikta högre detta är.
Ska vi göra ett försök? Men då måste
ni alla, som kan spela schack vara oss
behjälpliga. Offra om möjligt en kväll i
veckan för schacloträning.

Vära spelkvällar bltr tisdagar och
torsdagar.
Lokal blir samlingslokalen Mariaga

tan _ 13.
Till sist vill jag rekommendera ett

standardverk över den moderna spel
öppningsteorin, som alla schackspelare
bör skaffa sig.
Det heter Spelöppningsteori av Dr.

M..Euwe 12 band och kostar 2:50 per
band.

Väl mött!
Bertil Svensson.
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UNGDOMSKLUBBEN VITA TANDEN

påminner om medlemslöftet, "att vårda
och akta sina rönder", Många har slar
vat under sommaren, så det är nog bäst
att vi gemensamt går in för schemat än
nu en gång. Vi startar alltså den 15 sep
tember. Och lämnar in det när skolan
slutar till Jul. De som vill vara med pas
sar då också på att spara till julpengar.
Kasper har meddelat att han på nyåret
vill se er på midvintermöte, då ni som
följt schemat får vara med om nya även
tyr med Kasper, Sambo och prinsessan
Vita Tanden. Schemat kostar 10 öre och
det kan du nog få köpa i skolan, av
farbror Horold, tant Lilian eller

Farbror Gösta

STANGTENNIS.

Pelarboll kallades det här i min ung
dom och det är enkelt att åstadkomma.
Sätt fast ett långt kraftigt snöre eller
ett 2 ½ meter långt klädstreck
toppen på en något längre stör,
som sättes fast i marken. En ten
nisboll vecklar du in i en stadig tyg
bit och knyter fast i repändan. Två slag
trän kanske du kan göra själv eller också
kan du använda bordstennisrackets. Rita
ett streck på varje sida om stången, så
får ni var sin planhalva, som ej får över
skridas. Nu gäller det att slå bollen, så
air repet rullar upp sig kring stången.
Du slår medsols och din motståndare
motsols. Den som först fått hela snöret
med bollen i vorv kring stången har vun
nit, - Det är ett bra motionsspel. Sätt
igång!

G. D.

i
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KASPER

kommer igen! Till vintern har han lovat
att låta barnen vara med om nya även
tyr. Välkommen!

BLOMSTERKRANSEN.

Om vi skulle ta och friska upp vårt
minne ett slag så här på höstkanten. Nu
vet ni väl namnen på en hel del olika
blommor som ni har sett i sommar i sko
gen, på ängarna och i trädgårdarna.

Den här leken heter Blomsterkransen
och går till så här: Deltagarna som kan
vara få eller många, sitter i ring. En av
deltagarna säger namnet på en blomma
t ex. blåklocka, nästa ska säga en blom
ma som börjar på A t. ex. aster, alltså
en blomma som börjar på sista bokstaven
i föregående blomnamn. Nästa säger
kanske ros o. s. v. Det får inte bli för
långa uppehåll mellan varje blomnamn.
Kan man inte, får man gå ur leken. Den
som blir sist kvar har vunnit.

L. w.
TECKNA OCH MALA GUSTAVSBERG.

Nu inbjuder Barnsidan alla skolbarn
till en teckningstävling. Det gäller att
rita och måla en valfri vy från Gustavs
berg, ditt hem, din lekplats, en gata, en
skogsbacke, utsikten över sjön eller vad
du vill. Men det skall vara från Gustavs
berg. Ut alltså med penna och ritblock
och pröva på. - Teckningarna eller mål
ningarna skola vara insända till Redak
tionen före 1 november och resultatet
kommer i Julnumret. Skriv ditt namn, klass
och adress på baksidan av ditt bidrag.
- flera bokpris kommer att utdelas.

Red.

HAR DU EN RA POTATIS

vattenfärger och en ljus enfärgad tygbit
hemma?
Ja, då kan du också göra den här

lilla presenten till pappa eller mamma,
som jag nu ska beskriva.
Man delar en rå potatis mitt itu och

ritar med en färgpenna ett mönster i
snittytan. Mönstret ska vara enkelt, inga
petiga detaljer. Karva sen ur potatisen
runt om mönstret så att mönstrets yta
ligger högre. Måla nu på mönstret med
vattenfärger, ganska kraftigt, tryck
mönstret på tyget. Man måste måla på
ny färg för var gång man ska trycka.
Nu kan du göra en trevlig duk med

blommor, blad eller vilket mönster du nu
tänker hitta på. Duken kan du fransa upp
i kanten. Du kan också trycka en vägg
bonad.
Ja, så är det bara att sätta igång.

Lycka till!
L. w.

SEMAFORERING.

På ett par rundstavar om 50 cm nubbar
du fast en flagga om 30X40 cm av vitt
eller rött tyg. Be din kamrat göra lik
nande flaggor och sedan kan ni börja
öva alfabetet enligt nedanstående sche
ma. Rätt snart kan ni på långt avstånd
sända meddelanden till varandra och
med övning blir ni snart riktigt duktiga.
Det är en skojig och nyttig hobby, som
scouterna använder sig av.

G. D.
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Ja, nu har vi bara att spela för hem
värnet i Nynäshamn en dag i septem
ber och se'n är 'spelet om sommaren'
slut för i år. Vi tacka vår publik för
visad uppskatnning av våra musika
liska strävanden och hoppas att nästa
år få fram ännu bättre resultat av vin
terns arbete.

Och så är vi inne i den vår de svaga
kalla höst. Därmed må vara hur som
helst, men visst blir man litet vemo
dig, när löven 1börja gulna och falla
av. Eller <hur? Vi ska bara inte bli
så ledsna att livet tycks oss menings
löst för - den våren, ja den våren;
den kommer igen, ja den kommer igen
o. s. v. .Så det så. Fast en del män
niskor är ju på tok för känsliga. Både
för naturens och livets skiftningar.
Ibland händer det t. o. m. att folk blir
melankoliska bara för att dom tycker
sig vara för små i förhållande till uni
versum. Naivt! Universum är ju inte på
långa vägar så stort som ... ja, så stort
som man tror. Nej, tacka vill jag so
lipsisterna. Det är folk hela da'n, Vis
serligen kan dom vara mycket stora
glädjedödare inom t. ex. umgängesli
vet oeh för allt i världen även inom ar
betslivet; och naturligtvis är dom skep
tiska mot ideellt föreningsliv (som för
eningsmedlemmar uteslutande negativa
för att inte säga medvetet nedrivande)
och kulturarbete. Ja, dom är strängt
taget emot allt som avser att fördjupa
samhällsgemenskapen och göra livet ro
ligare och trivsammare för oss alla.
Men deras styrka är den fullständiga
frihet från självkritik som känneteck
nar deras psyke. Och det är väl en oer
hörd tillgång i dessa nervösa och kom
plexbemängda tider? Nej, nu skämtar
jag bara, 8olipsisten eller jagmänni
skan är en sorglig företeelse och där
med jämnt. Men det f.inns faktiskt en
filosofi som går ut på att ingenting an
nat existerar än det egna jaget och det
är den s. k. solipsismen. Solipsisten ar
gumenterar så här: Vad är omedelbart
givet för mig? Mibt medvetande och för
övrigt ingenting. Huset jag ser är min
iakttagelse, människan, ja,g talar med,
likaså. Utanför mig existerar ingenting.
Existerar gör bara mitt jag, mitt med
vetande, mitt andliga vara; det finns
ingen yttervärld oberoende av mig -

Vi gratulera/

Lördagen den 15/8 var en varm och
vacker dag. Det ljöd kraftig' och fyllig
sång uppe från Prästgården, men så
var där också o.,D., vars .Stockholms
grupp samlats för att hylla sin tenor,
kyrkoherde Olle Hallin på hans 5-0-års
dag.
Släkt och vänner, kolleger och kor

porationer hade redan uppvaktat med
blomster och gåvor, då jag personligen
och högst officiellt hade nöjet över
bringa min och företagets hyllning på
högtidsdagen och tacka för ett gott sam
arbete.

Vi i läsekretsen - ja jag menar Gus
tavsbergaren - hyllar Dig som en god
och glad människa. I Forum är det all
tid festligt :att vara opponent mot Dig,
ty man kan vara säker på att fä svar
på tal. Du är en lärd man, som kan tala
med bönder på bönders vis och med lär
de män på latin. [)u är en bra herde
med kärnfulla predikningar. Du är sång
are! - En och annan !tycker att Du
är kärv - och vem karakteriseras icke
så, som har med mycket folk att göra!
Vi som mött Dig ofta och lärt känna
Dig i arbetet för kyrkan, i regn och
solsken på livsstigen, i diskussionen eller
på vårvandring i skogen, tackar för
Ditt intresse för vårt samhälle och Din
omtanke kring dess innevånare. God
fortsättning !

Gösta.

allt det där är bara ett foster av min
ande: Ty jag känner bara mitt inre liv,
som jag inte kan hoppa ut ur. Allt
jag ser, hör, smeker; allt jag tänker
och grubblar - allt det där är bara mi
na förnimmelser, mina föreställningar,
mina känslor. Schopenhauer påstod att
de uppriktigaste anhängarna till solip
sismen endast fanns på dårhuset och
det få vi väl hoppas äger sin riktighet.
Fast nog tycker jag att även vi "nor
mala" människor ha för mycket solip
sism i vårt passiva eller aktiva beteen-
demönster. Fanfar.

När Erik Nilsson fyller 50 år den 26
augusti kan han blicka tillbaka på en
lång och gagnande bana i det företags
tjänst där han har sin dagliga gärning
och i folkrörelsernas tjänst.

Som de flesta "Gustavsbergsgrabbar"
på den tiden började han arbeta vid
porslinsfabriken vid 13 års ålder. - Det
ta var 1916. Det var dåligt betalt och
ont om mat och "Kicke" var :inte sen
att ansluta sig till fackföreningen när
den bildades 1919. Det var mest den
socialdemokratiska ungdomsrörelsen
som intresserade honom vid denna tid.
Han tillhörde under flera år fackför
eningens styrelse och har alltid aktivt
deltagit i arbetarkommunens verksam
het. De kommunala uppdragen följde
med Iedamotskap i fullmäktige, kommu
nalnämnd, folkskolestyrelse m. m. Han
är nämndeman sedan några år och full
följer med intresse detta som alla övri
ga uppdrag han fått att förvalta. Näm
nas bör att han livligt har deltagit i
konsumentkooperationens verksamhet
och är v. ordförande i Konsums sty
relse i Gustavsbergsföreningen. Under
alla år har han varit anställd vid pors
linsfabriken och han kan livligt be
skriva utvecklingen från kopp- och tall
riksverksta'n i den gamla fabriken till
företagsnämnderi vid den nutida pors
linsfabriken d Gustavsberg. Vännen och
kamraten Erik Vilhelm Nilsson hyllar
vi hjärtligt på 50-årsdagen och önskar
honom hälsa och krafter att ännu i
många år kämpa för det han anser rätt
och rikitigt. Gustavsbergaren hälsar och
tackar honom på jubileumsdagen.

Gunnar.

Tack!
För all uppvaktning och vänlig håg

komst på min 75-årsdag, ber jag här
med få frwrnföra mitt varma tack till
Fabriksledning, kamrater, sUikt och
vänner.

CARL PE'I".IWThSON.
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FÖDDA:
Den 9 juni Gun Helena d. t. Per Gustav

Adolf Larsson och h. h. Agda Elvira f, Sve
din, Sadelväg, 4 b.
Den 18 juni Ingrid Lillemor d. t. Jan Held

gard öhman och h. h. Ingrid Linnea f, Wal
lius, Hästskoväg. 12.

Den 18 juni Per Ola Sigfrid s. t. Folke
Lennart Andersson och h. h. Marta Ingegerd
f. Svensson, Trallbanev. 1.

Den 24 juni Per Rolf Ingemar s. t. Per
Arnold Persson och h. h. Inga-Lisa f. Nils
son, Skeviksgat. 3.

Den 26 juni Göran Lennart ,s. t. Albert Len
nart Fagerström och h. h, Maj Elisabet f.
Eriksson, Hästhagsterr, 17.

Den 30 juni Rolf Lennart s. t. Karl Len
nart Norling och h. h. Sigrid lngegerd f.
Mårtensson, Skeviksg. 3.

19 juli En dotter t. Nils Hugo Otto Eng
ström och h. h. Britt Marianne f. Ullberg,
Mörtnäs.

Den 5 aug. Inger Elisabet d. t. Karl Tor
vald Ramberg och h. h. Inez Elisabet f. Jäg
beck, Hästskov. 12.

Den 6 aug. Lisbet Margareta d. t. Per Erik
Gustavsson och h. h. Dagny Maria Lucia f.
Aberg, Mariag. 10.

Den 15 aug, Bengt Ake s. t. Bror Gunnar
Mattsson och h. h. Rull Karin Gunvor f.
Nilsson, Hästskoväg, 12.

Den 18 aug. Ulla Kristina Marianne d. t.
Rune Alfrid Nordin och h. h. Ellen Marianne
f. Persson, Hästhagsv. 5.
Den 18 aug. Kerstin Margharita Agneta d.

t. Göte Henry Valdemar Engvall och h. h.
Elsa Doris Elin f. Larsson, ösby 1: 1.

VIGDA:
Den 11 juli. Stig Ragnar Jonas Holmdahl,

Enskede och Gunborg Holmström f. Frans
son, Värdshuset.

Den 18 juli. Nils Harry östberg, Kullen 6
och Elsa Karolina Israelsson, Kullen 6.

Den 25 juli. Karl Olof Holmberg, Mariag.
13 och Ingrid Helena Chronander, Hästhags
terr. 1.

Den 29 juli. Knut Axel Herbert Johansson,
Bergsg. 3 och Inga Lisa Backman, Bergsg. 3,

Den 29 juli. Harald Gunnar Eriksson, Solna
och Mary Aime Ahlgren, Algatan 1.

Den 5 aug, Fritiof Sigvard Armand Ytter
holrn, Gävle och Anna Kristina Lundberg,
Ald.h.

Den 8 aug, Lars Rönnberg, Lidingö och
Katarina Grundsten, Algat. 2.

Den 15 aug, Sven-Erik Viblom, Sthlm och
Ulla Ingegerd Pettersson, Mörtnäs.

DÖD:
Den 25 juni. Fru Jenny Margareta Lars

son f. Bergqvist h. t. vägarb, Victor Valfrid
Larsson, Mörtnäs. 58 år.

t
Albert Zetterberg
Den 6 augusti avled f. d. handlanden

Albert Zetterberg, Atervall, Ingarö, i en
ålder av 76 år.

Med Albent Zetterberg gick en av
Ingarös mer framträdande kommunal
män ur tiden. Han kom - kanske omed
vetet - att .representera ett märkligt
skede i Ingarös ihistoria, en mellanpe
riod som nu kan överblickas. Denna
tidsepok begränsas å ena sidan av den
s. k. 40-gradiga skalans upphävande
och allt vad detta innebar, å andra sidan
av Ingarös uppgående i storkommunen
Gustavsberg.
Under denna tid kom Zetiterberg att

bekläda ett utomordentligt stort antal
kommunala poster, Sålunda var han un
der en mycket lång period kommunal
nämndens ordförande. Tidvis beklädde
han även posten som kommunalfull
mäktiges och kommunalstämmans ord
förande. Han var dessutom överförmyn
dare, representant för 1brandstodsbola
get etc.

Zetterberg ägde egenskaper som i hög
grad gjorde ihonom lämpad som kom
munalman, hans klara förstånd, hans
omutliga rättrådighet och icke minst
hans oräddhet. Och målet för hans ord
och handlingar voro alltid detsamma,
kommunens och församlingens bästa, -
Att Zetterberg icke var någon föresprå
kare för Ingarös uppgående i storkom
munen Gustavsberg torde väl vara väl
känt av denna tidnings läsare. Med den
ärlighet oeh öppenhet som var honom
egen framlade han sina synpunkter på
denna sak i januarinumret 1951 av
"Gustavsbergaren". Och det må väl för
var och en vara fullt förståeligt, att han,
den gamle kommunalmannen, som un
der så många år lett sin kommuns för
valtning hade svårt att förlika sig med

September
Efter glädje kommer sorg - efter sommar kommer höst. Det är gamla pålitliga vis
domsord! September är visserligen ingen höst, men september förkunnar att somma
ren är förbi, den ljuvliga, lyckliga sommaren. September är en föraning och en var
ning - stämmer till eftertanke, till meditation ••• En pärla, mera skinande, mera skön
än någon annan skall fogas till de andra.
Det inger mig vemod. Och ändå finner jag det så naturligt. - Så kom då september
med din klara, rena luft. Lär mig tänka kloka tankar. Och giv mitt hjärta frid.

A-1-x

Livet där, börjar här
Alla skall vi dö en gång
det är det säkraste vi vet i livet.
I vårt hjärta brusarr då en sång
om något som i himmelen står skrivet
Livet där, börjar här
Och gravens allvar förvandlas uti

glädje.

Förvandling är då den sång
som för oss närmare till döden
Brödet blev oss brytet så en gång
för att förvandla våra öden
Livet där, börjar här
Och gravens allvar förvandlas uti

glädje.

Andligt liv i hjärtat bär
Se hflvetet förjag(J)S
Likt mörkret svann där ljuset är
vårt liv kan ej beklagas
Livet där, börjar här
Och gravens allvar förvandlas uti

glädje.

När nådens kraft vårt hjärta sport
Se livet är oss nära
Förvandlad blir då dödens port
vi kan den åter bära
Döden är, då oss kär
Se gravens allvar i vår glädje.

LENNART NYSTEDT.

denna förordning som gjorde hans kom
mun till blott en del av en större enhet.
- På sin 75-årsdag uppvaktades han
av den nya storkommunens två ledande
kommunalmän, en uppvaktning som
kanske gladde honom mer än någon an
nen och om vilken han ofta talade. -

1Men Albert Zetterberg sölote tjäna
sin bygd på många sätt. Mot slutet av
sitt liv, sedan tian dragit sig undan sin
borgerliga gärning, ägnade han sig åt
ett icke oväsentligt studium av Ingarös
historia. Dessa sina studier redovisade
han sedan i tidningsartiklar, dels i
Ingarö-tidningen, dels i Gustavsberga
ren. Och här finner man ett annat drag
i Albert Zetterbergs karaktär, den fina,
stilla humorn, med vilken han såg på
människorna, deras strid och ävlan.

1En, gammal trotjänare åt Ingarö kom
mun och iförsaml:ing har gåJtt hädan.
Men må tians minne leva!

Stig Magnusson.
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Helvetesläran
De, som i sommar följt med i de

stora dagliga tidningarna ,på kultursi
dan, har gång på gång sett ovanstående
rubrik. - Diskussionen har varit het
och motsättningarna stora trots wtt det
nästan uteslutande varit kyrkans tjä
nare som yttrat sig.
Jag har med intresse följt denna po

lemik och jag måste säga att det har
förvånat mig, med all denna oenighet
och alla dessa olika åsikter. - Kanske
inte så mycket för åsikterna i sig själ
va, men för det sätt, den omedgörliga
ton de blivit framförda i. Det märkvär
diga är ju även att allesamman söker
sitt stöd i bibeln och vad jag förstår
- som enkel lekman - så får dom det
också.
Det har då på något vis känts

för mig som om allesammans antingen
missuppfattar meningen i de bilder bi
beln talar med, eller också att bibeln
är ett enda nonsens.

Till slut har jag dock stannat vid
den första åsiloten. Bbbeln rör sig nästan
uteslutande med bilder, särskilt när det
blir tal om andliga ,realiteter som him
mel och helvete. - Kanske har vi nu
tidsmänniskor vuxit ifrån detta bild
språk så att vi inte förstår det längre?
De täcker inte längre något verkligt
begrepp för oss, för vi kan inte uppleva
det som verkligen ligger bakom dem.

Kanske gjorde man det, upplevde
man det på den tiden. I dag när man
går i kyrkan och prästen talar om hel
vetet, har man då inte en känsla av att
man egentligen måste- lägga huvudet
bredvid sig för att kunna tro vad som
säges. Det har liksom bara blivit så.
Helvetet har använts Iför att skrämma
folk till kyrkan. Sedan kyrkan i viss
mån har blivit något isolerat för sig
själv, har den haft stora svårigheter
att nå en andlig kontalot med begreppen
himmel och helvete. ·Förr var kyrkan
en institution över allt annat. Inom kyr
kan rymdes både vetenskap, konst och
religion. I dag står dessa tre i viss mån
isolerade från varandra.
Fyra fotografer, fotografera sam

tidigt från olika håll samma träd. När
bilderna framkallats, vill var och en av
de olika fotograferna påstå: Så ser trä
det ur. - .Så här min bild. Detta är

verkligheten, den enda verkligheten.
- Men adla har ju rätt.
Ja sannerligen, verkligheten har

många sidor. Den andliga inte minst. -
Man kan inte ta ner en sanning ur den
andliga världen och säga att den är den
enda, hur riktig just den bilden än kan
vara.

Om vi spänner en fioltråd rätt över
rummet och stämmer den i G, och vi se
dan gör detsamma med en annan tråd,
skall vi finna att den första klingar
med, när vi kommer i samma tonläge
med båda. - När vi träffar på en and
Hg verklighet, där det känns som om
hela ackord tonade med, så tror jag
att vi är på rätt väg.
Professor Hjalmar Lindroth skriver:

"Kyrkan har icke förstått atit hålla
perspektivet mot evigheten öppen." -
Ja kanske var det så, att människan
förr i världen, mera hade tid att knä
böja vid evighetens tröskel och lyssna
till det gränslösa rummets stillhet. -
Likaväl som vår kropp blir förslöad om
vi inte använder den, eller vära ögon
skulle förlora sin syn om de en längre
tid skulle utsättas för ett absolut mör
ker, så. kanske det också. är med vår
själ och ande. Den andliga verklighe
ten har blivit så förnekad att man inte
längre kan se den. Intellektet har tagit
överhand t. o. m. i det reltgiösa tän
kandet till den grad att upplevelsen
gätt förlorad.
Helvetet är för mig en andlig reali

tet. Helvetesläran hör intimt samman
med rädslan för döden. iDenna dödsång
est hör samman med att individens Iivs
form ej kan utfyllas med ett innehåll
ur den andliga världen. Människan lever
i sig själv och hennes kropp är hennes
fängelse.

Men Kristus säger även "Jag skulle
ännu ha mycket att säga Eder, men I
kunnen ännu icke bära det." - Med sä
kerhet sade han detta icke för att un
danhålla oss något om verkligheten,
utan därför att vi månde förbereda oss
att bära det. Från epok till epok vill
han uppenbara för oss alltmera, av my
steriet livet och döden, himmel och hel
vete. Men jag tror inte han ville skräm
ma oss för helvetet, så att vi icke kunna
bära det.
Det är upplevelsen av Kristus som

en andlig verklighet som skall hjälpa
oss att förjaga helvetet.
Krdstus säger: "Jag är ljuset". - När

solen lyser då är mörkret inte mer,
utan strid, det bara helt plötsligt för
svinner. Paulus säger: "Icke jag utan
Kristus i mig." - Därmed skulle jag
1t,ro han vill uttrycka allt det som vi be
teckna som nådens begrepp,
Här är den centrala punkten i frågan
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Gerda och Karl Sjölander i Bayport, Min

nesota, skickar en dollar från USA till drag
ningen på Kapten Petterssons skuta, vilket
sker till jul. "Vi är så glada att få ta. emot
Gustavsbergaren och läsa nyheter därifrån.
Vi är gamla gustavsbergare och har varit i
Amerika i 42 år. Hälsningar till alla gamla
gustavsbergare, som kommer i håg oss". Tack
och många hälsningar trllbaks !

Kapten A. H. Pettersson, Walnut Creek, är
litet besviken för att inte flera i USA sänt sina
dollar för utlottningen av flaskskeppet. -
Det kommer nog och det brådskar ju inte,
herr kapten! - Vår intresserade vän tycker
annars att det är roligt att knåpa med sku
tan, medan tankarna kretsa kring gamla
Gustavsberg. - Vi återkommer!

Aldo Gustafsson skriver ett långt tack som
tolk för Pensionärsföreningens medlemmar.
Tyvärr tillåter inte utrymmet och blygsam
het att det hela återges. Det är riktat till
företaget och alla dem, som hjälpt förening
en med andlig och lekamlig underhållning
vid dess sammankomster. Och det är ett tack
till en bra styrelse i föreningen.

God fortsättning!
Red.

himmel och helvete. De skall vara de
sanna kristna som kan låta alltmer av
Kristi nåd lysa ner i sitt hjärta. De för
stockade skall vara de som säger: "Nej
gå tillbaka till bibeln, endast vad hät-
1t!ills kommit fram är sant." - Men des
sa glömmer att Kristus sagt: "Jag har
ännu mycket att säga Eder men I kun
nen ännu icke bära det."
Prästens uppgi!ft är, skulle jag tro,

att visa dörren till en andlig verklighet,
men inte att falla den stora domaren i
ämbetet.
I en liten by i ,Schweiz som heter

Dornach, finns en skulptur av Kristus.
Med höger hand värjer sig Kristusge
stalten mot himmelen, mot Lucifers el
ler 1Satans andliga realitet, med den
vänstra handen mot jorden värjer han
sig mot Ahriman mot Djävulens kraf
ter. Den bilden visar hur Kristus är
vägen. - Om Böjgen i lbsens Per Gynt
ropade "Gå udenom Per, gå udenom"
så. vill Kristus visa vägen rakt igenom
dessa krafter.

Lennart Nystedt.



r s fl\\l\Gl Sf\\\C\lORas
0,,
-I

3.
rn
0

>
I'"'
~
a
I'"'
>u,
,<,,
u,.,,,,
J,!
n
,::
-I
u,
>z--I
rn
-Iu,
a
0
\j
u,

~ammalt poröst sanitetgods är alltid ohygieniskt men blir livs
farligt under epidemitider. Smittämnen biter sig fast i glasyr
sprickorna och bildar virulenta bakteriehärdar i det porösa
godset. Undersökningar har visat att dylikt infekterat gods inte
kan desinficeras ens under laboratorieförhål landen.Tag därför var
ning av sommarens paratyfusepidemi och byt ut gamla spräckta
klosetter och tvättställ mot moderna sintrade sanitetsapparater.
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JULBREV
till Redaktören och Läsekretsen

'Ett barn behöver framförallt två ting" har nobelpris
tagaren i litteratur, Bertrand Russel, yttrat och han fort
sätter: "Det ena är trygghet, det andra är frihet att
vaxa". Trygghet och frihet är inte bara väsentligt för
barnet utan nödvändigt för människan över huvud. Det
är ett par grundpelare i vår livsföring. Härtill kommer
fostrandet av kunniga människor, danandet av karaktä
rer, som har vilja och för
måga att samarbeta. Hem
met, skolan och samhället
måste hjälpas åt.

är jag bläddrat igenom
'Gustavsbergarens" olika år
gångar har jag funnit att vi
utöver dagsaktuella frågor
även nu och då snuddat vid
större livsfrågor. Bland ar
tiklar om olika ting, repor
tage och 'bilder har Du också,
käre reda:ktör, blandat in ett
och annat, som ger läse
kretsen anledning att tänka
vidare. För min del tror jag
detta är en riktig väg. Vår
tidning skall spegla olika
skiftningar i samhällslivet.

Frågor, som vi också varit
inne på i vår tidning, är· yr
kesutbildningen för våra
ungdomar, hobby och fri
tidssysselsättningar. Väl
skickade ungdomsledare och
lämpliga lokaler. Vi har upp
gifter nu och i fortsättning
en att skriva om och aktuali
sera, för att senare föra ut
projekten i verkligheten. Vår
tidning vill aktivisera läse
kretsen så att man utöver
sitt egna jag också lär sig
se de större sammanhangen.

När Julen stundar blir människorna ofta vänligare. Vi
ska då också skänka en tanke åt dem som äro sjuka,
gamla och orkeslösa. Att äga hälsa och krafter i behåll,
det kan man inte vara nog tacksam för. Vi måste också
tro på det bästa hos människorna, tillägna · oss goda
tankar som föder goda gärningar. Ännu ett citat av
Bertrand Russel:

CZJar lycklig jord! ål& uf I blom
vart kårleksord I knopp.
Och där
länd eld.

en härd slår mörk
som lyser opp!

9'Ylll hatet dö i denna naii,
var dörr mil öppen sid,
och ut mil kärven bliva
dl skogens [åglar små !

ofig ur paletts och låga ijd!I
mol skyn, du julens psalm,
du hymn, fil! bar nei. föll i kväll
på krubbans gyllne halm!

saft

och lom,

"Den lyckliga människan",
säger han, "är lycklig inte
bara tack vare de yttre om
ständigheterna under vilka
hon lever som vuxen, utan
också tack vare ett lyckligt
temperament, en frukt av
klokheten och vänligheten
hos dem bland vilka hon till
bragte sina första levnadsår.
Om hon har detta tempera
ment och lever i ett samhälle
vars ekonomiska system till
försäkrar henne trygghet,
kommer hon att kunna njuta
av att arbeta, av att ha
många vänner, ihysa varm
tillgivenhet för sina barn och
passera medelåldern utan
den känsla av besvikelse och
misslyckande som endast är
alltför vanlig 1bland medelål
ders människor i världen så
dan den är. När hon slutli
gen når ålderdomen, kommer
hon att blicka tillbaka på sitt
liv utan ånger eller otillbör
lig saknad."

Mitt varma tack till Redak
tören för vår tidning för det
gångna året och min hjärt
liga 'hälsning till läsekretsen
med en önskan om GOD JUL.

Gunnar Andersson
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Lvssna till den granens
susning ...

Under sommaren tillsatte kommu
nen en hembygdsvårdskommitte och
i höst hade den sitt första samman
träde. Det framgick därvid att gam
la husgeråd, redskap o. d. håller på
att avhändas samhället och bygden
omkring. Kommitterade ansågo där
för att den första uppgiften måste
vara att samla in dylika kulturföre
mål för att så småningom få dem pla
cerade i ett museum i vårt samhälle.
För den skull utfärdades ett upprop
till Gustavsbergare och Ingaröbor
med vädjan om intresse och stöd. Om
några värdefulla efterlämningar från
gången tid överlämnas, kommer des
sa att omsorgsfullt förvaras, etiket
teras och registreras. Och därmed
kanske kommittens grunduppgift
skulle vara utförd. Jag är också kal
lad i denna kommitte, och skulle vilja
till mera allmän diskussion framföra
en del vidare synpunkter på ämnet.

När det gäller fornminnesvård,
samlandet av gamla redskap och
heminventarier för ett museum, bor
de vi söka samarbete med grannkom
munerna. För Värmdö Skeppslag har
vi redan en aktiv Fornminnesförening
och också ett museum vid Värmdö
kyrka. Föreningen har arkiv med
3000 urklipp, gamla tryck, skrivel
ser, bilder och fotografier. Sedan
1927 har man varit i verksamhet och
utgivit en rad av intressanta års
böcker, där mycket berör våra trak
ter. Gustavsberg tillhör också Värmdö
Skeppslag och då den nämnda för
eningens uppgift är att främja hem
bygdsforskning och hembygdsvård
kan jag inte förstå varför vi inte
skulle ansluta oss till denna och
komplettera dess samlingar med vad
vi kan åstadkomma på området. Så
vida vi inte skall skapa ett special
museum för porslinsbruket, gamla
arbetsmetoder etc. men det blir en
uppgift, där företaget bör ta initiati
vet. Och där man kan få en histo
risk begränsning.

Ordet hembygdsvård visar emeller
tid mot ett arbetsfält, som inrymmer
ytterligare angelägna uppgifter. Näm-

ligen de, som betyda en inventering
av våra möjligheter att vara hem
bygdsvårdare, som syftar till att lära
oss känna vårt samhälle från förr
och se förutsättningarna i dag att
känna sig hemma och trivas i den
trakt, där vi har arbete och hem och
där våra barn faktiskt få sin hem
bygd.

En dylik, levande hembygdsvård,
skulle vara rotlös om den icke bygg
de på kännedom om det gamla, om
våra föregångares livsbetingelser och
på det gemensamma svenska kultur
arvet. Till att börja med kan man
konstatera att vi bo i gammal kul
turbygd. Krukskärvorna från Åter
vall visar att ett jakt- och fiskefolk
bodde häromkring redan för 4000 år
sedan. Vi har flera forn- och natur
minnen mitt inne i samhället, vi har
gamla gårdar, vi har traditioner, inte
minst inom krukmakaryrket med dess
arbetsmetoder och skapelser. Och vi
har de gamlas berättelser. Allt detta
måste vi lära känna, rädda, teckna
ner åt eftervärlden.

Det står ibland en doft av roman
tik kring ordet hembygd. Och varför
skulle det inte få göra det? Fråga
en gammal Gustavsbergare i Ameri
ka, om han, då tankarna kretsar
tillbaka till ungdomsåren, bara kän
ner sotröken eller fukten. Nej där
förnimmes nog också "en doft utav
klöver från blommande vallar och
kådiga kottar på granar och tallar."
Handen på hjärtat: får vi inte litet
var en fläkt av stämning vid åsynen
av ett vackert parti i vår natur, vid
lyssnandet till en gammal svensk
fo1kmelodi. Jag tror inte det är
falsk romantik. Det är fina rottrå
dar från kulturarvet som ger vär
men. - Nog tjusar oss också val
borgsmässoelden, majstången, jul
granen och många gamla seder, som
inte finns på andra håll. Som givit ett
visst innehåll åt det som är vårt, vårt
gemensamma, som är en ton i vår
andes stämma i världen. - Dessa till
gångar bör vi slå vakt om.

Men hembygden är framför allt det
vi ser omkring oss i dag, i hem, i ar
betet, i naturen och i vårt andliga liv,
i fritidsumgänget. Positiv hembygds
vård är att främja allt som gör li
vet lättare att leva, att uppmuntra
samhörigheten, att ta vara på skön
hetsvärdena. I det avseendet är ock
så ett industrisamhälle hembygd.

Hembygdsvården hör ju också
framtiden till, ty dess uppgift är att
i utvecklingen framåt föra med det
gemensamma, som är livsdugligt och
anpassbart. Här har ungdomen en na
turlig intressesfär, här har skolan en

hoppfull och meningsfylld sådd att
göra. Ämnet hembygdsvård eller
samhällskunskap har förutsättningar
att alldeles särskilt kunna fånga bar
nens håg och medverkan. Varför skall
detta intresse få förtvina efter slutad
skolgång? Om några ska föra med
sig klanger från i dag, så är det ung
domen. -

Att vi behöver slå vakt om natur
skyddet och landskapsvården har vi
belägg för inom hank och stör. Pors
linstippar och sophögar, vikens för
orenade vatten, ängspartier avska
lade sin torv, Bleksäng kan vi ta
som åskådningsobjekt. Det förekom
mer skadegörelse mot växande träd,
gullvivor och blåsippor skövlas, fåg
larna få ej ro. Skogvaktaren kan ej
ensam värja våra marker, det är en
gemensam angelägenhet. Och nu är
lagen om skydd för naturen och dess
skönhetsvärden skärpt och aktuell. Vi
har stöd från stat och kommun. Det
är vår egendom, våra skogar och sjö
ar, men som vi måste· lära oss vörda
för att kunna vårda.

Studiegrupper kring vår kulturella
historia skulle samla många intresse
rade. I detta avseende borde alla för
eningar ha en gemensam linje i sitt
hembygdsvårdsarbete. Ur detta sam
lade intresse kommer sedan de mera
avancerade arbetsgrupperna att växa
fram, de som vill specialisera sig t. ex.
på släktforskning, uppteckningar och
museiarbete. Cirklar som ägna sig åt
växter och djur och andra som ta
som sin uppgift att forska i yrkets
historia, folkliv i helg och söcken, det
andliga livet och andra slag av hem
bygdsskildringar. I det arbetet vill
tidningen Gustavsbergaren gärna va
ra bygdetidning, öppen för oriente
ringar från den historiska bakgrun
den fram till våra dagars samhälle.

För 10 år sedan startades ett hem
bygdsgille i Gustavsberg. Det syss
lade med folkdans och lek, samkväm,
sångaftnar och öppnade en vävstuga.
Vi klädde oss i folkdräkt och intres
serade oss för folkvisa och folkmu
sik, och trodde oss kunna göra insat
ser för ett sundare nöjesliv och väcka
intresse för folkliga traditioner, för
bygd och natur. Kanske våra utgångs
punkter voro litet verklighetsfräm
mande, ty tillräckligt gehör erforo vi
icke, denna form av hembygdsvård
passade inte riktigt ihop med ungdo
men och samhället. Men vi lärde oss
skillnaden på nöje och glädje, vi fann
en faktor i umgänget, där alla tar del
och gör egna insatser, där vi äro
flera som sjunga, leka och spela än de
som lyssna. Där kom vi in på lek
och dans, slöjd, sång och musik,
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Dagboksanteckningar och håg
komster från gamla tider utgör ju·
inga sällsyntheter i vår litteratur,
men för det mesta härrör dylika al
ster från de bildade och besuttna i
samhället. Det väckte därför berätti
gad uppmärksamhet, när författaren
WHhelm :lloberg under sin resa i
~orrlamerika för några år sedan på
träffade dagböcker efter en svensk
amerikansk farmare, som noggrant
nedtecknat dagens händelser under en
längre period av sitt liv, såvitt jag
minns omkring 50 år. I samband med
publicerandet av denna upptäckt
framkom, att man hade kännedom

om en dagboksförfattare ur samma
samhällsklass även här hemma i Sve
rige, nämligen en kustbonde i Stock
holms norra skärgård. Dennes an
teckningar, som överspänner en pe
riod från senare delen av 1800-talet
till 1900-talets början, berör dock hu
vudsakligen väder och vind, sådd och
skörd. För övrigt tycks dagböcker ef
ter folk ur de bredare lagren ha varit
tunnsådda.

Alldeles in på Gustavsbergs knutar,
på det numera med Gustavsbergs
kommun sammanslagna Ingarö, har
emellertid en för sin tid särpräglad
person, hemmansägaren Axel Ludvig

vandringar och trivsel i samvaron.
En hembygdsvårdande verksamhet
bör stimulera fram en· större aktivi
tet även på dessa områden. Vi bör
sjunga och musicera mera allmänt,
en blandad folklig kör väntar på sin
tillblivelse, en slöjd- och vävstuga bör
äntligen få sin lokal, samkväm där
deltagarna själva· äro aktiva i under
hållning, lek och sällskapsdans skulle
ge mera personlig behållning och
glädje och stärka samhörigheten. -

Skulle vi i sinom tid få något slags
lokalt museum, så bör det läggas i en
vacker miljö och i grannskap till ett
gammalt porslinsmakarhem eller en
liten hemgård med slöjd- och vävstu
ga. Det skulle vara en samlingsplats,
där studiegrupperna kunde samman
träffa, där folk av alla åldrar kunde
ha en trivsam tillflyktsort. Ja där
kunde vi också ha lekvallar, sång
och musikstunder i det fria sommar
tid. Och kanske möjlighet till en

kopp kaffe. Men mekanisk musik och
basaranordningar skulle undvikas! -
När jag sitter och tänker på en lämp
lig plats, så fastnar jag för den vack
ra planen mitt emot apoteket och hu
sen vid Ebbalund. -

Hembygdsvård är alltså ett vitt be
grepp. Hembygdsvården vilar på all
sidig grund, på ett gemensamt in
tresse och allmän förståelse för våra
egna kulturella och sociala behov. Den
har möjlighet att stimulera envar till
vidgad kunskap om det egenartade i
vårt språk, vår historia, vår natur,
våra traditioner, vårt samhällsliv.
Men den får icke vara nationalism!
Den borde också kunnagöra oss bätt
re skickade att förstå, respektera och
acceptera andra folks kulturer och
sedvänjor och kan därför bereda
framtiden för ett kulturellt utbyte,
och en fredlig samverkan jordens
folk emellan.

Gösta Dahlberg.

Wennberg, född den 17/4 1841 på
Ängnö i Tyresö socken och död den
7/3 1915 på Långviks Södergård
(Kolbacken) i Ingarö socken, under
större delen av sitt strävsamma liv,
från år 1860, då han var 19 år gam
mal, till året före sin död, dagligen
nedskrivit uppgifter inte bara om vä
der och vind, sådd och skörd utan om
allehanda göromål på gården, färder
och händelser, som kommit till hans
kännedom, anteckningar som avspeg
lar inte endast hans eget utan hela
bygdens liv.

Jag hade för länge sedan hört ta
las om att gamla Wennberg, vilken
jag själv träffade i min barndom, ha
de lämnat efter sig dagböcker och
för något år sedan framletades ur
gömmorna med hjälp av sonen till
dagboksskrivaren, nuvarande äga
ren till Kolbacken, Axel Wennberg,
12 dammiga och av tidens "tand
gnagda band av skilda storlekar och
utseenden. Anteckningarna omfattar,
som nämnts, tiden 1860 till 1914 men
tyvärr icke i helt obruten följd. Någ
ra band har tydligen skattat åt för
gängelsen, så att vissa luckor upp
stått.

Det är något av upptäckarglädje,
som griper en, när man får syn på
sådana kulturhistoriska dokument.
Texten i böckerna är tätt skriven,
förkortningar flitigt använda, stav
ningen ålderdomlig och för den som
inte känner till trakten med dess
gårds- och ortnamn eller inte är för
trogen med lantliga sysselsättningar
torde böckerna inte vara lättlästa.
Men de ha en sirlighet i piktur och
uttryck, som frapperar med tanke
på den torftiga utbildning, som stått
vederbörande till buds i Tyresö folk
skola på 1850-talet. I alla händelser
var gamla Wennberg en skrivkarl, det
framgår av alla handlingar han upp
rättade, brev, orlovssedlar, auktions
protokoll, testamenten, bouppteck
ningar, och det var väl det intresset,
som kom honom att föra dagbok.
Knappast drömde han om att de en
gång skulle bli publicerade och bi
draga till kännedomen om gamla
lngarö.

De första anteckningarna handlar
om, hur han flyttar från Ängnö och
etablerar sig på Kolbacken, som han
övertagit genom arv. Han beskriver
noggrant de ägodelar han för med
sig från Ängnö, forslade till det nya
stället i roddbåt. Kreatur anskaffas
och han och hans mor, som då ännu
lever, städslar dräng och piga. Fisket,
som på den tiden utgjorde en stor del
av en skärgårdsbondes levebröd, be
gynner och de notturer, som kommer
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på hans del såsom medlem av byala
get i Lå.ngvik, antecknas. Han bibe
håller dock länge kontakten med
'I'yresötrakten och hans resor dit med
båt eller, när Ingaröfjärd ligger
blank, på skridskor äro täta. För öv
rigt är han böckerna igenom ofta på
resandefot, till Stockholm stundom
ett par gånger i veckan fastän dessa
resor alltid måste företagas med
roddbåt eller häst och vagn.

De täta stadsresorna nödvändig
gjordes ju av att staden var den en
da plats i skärgårdsbornas närhet,
där de mera säkert kunde omsätta
sina produkter, kött, smör och ström
ming, i reda pengar, en sällsynt va
ra för en småbonde på den tiden, men
dessutom fick Wennberg såsom va
rande skrivkarl ofta uppdrag av gran
nar i affärer och i ärenden till myn
digheter. Som ersättning för dylika
tjänster gjorde grannarna dagsver
ken på Kolbacken och det förekom
mer knappast en dag, då inte en
främmande person befinner sig på
gården för att hjälpa till med något
av de mångahanda göromål, som in
gick i den tidens självhushåll, för
utom arbete i jordbruk och fiske, bak
ning, bryggning, fläskrökning, väv
ning, skomakeri m.m.

Det livliga umgänge mellan går
darnas folk, som uppstod tack vare
dessa ständiga arbetsbyten, samt det
faktum att alla ställen och torp på
den tiden voro bebodda, gjorde, att
tråkigheten på landsbygden var ett
ganska okänt begrepp. Man var säl
lan ensam på åker och äng - som
nutidens traktorförare - utan träf
fades ofta och var många om arbete
na. Man förstår, att det var ett om
också strävsamt så synnerligen bro
kigt liv, som utvecklades vid t. ex.
"storslåningen på Eflinge den 23 juli
1871, som började kl. 2 eftermidda
gen och der var omkring 50 man".
Eller när en torpstuga den 26 mars
1886 flyttades från Byttvreten (vid
Långvik) till Johannesdal (vid Ing
aröfjärd) med hjälp av 11 karlar,
6 hästar och 5 oxar. Bröllop och
barndop, begravningar och auktioner
samt naturligtvis dans utgör avbrot
ten i vardagslivet och dessa ljus
punkter äro noggrant nedtecknade i
dagböckerna, för det mesta med nam
nen på de deltagande. Persongalleriet
är som hämtat ur en bonderoman.
"Madam Blomstedt, Fia Grönlund,
Lotta i Björkvik, Ulla i Brasket, Calle
i Långvik, Båtsman Efling, Torpar
Stadig i Kulla, Pastor Oliv, Baron
Leuhusen äro några namn ur den
färgrika samlingen. Trots frånvaron
av tidningar och telefon förmedlades

Ett itppslag ur Wennbergs dagbok.

också nyheter på ett förvånansvärt
snabbt sätt. Händelser som timat i
Stockholm antecknas på många stäl
len av Wennberg redan samma kväll.
Friarresorna i Wennbergs ungdom
skymtar också och efter en som man
får antaga lyckad roddtur på Björnö
fjärd en vacker julikväll 1868 tillsam
mans med "Emma i Björne" anteck
nar han lyriskt "Denna ungdom i
dessa dar".

Kyrksamheten var stor i gamla ti
der och man var ofta till skrift. Nå
gon gång kunde nattvardsgästerna
bli så många, att oblaten inte räckte
till. Så är noterat för söndagen den 20
aug. 1871: "Var jag och Fia Grön
lund till skrift i Ingarö kyrka och det
fattades oblat för presten Claeson så
kyrkvaktare Janson måste springa till
Pilhamn efter sådana, medan han av
löste andra dukens nattvardsgäster."
Tidens vidskepelse och svartkonst har
också satt sina spår i böckerna, även
om Wennberg själv inte syns ha va
rit så fången häri. Den 28 maj 1871
står det: "Dessa dagar hafver Söder
nespigan Wilhelmina Winberg varit
bergtagen." Gamla Wennberg var en
tänkande människa och mediterar of
ta över livets gång. På äldre dar av
slutar han i begrundan årets anteck
ningar med en psalmvers.

Det är givetvis ogörligt att i den
na tidning återge dagböckerna in ex
tenso, men då desamma kunna vara
av intresse för såväl yngre som äldre
årgångar av Gustavsbergare och Ing
aröbor, har här gjorts ett starkt be
gränsat utdrag, som i någon mån be
lyser livet på lngarö för 50-75 år
sedan och upptager en del händelser,
som berör Gustavsberg. Härvid har,
för att anteckningens karaktär inte
skall gå förlorad, originalskriften i en
del fall återgivits helt oförändrad, I

andra har en nyare stavning använts
i syfte att göra utdragen mera lätt
lästa.

Stockholm i oktober 1953.
Sven Lorang.

1860
.A:PRIL. Notens hopsettning måndagen
den 21 april och dess dragning samma
qvell. 29. Planteringen söndagen den 29
april, vilken uti mengd var 10 styk
epellträn samt 20 buskar från Biate
lund samt blommor. Medfört från Engnö
2 epellträn, ett parti syrener samt 1 pä
ronträ och några vinbärsbuskar. Säsom
anförare för planteringen A. G. Lind
berg, trädgårdsmestare vid Biatelund.
Kostnad 6 Rmt utom kost.
JULI. 7. Börjar till atb slå och slut
den 18 utom marn. Arbetare voro P.
J. Lundin, M. W. Hanson, H. Ekholm,
A. N. Nilson och A. L. Wennberg. På
östra sidan om marsjersgåln 6 lass bett
re, på vestra sidan och Långa Håle 4,
utur det så kallade .Skrevelskerret timo
tej 7 lass.
AUG. 21. Var vi och skar rågen. Råg sen
10 lass, veteskylar 22 mindre lass.
SEPT. 7. Körde vi in kornet uti mengd 6
lass.
1861
JAN. 22. Pä qv.elln fick jag kronosedel
qvittens från baron Leuhusen, utgör för
år 1860 5 Rmt 66 öre.
MARS. 3. Böndagen var Mamma, jag
och Sundell till skrift i Tyresö kyrka.
MAJ. 22. Var jag till Vermdö kyrka och
lämna gårdspapperen till gamla lens
man Cederberg på begäran om förnyel
se på Fägelströms 1/8 dels mtl och vå
ran 1/12 dels mtl fasta egendomen f. d .
tillhöriga Steffan Westerberg och Erik
Eriksson uti Längviks By.
JUNI 23. For jag frän Engnö och hit,
varefter på qvellen jag, Gabriel och Sö
dersbröm gick till Seby och dansa till
kl. 9 den 24, varefter jag hemfor till
Engnö på qvellen.
JULI 9. Var jag och Alfred med flytt
ningslast på Fågelströms öka yttra vä
gen upp till våran bro,
SEPT. 27. Var jag till Tyresö prest
gård och sade till om vära betyg att
få dom utlysta ur Tyresö församling
söndagen den 3/11 eller Allhelgonadag.
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våra får, varav vargen
en uppätit en. 30. Var
och sköt 2 får mitt för

~---o''TI..
:?:::B?- re. Kom skräddaren Rundström
s-;-- hans gesell till oss och sydde 1
stortröja, ! par byksor, 1 vest, slut den
:2 n:.:ddagstid. 26. Var jag till pistolsme-

Eklöven, Sperlingens backe med
stocken till reprasion. Ny stock,

ä!ldr'~g till knallås samt borrning och
gning, en hylsa samt skruvar som

.:at-tAS.
~IARS. 10. Mellan 10 och 12 vart Ema-
ue, Hindell i Långvik död efter en sjuk

domstid av 8 dar. 14. Var det auktion
vid Karlshamn efter torparen Boström.
,!d ovannemnde auktion skrev jag auk
::=protokoll för första gången. 16.

Gravöl vid Långvik efter Hindell.
APRIL. 6. Var J. A. Westerberg her och

jo:rde rekning samt gick till Bergström
oca temde en fåle. 19. Var jag till Hers
ön och fick håret klippt. 27. Sköt jag
en anddrak vid Klacknäsudd.
SEPT. 19. Var jag till Ebbalund och
stessla G. W. Lindholm som dreng till
ett kommande år och han skall i lön
hava ett för allt 60 Riksdaler Riksmynt.
XOV. 19. Var vi till stan och mamma
tessla sig pigan Fredrika Kraft ä. 30

R. för året.

1863
::\L~J 14. Var jag till Hersön och hade
Xybyggs ökstocken till låns, varefter
Sofi och jag satte 3 strömmingssköttar
utanför örnudden. Sedermera träffa jag
Calle i Långvik, som var mycket över
lastad av brännvin, vilken jag följde
hem.
JULI 31. Kom torparen Stadig i Kulla
hit och började sprenga i Skrevelsker
ret.
AUG. 27. Madam Margareta Jansson i
Grendaln kom hit och började väva till
fyrskaftskleder åt mig.

OKT. 4. Mikaelsdagen hade jag pålys
ning i Pilhamns kyrka, uppläst av Pas
tor Melander, att de som var skyldiga
på auktion herstädes att inom 8 dar
härefter var och en till mig sin skuld
betala.
NOV. 30. Lemna jag fattigdelen för 1/4
mtl Långvik med 2 1/2 skålp. rågmjöl,
12 lod ärter, 1 kappe potatis, 1 skålp.
strömming, vilket Gabriel var till fattig
stugan med.

1864
MARS. Natten mellan 2dra och 3dje
mars från kl. 9 på aftonen till kl. 12 om
natten var det elsvåda på Björne gård
hos arrendator Dahlbeck, varest elden
antändes i ladugårdsladan och vart där
innebrända 11 fäkreatur och 5 får. 18.
Byggde jag mörtsköttar och Johan kör
de hem brasved frän hagen.
MAJ 23. Börjar skolan vid Engkerrs
viken.
JUNI 20. Kom L. E. Sundell i Carls
hamn hit att börja med att ·bygga en
mindre ökstock, 6 alnar lång inom gav
larna, förn 1/2 aln, mitten på båten 1
aln, aktern 3 qvarter. 23. Var Johan
med Calle till stan och hade 1 tunna po
tatis och fick 8 Rmt Iför henne.
SEPT. 12. Tog vi löv 12 tiog i Kiel
lengen och Skrevelskerret. Samma dag
flytta jag Byggmestaren Johansson
ifrån Björne ty han hade ·blivit osams

med baron Leuhusen och gjorde ej ladu
gården i ordning under 1075 Rmt, tillökt,
vilket baron ej ökade på. 16. På qvelln
skrev jag ett brev åt Ludvig Carlson i
Eknes, som skulle till Jungfrun Charlot
ta Wilhelmina Melander, Nemdö, Grön
vik.
OKT. 29. For jag till Stockholm på ång
slupen Teres från Kolström kl. 6 på må
ron.
NOV. 4. Var det gudstienst i Pilhamns
kyrka om den långa fredstiden av 50 år
sedan Norge och Sverige vorde förena
de.
DEC. 20. På eftermiddagen for jag till
Stockholm i sällskap med Calle och Mari
Söderström. Jag gick vartenda steg till
stan. På hemvägen skenade märrn med
Calle på Tjärhofsgatan. 28. Från den
28:de tills nyårsdagen kunde jag för
bröstvärk av högre grad ej uträtta nå
got arbete.

1865
JAN. 25. Var det inlämning i Prins
Oscars magasin vid Pilhamn av spann
mål och potatis, varest jag gjorde tienst
för första gängen som magasinsdirektör.
28. Var vi till stan och Gabriel var och
hörde efter plats på ängrartyget Ves
terås. På hemvägen körde vi villse i
snötjocka på Baggensfierd.
FEER. 6. Var Åkerblom och jag och
satte ut ebt sielnet (sälnät) vid Vis
hamnsudd. 24. Lette jag slipa en rak
kniv i 18 Brunnsbacken hos en mormon
och läsare.
MAJ 14. Var jag till Nemndö sedan vi
kom från stornot och hade Jonsons
stävökstock till Skelsmaraön, därifrån
jag och Fågelberg for till Nemdö. Jag
kom i land vid Stensunde, därifrån gick
jag till Vesterby, Krokvik, Skärvassa.
Vart överrodd från Engkerrsviken av
madam Blomstedt,
AUG. 22. V-ar jag i Stockholm. På hem
väg fick vi binda efter med "Tyresö
Pråmdragaren" från Dockan till Ekhol
men (vid Älgö).
NOV. 13. Sen vi kom från not rusta vi
till stassrodd men kom ej längre än till
Engnö Norrholmarna, där vi måste vän
da för motstorm, varefter vi rodde hem
och körde strömmingen över land till
våran bro och Ltndholm samt jag rodde
upp till Seby med våran ökstock och
därifrån voro vi ej klara ant köra förr
än kl. 12 om natten. 1/2 5 var vi vid
Klinten.
DEC. 27. Köpte jag (i stan) en mössa
å. 12 Rmt. Vi mötte busar vid tullen.

1866
JAN. 5. Körde jag till Höjden efter gub
ben Lundell, som koppa mamma samt
lette henne åder på foten. 6. Skrev
Lundell tvenne reseft åt mig för krea
tur - - - varefter jag skussa honom
till Gustavsberg. 14. Var jag till kyr
kan och Biatelund. Betalte Baron Ce
derström lfrelserentan för denna gården
samt Pastor Melander och organisten.
APRIL. 30. Var jag i Stockholm och
dom stal från mig vid öbergs hökarbod
i Stadsgårn en säck med inneliggande
kryddbovaror för 13/25 som jag seder
mera fick borga för utav Littke på ny
räkning.
JUNI 8. Tjära dom stornoten och
August i Braske var med för min räk
ning som livkarl.
SEPT. 16. Invigdes nya orgelverket i
Ingarö kyrka. 25. Var jag och Carlson

i Långvik samt Gustaf Jonson samt 5
hästar vid Klmten (grusade landsvägen)
och kom ej hem förrän kl. 11 påföljande
natt.
DEC. 7. Körde jag till Gustavsberg med
ovannämnda kött - - - 8. Måste jag
gå dit efter pengar, ty det var avlö
ning. 26. Skrev jag ett testamente emel
lan makarna - - - -

1867
MAJ 5. Emottog jag (vid kyrkan) av
bonden Janson vid Skelsmara och öster
gåln 25 öre i pengar att lämna till Lens
man Cederberg såsom likstod ät kyrko
herden Jansson vid Vermdö efter avlid
ne Elias Emanuel Lindbom vid Stavs
udd och var denna ringa summas Indra
gande överlämnat åt lensman.
JUNI 17. For Fia Grönlund och jag till
stan och Båtsman Efling följde med in
på generalmönstring den 18 juni.
AUG. 18. På eftermiddagen började vi
slå och slog slut på Kiellengen och Lång
håle samt hela brunnsslätten och ät
Lillengsgärdsgåm bra långt ut på marn
och sedermera dansade vi till kl. 3 på
natten. Calle i Björne spelte på -hand
klaver.
OKT. 6. 4:de Böndagen var jag rtill
kyrkan och då lystes på om frivillig
hjälp till Norrlands nödlidande - - -

1868
FEER 2. Malde vi mjöl å handqvarn.
JUNI 24. Midsommardagen måste jag
och Anna ro till stan (rån Engnö) ty
vi fick en lax väg. 23 skålp. och vi fick
37 öre skålp. för honom.

1869
OKT. 11. Sköt jag en orrhöna i övre
kärret och fick 1 Rmt för henne.
NOV. 16. Dessa dagar har Lotta i
Björkvik varit vid Långvik och torkat
malt för Björnes räkning samt skäktat
sitt lin. 26. Var jag vid Långvik och
bråka lin och hampa,

1870
APRIL 1. Var Herr Sundqvist här och
tog upp på en lista som utgör 5 Rmt
per hemman till en samling a:tt köpa
en present af ett guldur och en snus
dosa åt våran högt elskade och djupt
saknade Pastor Melander, som skall
lämna denna lastfulla ö denna månad
och bliva kyrkoherde. Våran del 1 R.
50 öre. 21. På eftermiddagen fick vi
upp 40 st. idar i· Långviksviken.

JULI 4. Var Lotta i Björkvik här och
tala om att hårklippare voro på färde i
nejden, som ville klippa fruntimmershår.
Klippte Ulla Erikson piga vid Björne.
OKT 27. Var det auktion vid Toholmen
efter Sundgrens hustru. - - - Jag var
där och förestod krogen.

1871
APRIL 25. Var Landqvist i Långvik
och Gabriel samt jag och högg på Lång
viks egor 2 bielkar 7 aln. långa och 8
tums, 4-kantbilade, vilka skulle forslas
till klockstapelns nybyggnad vid Pil
hamn d. å.

1872
FEER. Hagling vid Bruket var här och
skulle bilda oss att se på operan sam
ma qvell, som ej vart av.
MARS 3. - - Samma dag sålde jag 31
lisp. timotej åt Åkare Håkansson vid
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Kolbacken eller Långviks Södergård på Ingarö, där A. L. Wennberg hade sitt
hem och där de gamla dagböckerna fanns. Teckning av Oalte B.

Hornsgatan å Adolf Fredrikstorg ä. 70
öre pundet. Hade 1 fat bayerskt öl till
Gus·tavsberg.
NOV. 1. Börja Båtsman n:o 105 J. E.
Efling, som i lön å hela roten eger 4
Rmt, 24 Iisp. Rågmjöl, 48 lisp. Hö och
48 Iisp. Halm samt hemforsling av 12
enbetslass långved samt vid början i
lega 50 Rmt ett för allt.
SEPT. 27. Var det tacksägelse efter
Sveriges konung Carl XV, som regerat
i 13 år och blev död i Malmö den 8 ds.

1873
DEC. 7. Dessa dagar har Akerblomskan
legat illa sjuk •i smittkopporna. 18.
Sjukna Fia i kopporna. 27. Denna må
nad blev Anderson i Nybygget död i
kopporna. Jag sjuk i kopporna .

1882
MAJ 7. Kl. 5 efterm, till Långviks opp
stuga. Bibelförklaring av Pastor Oliv.
Nordlig storm och kallt.
DEC. 23. Var. Båtsman Efling och tog
sin julkost och var nykter och besked
lig. 26. Dans vid Björne.

1883
JAN. 9. Karl vid Björkvik och slag
tröska råg.
MARS 3. Akte Sofi och jag till öster
haninge över Sandhamn och Grenö fjär
dar samt Avavik upp till Svartbäcken.
APRIL 10. Brev till Kapten Bjurberg
om ångbåtsturer till Nämndö 1883. 14.
Gick jag sjövägen åt Filan till Boviks
hage och till Gustavsberg och blev skyl
dig Kindgren 5 kronor.
MAJ 11. Började Gustavsberg 3:an sina
turer i år till Tyresö-Nämndö.
DEC. 25. Akte jag, Sofi och Axel och
Wickberg till julottan och börja guds
tjänsten kl. 1/7 p. m. Gott väglag. Vi
körde Sebyvik och .Snösundena. Hemma
kl. 11 f.m. 29. Var kyrkvaktaren och
tog sin julkost.

1885
JAN. 16. Småskolan inskriven vid
Björnö den 15 ds, men för svårt väglag
var skolgång uppskjuten till kommande
vecka.
FEBR. 8. Kl. 1 e. m. gick jag härifrån
till staden, .Sebyvik, Biatelunds sund,
Baggens fierd, Kolbotten, Jerlan, Nacka
och Hammarby sjöar och var vid Artil
lerigatan kl. 1/2 8 på qvellen. Qvarlåg
där till följande dag. 9, Samma natt
låg jag vid Ekorrn hos .Sundberg till
följande måron kl. 4, gick därifrån och
var hemma kl. 10 f. m.
APRIL 12. Brev till Tilda Gustavsberg
angående fläskrökning. 20. Jag börja
(magister) Lagerströms fläsk.
JULI 26. Sammanträde å 1Seby för över
läggande om byggnad av ett skolhus att
bliva i stället för nu ambulatoriska. Den
hädanefter skulle bliva ifast skola med
400 kr. statsanslag. Kl. 4 e. m. Bibel
förklaring vid Skälsmara, Nystugan,
hållen av Pastor Oliv. Sedermera dis
kussion s. k. läsare och statskyrkans
bekännare.
AUG. 9. - - - Samma natt var Sö
dernäsdrängen Anderson här och spela
handklaver. Dom dansa på logen, där
även Fröknarna Anderson (sommargäs
ter) vad med en stund. Det var Björ
nes, Jdals, Nyabrons, Vishamns, Bras
kes, Långviks, Björkviks, Torpes. Slut
mellan 12-1 p. n. 15. Kom till Björk
viks brygga från Stockholm med 3:an
vår hyresgäst Herr Anderson, en vakt
mästare Anderson från 2:a kammaren
i Riksdagen samt en f. d. Hökare An
derson att jaga å mina ägor. 16. Bör
jades jakten dock utan framgång, ty
det fälldes inget djur på hela dagen.

1886
FEBR. 3. Kl. 1 e. m. körde jag åt Stor
mossen och till Sandhamn (vid Ingarö
fjärden) varest jag lassa 2 halvtunnor
spiggolja, varefter Johan Akerblom och
jag körde till Stockholm landsvägen all

väg. Han sålde (spiggoljan) till Hylins
fabrik för 12 öre skålp,
MARS 23. Nämndöbor var vid qvarn
(Malma kvarn) och körde över Nämdö
fierd, som var mycket stark. 26. Flytta
vi Byttvretsstugan till Johannesdal vid
Fagerholm, rty W. Karlsson hade fått
den av Hindell och skulle bygga kom
mande sommar. Körare voro från Lång
vik Hindell 1 häst & 2 par oxar, C.
Karlson 1 oxe, jag 1 häst, Nybyggarn
1 häst och Axel Jacobson, Skelsmara:
Myrman 1 häst, Norman 1 häst, Rams
dalarn 1 häst, Westerberg, samt Fågel
berg vid ön (Skälsmaraö) 1 oxe och
Johanson iEngsvik 1 oxe. Vi körde från
Byttvreten till Stormossen, Nybygget,
Grönskan, Fiskmyran och över brant
skog. Starkt millveder & södlig vind
men ennu gelpligt före. 29. Kl. 11 f.m.
ålcte jag och Mari i Brasket till stan
sjövägen - mycket klen is. Hade häs
ten hös åkare Petterson vid Hammarby
tull, varest jag måste lämna kälkar och
vagnskorg kvar samt körde lösa hästen
landvägen åt Gustavsberg. Hemma kl.
1/2 på natten.

1887

APRIL 5. Sammankomst och val vid
Ingarö sockenstuga till Elektor ,atJt in
ställa sig vid Stallmästargården den 21
ds ,för val av riksdagsman rörande råg
tullen. Och valdes Herr Alexander Dahl
qvist vid Fagerholm med 18 röster, Ek
lund, Lemshaga med 1 röst, friherre Ce
derström 1 d:o.
JUNI 25. Vid 7-tiden e. m. kom ovan
lig hård nordlig orkan och regn, var
vid många olyckor inträffade, som i tid
ningarna äro beskrivna.
DEC. 25. - - Snöväder och nordlig
storm. 27. Ploga Hindells hi!t ner med
oxarna.

1888
JAN. 12. Hindell och Carlson i Lång
vik här och uppgjorde om skolan, vilken
skulle börja den 16 ds i Oppstugan Lång
vik på den överenskommelse att Hin
dell skall hålla husrum och vi vedbrand.
16. - - Hildor följde med till Bruket
och skulle börja vägarbete vid Bleket
och rätt till Mörtsnäs malm.
FEER. 9. Slakta en gödkalv. 10. Jag
och Sofi till G-g med köttet. Stekarna

1till Mäster Barlow och en annan engels
man in på gården ä. 35 öre pundet, 1
bringa till Doktorn och en till Erikson
ä. 30 öre. ·
DEC. 20. Föreg. vecka har Båtbygga
re Abraharnson från Mörtö Bunsö
drunknat i Bergviks fjärd och flutit med
ny båt i land mellan Fagerholm och Jo
hannesdal, påhittad av W. Carlson.

1890
FEBR. 25. Mäster Barlows vid Gustavs
bergs Fabrik 65 födelsedag firas. 26.
Hindell här med ansökan till Konungens
Bef. att tillsvidare hålla vakant i ställe
för 105 Efling (båtsman) Wikström
som rymt från tjänstgöring sistförliden
höst. Å denna ansökan skulle alla till
roten hörande skriva sin namnteckning.
M.A!RS 12. Till G-g, 1 mått barrved
till Lorang, skuld.
JUNI 6. Föregående dag begravdes
luftseglaren Rolla, som drunknade vid
Ljusterötrakten för 8 dar sen. 15. Var
det en Colibribåt här vid våran bro (i
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ej bänt förr i värl
kl. 3 e. m., jag och

m strömmen till öster-

fas och dans vid Säby åt
~ .eD.S undersåtar och barn av

....,;Jticrådet Leuhusen med anledning
a= de':. lystes för Fröken å Säby med en
öj=t (Fleetwood?)

DZC. 17. Förlora 3 :an propellern vid
Xyströms brygga i Stäket - - - och
blev följden att den åldrige befälhava
ren och kaptenen J.. M. Bjurberg blev
frän båten avsatt.

1891
JAN. 30. Körde jag från G-g till Sö.
Bangården Stockholm, eldfast tegel. Jag
hade 31 tegel första dagen och 27 2:dra.
Vi körde Baggensfjärd och sundena.
Tjänat båda dagarna 10 kr. 23 öre.

1892
MARS 11. Körde till G-g på kvällen.
12. Kl. 5 p. m. åkte jag och Lorang
ill staden, där 1/2 8, qvarter hos Ahl-
ström.
NOV. 11. Husförhör med Långviks och
Björnes. Pastor Oliv. Här skrivna - -

1893
JA.1.',". 11. Juden Lopinsny här. Så.Ide till
honom gamla rökpipbeslag för 1,50 -
- - -. 30. Till G-g och hämta Axels
byxor, sydda hos Holmberg 1:25.
M:..IBS 9. Auktion vid Brunn och ropa
jag in ett märrföl för 160 kr.
APRIL 2. Påskdagen voro vi alla hem
ma och friska. Det klaraste och härli
gaste vårväder, Bina ute båda kuporna,
trasten sjöng och lärkan alltmänt fram
me.
JL"l\-:I 19. 1Iadam Karlson, Björnö hit
och bjöd till bröllop. 25. Jag, Sofi och
Axel vid Björnö på bröllop. 26. Bröl
Iopsvila.

18!»
JUNI 26. Jag visa en inspektör ifrån
Barnhuset i ,Stockholm till Mörtviken,
Fornboda, ill::bbalund, Björkvik. Här av
synades barnhusbarnet n:o - - -.
JULI 10. Erikson och jag hos Lager
ström och räkna resterande procent från
1890 till 94, på vilket skrevs revers.

1897
MAJ 27. Jag, Axel Gustaf och Oscar
till "Södra Sveriges" bärgningsplats.
(Franska Stenarna i . Nämdö fjärd)
Hon var nu högt över vattenytan och
skulle avgå om 8 dagar.
JULI 24. Kom Mäster och fru - -
(hyresgästerna för sommaren) från ut
ställningsbesöket.
SEPT. 18. Kungajubileet. Jag och Axel
vid Dyppelsberget såg raketkast från
Stockholm.

1898
MARS 12. Auktion hos torparen An
dersson, ösbytorp, som denna vår slutar
med jordbruket. Uppbördsman Lager
ström.
AUG. 22. Jag till Beatelund. Lämnade
Friherrinnan Cederström 30 kr. mot
qvttto som frälseränta för 96-97~ Baron
var seglad till Åland. Solsken och grant
väder,
SEPT. 16. Begravdes Pastor Oliv i
Ingarö kyrka. Pastor 0. blev död av
hjärtf"orlamning genom skrämsel av
ustru Lundqvist vid Finnbo, som nu

åter var svagsint.

1899
JAN. 14. Hos organisten Bengtson och
uppgjorde med honom att för nu 3 år
resterande lön få lämna hö och halm för
allt utgörande 4: 95 (15 pund haver
halm, 5 pund timotej).

1901
MARS 7. På morron kl. 7 gick jag och
Emil Anderson, Björkvik till Ekholmen
på Nämdö, där vi mötte Westerlund och
son från Långviksskär, av vilka vi köp
te 1 fjärd. saltströmming till Hindell,
Långvik och jag 1 fjärd. 5 kr. vardera.
Ater vid Björkvik kl. 3 e. m. Samma dag
körde öman i Gillinge över ifjärden samt
Sandström på Rågskär från staden över
Nämdö fjärd. 9. I dag kom Fågel
ström från Svartsö med son, dotter och
måg till Längvik. Körde med 2 hästar.
(Hade rt:i<l<igare bott vid Långvik)
SEPT. 15. Samma kväll sades "Gus
tavsberg 6:an" ha sjunkit.

1903
APRIL 30. Nedbrann stora logen vid
Eflinge samt en halmstack.
MAJ 5. - - - i förhör vid Eflinge
ang. mordbrand 30/4 och bekände hon
nu att hava anlagt elden. Spaningarna
leddes av Comissarie Törnqvist.

1905

. JUNI 9. Jag på förmiddagen till Lång
udden att se det nygifta prinsparets an
komst (dåv. Prins Gustaf Adolf och

Prinsessan Margareta av England), men
de voro redan över Nämdö fjärd .

1906
F1EBR. 27. Ny telefonväxel vid Hindells
uppsatt denna och föreg. vecka.

1912
JULI 2. Jag till Skenora ang. brandsyn,
som skall börjas av mig och Bror
öhman, Skenora. 13. Karl Hindell här
och slog sjöräckan med maskin på en
timma. Gustaf i byte och slog renar å
näset.

1913
DEC. 31. Lensman Kihlberg och Malm
här ang, (ryssar? sägfilare?) som gick
fram här och blev häktade mellan Ef
linge och Återvall och nu sitter arreste
rade.

1914
JUNI 9. Jag gjorde ny vändbank till hö
vagnen.
JULI 20. Göken gol, ovanligt så långt
lidet på sommaren.
AUG. 21. Skar sista frötimotejen. 5.
Gjorde iordning för landstormsmännens
inlogering på logen. 17. Tog landstorms
männen upp krus- & vinbärsbuskar samt
pioner vid stenmurn för anläggning av
skjutvallar.
OKT. 1. Eftermiddagen stornot Vis
hamn. Endast 1 1/2 trumma småström
ming. 11. Sänt räkning till Vaxholms
landstormskår. Inalles 109 :80. 24. Dy
jord till Wallhof (sista dagboksanteck
ningen).
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Hur •
VI arbetar

6. Vårt dagliga porslin.

Den äldsta av Gustavsbergs till
rerkningar är framställning av hus
hållsporslin. Årtalet 1827 är för en
gustavsbergare lika viktigt som nå
got av de historiska data vi begåvats
med. Det året började nämligen till
verkning av flintporslin. 1870 är en
annan milstolpe, då man tog upp till
verkning av benporslin. Givetvis kom
det under årens lopp att uppstå en hel
del varianter isynnerhet då det gäll
de flintporslinet. Under senare tider
ha vi dessutom betjänats med pors
linskvaliteter, som inte kan hänföras
till någon av nämnda grupper, såsom
vitreous china, stengods etc.

Sedan 1827 har inte bara porslinet
undergått förändringar utan kanske i
ännu högre grad framställningsme
toderna. Skulle en 1827-års porslins
makare kunna konfronteras med ar
betsförhållandena av idag skulle han
nog känna sig åtskilligt bortkommen.

Den rationaliseringsprocess, som
hushållsporslinsfabriken varit före
mål för under de sista 20 åren, har
burits av en enda tanke nämligen, att
skapa en industri, som kunde hävda
sig i konkurrensen och bereda arbete
och trygghet åt de anställda under
anständiga levnadsförhållanden. Till
komsten av tunnelugnarna inledde
denna period och den fullständiga om
byggnad som påbörjades 1943 gjorde
det möjligt att avsevärt förenkla
transportarbetet. Genom att anskaf
fa och själva konstruera nya arbets
sparande maskiner och verktyg och
utnyttja dessa efter principen flytan
de tillverkning har en betydligt högre
produktion per huvud åstadkommits.

Men det finns flera faktorer än
nyssnämnda, som är avgörande för
ett gott resultat, nämligen lämpliga
material och modeller samt inte minst
det individuella intresset för arbets
uppgifterna.

Modell- och gipsverkstaden.
Impulsen till en ny modell kommer

mestadels från någon av företagets
konstnärer. När denne skissat eller
modellerat sin ide blir det Gerhard
Persson eller någon av hans medhjäl
pare, som får förvandla denna till en

modell i gips. Vägen från denna och
till det slutgiltigt godkända prov
exemplaret är lång och mödosam, ef
tersom resultatet måste bli en både
ur konstnärlig, teknisk, ekonomisk
och försäljningsmässig synpunkt
lämplig produkt. Först när så är fal
let och Gustav Gehlin lämnat ut till
verkningsorder kan formgjutarna
börja tillverkningen av arbetsformar.

Porslinsverkstäderna.
Verkmästare Carl Wiberg är den

som med hjälp av två förmän leder
och fördelar arbetet på porslinsverk
städerna och gipsverkstaden. En av
delning inom avdelningen är special
verkstaden, där våra förnämligaste
benporslinsserviser och annat fingods
tillverkas av särskild utvald perso
nal.

Det fanns en tid då fabriken sålde
allt vad som överhuvud kunde med
hinnas och verkstädernas produktion
nästan helt var upplagd i långa se
rier. I dag, då vi ha köparens mark
nad, fordrar konkurrensen flera mo
deller och snabbare leveranstider.

Ugnar.
Torsten Box, som handhar de vär

metekniska problemen inom fabriken
har med Karl Sjöstens hjälp tillsy
nen av våra ugnar. Dessa gå av na
turliga skäl i kontinuerlig drift och
fordrar en ständig övervakning.

Rågods och glattgodsavd.

Denna omfattar: glasyravd., glatt
fyllningsavd., halvfabrikatlager samt
glattgods, och rågodssorteringsavdel
ningarna. Verkmästare Larsson har
med hjälp av 2 förmän ansvaret för
dessa avdelningar. Glaseringsarbetet
har under det senaste året kommit att
glida ur sin tidigare utstakade linje
genom tillkomsten av alla specialgla
syrer. Sprutningsförfarandet har
kommit mera i förgrunden då det
gällt kvalitetsvaror och färgade gla
syrer. Sorteringen som inte utan skäl
kan kallas fabrikens samvete har en
mycket stor uppgift att fylla. Det
personliga omdömet spelar en stor
roll, för stor nedklassning kan bety
da stora ekonomiska förluster och för
stor tolerans minskad försäljning.

Dekoravdelningarna.

Dessa omfattar målarsal, kromo
tryckeri och maskintryckeri. Edvin

Handformning av tallrikar och tefat på flintporslinsavdelningen. Vid väggen
samlingstransportörer för allt tillverkat gods till infyllning.
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Från en gjutplats på benporslins
verkstaden.

Lowndes är verkmästare och till med
hjälpare har han 3 arbetsledare. Ho
nom åligger det även att hålla kon
takten med leverantörer av färger,
tryck etc.

Dekoren är kanske i ännu högre
grad än modellerna föremål för folks
smakförändring. En period är över
dekorerat gods i stil med Fasan och
Willow på modet, för att i en annan
period falla i glömska och kanske
avlösas av färgrika kromotryck. När

ilhelm Kåge för ca 15 år sedan ska
pade de mjuka formernas servis vann
han föga förståelse. De senaste åren
har den med dekoren Grå Ränder va
rit vår stora schlager. Många lik
nande exemepel skulle kunna andra
gas men dessa får räcka. För 15 år
sedan var 14 flickor sysselsatta med
sprutdekorering, i dag vill få ha en
sådan dekor. Det tidlösa dekorerings
sättet är dock handmålningen; en

Theservis Tea i flintporslin, handmålad,
komponeraä av Karin Björqvist.

pjäs med "Handmålat" i botten be
tecknar en kvalitetsvara utförd av
fackman.

Lager och expedition.
När varorna hunnit så långt skall

de ju helst vidarebefordras direkt,
men eftersom vår tillverkning omfat
tar 7000 detaljer och kunderna gör
anspråk på omgående och kompletta
leveranser, blir lagerhållningen avse
värd. Erik Karlsson, som har arbets
ledarskapet här, har även hand om
fabriksbutiken.

Chamotteavdelningen.
lng. Sven Johansson har utöver

andra arbetsuppgifter hand om sköt
seln av denna avdelning, vars huvud
ändamål är att förse övriga avdel
ningar med brännhjälpmedel såsom
kapslar, plattor, fyllnadsvirke etc. En
blygsam försäljning förekommer även

Handmålning.

i form av eldfast tegel och bärkrop
par för el-element.

En sådan tillverkning, som vi syss
lar med fordrar en ständig uppmärk
samhet för att uppnå resultat d.v.s.
få en kvalitativt bra vara. Felmöj
ligheterna äro många och den mystik,
som tidigare vidlådde porslinsmake
riet härskar i viss mån fortfarande.
Produktionsresultatet kan man läsa i
de rapporter, som varje vecka upp-·
göres å de olika avdelningarna. Men
en rapport är ju bara ett papper, om
man inte tager lärdom av det. Där
för samlas avdelningscheferna minst
en gång per vecka för att gemensamt
dryfta inkomna rapporter och detalj
granska uppkomna fel för att sedan
vidtaga åtgärder för dessas elimine
rande. Nödvändigt är att även följa
med i in- och utländska tidskrifter
och litteratur för att hålla sig ajour
med utvecklingen inom vårt område.

Sven Jonasson har glaserat 50 miljoner
koppar.

Samarbetskommitten.
Ungefär en gång per mån. träffas

representanter för arbetsledning och
arbetare för information och för att
skapa former för samarbete och sam
hörighet inom företaget till gagn för
produktionen och de anställda.

I ovanstående har jag sökt lämna
en kortfattad översikt hur vi arbetar
i produktionen på HPF.

Vårt dagliga porslin samlar där en
medarbetarstab av över 500 anställda
som i materialbehandling, formgiv
ning och dekorering i samverkan ska
par en kvalitetsvara, som gör Gus
tavsberg känt och aktat.

Fredrik Möller.

LE-modell i benporslin med Pike
mönster av Stig Lindberg.
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Plogar

och värmepannor
Genom ett höstfagert Sörmland, grö

na vallars Östergötland och ett stenigt
mörknande Småland anlände jag härom
dagen ti!I Reftele. Som förridare på 50-
milafärden visade. Teglund och Edqvist
vant vägen. Ref'tele är en kommun som
Gustavsberg men också trafikknutpunkt
och rik bondebygd. Där f'inns förutom
Skogsfors bruk, numera Gustavsbergs
fabriker, en hel del småindustrier, som
tillverkar barncyklar, portföljer, lampor
och annat. I samhället finns affärer ,i
nästan varje hus, tydligen är det famil
jebolag med husf'adern som chef eller
fabrikör. - V.i tog in på hotellet, som
enligt Teglund förbättrats avsevärt på
några år. Efter en god fläskkotlett träf
fade vi så småningom samman med in
geniör Schönberg, chef för vår fabrik
därnere, vidare Borg från Västervik,
Frans Lundqvist, Göteborg och Holm
berg, Englund och Wetterberg, Gustavs
berg. - Medan detta sällskap pratar
pannor, pumpar och plogar övar en dam
kör sitt julprogram i rummet intill, Teg
lund får låna en gitarr och så ackom
panjerar vår brumkör deras sång, Det
är också en givande sysselsättning. Mor
gondagens program skisseras och så sä
ger jag godnatt. Jag har inte hunnit i
säng förrän hela sällskapet tar sig in
genom ,korridor och hall till mitt rum
för att önska mig god sömn. Det är en
gammal småländsk tradition, påstår Ar
tur. Jag tackar för den påflugna artig
heten och känner mig väl installerad.

Torsdagsmorgonens grötfrukost gav
en god grund för en intensiv dag. Vi går
upp till fabriken och gör_ en rond med
Schönberg och Teglund som ciceroner
- och så släpper man mig lös på egen
hand för att studera jobbet och bekanta
mig med personalen på kontor och fa
brik. - I den lilla kontorsbyggnaden
träffar jag samman med herrar Berg
lund och Pettersson, den förra sköter
bokföringen, den senare är allt i allo
på expeditionen. Kassörskan, fru Svens
son, är säker och pigg. Chefens sekre
terare, fru Alvefors, har fullt upp med
telefoner, inköp och order och i övre
våningen sitter Englund och brottas med
inventarium och redovisningsproblem un
der benäget bistånd av nedreste Wetter
berg, Hela kontoret förefaller mig vara
väl samarbetat, dess personal är ett
gäng med reda och intresse.

u är jag ute på mekaniska verk
staden och tittar på verkmästare Sjö
grens domäner. Här i "Kulan", som av-

Hela personalstyrkan vid Gustavsbergs fabrik i Reitele,

delningen också kallas, gjorde man
mycket f'ina, kullager förr, en tillverk
ning som emellertid överläts på ,SKF.
Sedan blev det pumpar, plogar och de
taljer till lantbruksmaskiner och det
gör man också nu. D. v. s. plogar har
man övernog på lager. Bönderna slår
sig numera samman om traktorer. Vill
man ha en plog kan man ropa in en
för 7:50 på auktion, berättar Strandling,
som har 43 år i yrket. :Sonen jobbar
också här och har gått ,i Reftele yrkes
skola, så han blir väl också svarvare
skulle jag tro. Fackföreningens ordfö
rande, inbitne ungkarlen Arvid Larsson,
står och filar några bttar, när jag kom
mer med block och penna - och blir väl
mottagen. Han har jobbat i 34 år, är en
klyftig och glad smålänning, som beröm
mer sina arbetskamrater och tror på
samarbete. Intill verkstaden ligger rit
kontoret i en villa, som på sin tid rul
lades in på fabriksområdet från grann
tomten. Här träffar jag ing. Höcken
ström, som berättar litet om samhället
för mig. Skogsfors anlades 1906 av en
företagsam lantbrukare, som hade ta
git sig namnet Skogsfors efter ett vat

·tenfall, som han tänkte exploatera. Det

Stationsplatsen och hotellet.

g.ck nu inte, men som småindustri med
småländsk envishet och litet maskiner
gick det. Och så kom man över till plo
gar och tröskverk. Min sagesman be
rättar vidare att samhället har bonde
majoritet, som noga tittar på slanten,
att bygden är mycket kyrksam och att
dans inte är populärt, Varför ungdomen
sticker iväg till ,grannas, när de vill ha
en svängom. För skolundervisningen är
det trångt, men det är ju rätt nära till
Gislaved ...

Jag går vidare in i monteringshallen,
en stor och modern verkstad i fyra
skepp. :Svetsmästare Ekered visar mig
här den ungefärliga gången på tillverk
ningen. Från plåtförrådet fraktas plå
ten med truck till klippning i grad- och
Pullrnansaxar Sedan bitarna hyfsats till
i rondeller och vad det nu heter, pressas
gavlarna till sin halvrunda form. Jag
ser väldiga höljen till varmvattenbere
dare. Man har. gjort dylika rymmande
280 liter och andra rymmande 16.000
liter. En rad svetsare fortsätter jobbet
med mantlar och detaljer, som skickligt
sammanfogas. Batterier och eldstatio
ner, mantlar m. m. plockas samman,
häftas och provtryckas, pannorna klä
des och isoleras och är färdiga för mål
ning. De lyfts upp på behändiga små
svängbara pallar och snart ha de sin
vackra oxblodsfärg. Nu monteras gjut
godset på, luckor och kranar m. m. -
och så ha vi sex pannor färdiga att
packas för leverans till järnvägsstatio
nen intill. GäHer det en hel järnvägs
last så har man stickspår in på fabrlks
området. Här inne träffar jag Edvard
Svensson, f. d. gjutare, numera allt i
ailohjälpare, som trots sina 70 år lyfter
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_:-rr:~Se;C..'o:::: !e&gt. Han är en gam
~ ::ro~'<; som har födelsedag i da
g:-._~ Graullerar! Snickeriavdelningen
~~p;. ihop under senaste år, men
!!ar± man som tillverkar packningsem-

ge och mycket annat i trä. - Nu
går jag ut till gjuteriet, ett arbetsställe,
som på en skrivare verkar rätt kus
ligt. Men gjutmästare Oliv förklarar
dess tjusning och ger mig ett begrepp
om hur det hela går till. rSmältugnen
med sitt blandade innehåll av skrot och
bränsle gör på 1200 grader ett frä
sande vitt järn, som gjutarna bär fram
till rader av formar och ramar längs
väggarna. Där blir det tilI sektioner,
kugghjul och andra detaljer. Bland
formsanden och sotet talar jag med
Viktor Josefsson, som med vana och
kunniga händer behandlar modeller och
gjutgods. Det är mycket av skapande i
hans arbete, som han började lära vid
15 år med att göra "bullar", Nu har
han jobbat i 40 år och säger sig trivas
alldeles utmärkt, räven om ryggen bör
jar bli litet stel.

· .Smålänningar är ett gott släkte att
klara sådana här jobb. För ett år sedan
var t. ex. pannorna främmande för dem,
men man har anpassat ,sig fint och visat
stor skicklighet. Bland de unga svetsar
na träffar jag Benigt Olov Ring, som
jobbade hos oss för några år sedan.
Han håller på att studera till ingenjör.
Studieintresset är i allmänhet livligt.
Gemensamt har man klarat Aktiva Fö
retagsnämnder och Brevskolans kurser
äro flitigt använda. Och i socknen
finns också yrkesskola med Erik Schön
berg i ledningen.

Till fabrfken hör också expedition och
transportavdelning. I ett hörn av verk
stadshallen är en smedja. Och runt om
har man goda utrymmen för lager och
materialupplag.

Man börjar jobbet kl. 7.30 och slutar
kl. 17, med en middagsrast mellan 11.30
-12.30. Vid 15-tiden bjuder en grabb
ut "drecka" på kontor och verkstäder,
men annars är det inga pausar i arbetet.
För dem som ha skaffning med finns en
liten matsal, men de flesta äter sina mål
på den av fabri:ken i samarbete med
Konsum drivna matserveringen. Tre
dagsmål kostar 4:80. - Fabrtken har
några bostäder, men för en utökning be
hövs det flera. Det får jag klart för mig
vid ett sammanträde efter middagen
med några kommungubbar. Här behövs
flera plåtslagare och svetsare. På bygg
nadsplanen visar byggnadsnämndens
ordförande intresserat var en tomt skulle
kunna tänkas för ett bygge och lovar
att ta upp saken i fullmäktige. Vi tän
ker oss en bostadsrättsförening med två
våningshus för 20-30 familjer. Under
en promenad visar oss kommunalgub-

barna ett par tomter med utomordent
ligt 'läge.

På eftermiddagen tog jag en prome
nad i samhället, som för mig inte ver
kade så där ödsligt, som man förespeg
fat. Det fanns en bra Föreningsgård.
där det hålles föreläsningar och kon
serter. Föreningsverksamheten är stor
och det finns möjligheter till omfattande
fritidsverksamhet. Idrottsplatsen är för
stås inte av Gustavsbergskvalitet, trots
att man spelar fotboll i div. V. TilI vin
tern ska man försöka få till stånd en
ishockeybana. Bio visas endast på tors
dagar och lördagar och där blir det just
inte så färska premiärer. Och dansbana
finns inte alls. Men i övrigt är kommu
nen väl planerad, med goda vägar, fint
vatten och avlopp, bra affärer och väl
byggda bostadshus och kommunala in
rättningar. Om vår fabrik därnere ut
vecklas, och det finns mycket som talar
för det, så får väl de bestämmande nya
impulser och anledning att göra flera
insatser för ett växande industrisam
hälle.

På kvällen var jag med på företags
nämndens sammanträde. Av chefens
rapport framgick tydligt att omsätt
ningen stigit, medan arbetarstynkan är
för liten. Han rapporterade ökade be
ställningar på villapannor och stora be
redare, så här finns mycket jobb för
närmaste året. Det talades om några
reklamationer och man var överens om
att här skaill det vara kvalitetsjohb.
Artur Teglund redogjorde för Gustavs
bergs produktion i övrigt och sambandet
mellan Västervik och Reftele, om svårig
heterna och konkurrensen och om de för
hoppningar man ställde på Reftele. Jag
fick svara på några frågor om personal
ärenden och förmåner. Man kom över
ens om att aktivisera förslagsverksam
heten och söka samarbete med vår för
slagskommitte. Oiyclksfallsstatistiken
var hygglig och jag noterade att man
skall göra åtgärder snarast för att eli
minera svetsrök, och att väggarna i ,gju
teriet skall slammas upp. - Slutligen
erfor jag också att man har goda; skogs
luffare och bollspelare i Reftele. Vi får
hoppas att vi kan ordna en dust med

God Jul och
Gott nytt år
tillönskas av

Sv. Fabriksarbefareförbundets avd. 205
Sv. Lantarbetareförbundets avd. 182

Arbetsledare- och tjänstemanna
organisationerna

Soc.-dem. Arbetarekommun
Soc.-dem. Kvinnoklubben

Soc.-dem. Ungdomsklubben
Idrottsföreningen

Röda Kors-kretsen
Lottakåren

Skytteföreningen
Gustavsbergsgillet

ABF:s Lokalavdelning
Sportfiskeklubben

Orkesterförepingen
Blåsorkestern Manskören

Båtklubben
IOGT NTO

Unga Ornar
Konsums Personalklubb

Scenstudion
Pensionärsföreningen

Schacksällskapet
Ungdomsklubben Vita Tanden

Diskussionscirkeln Forum

Kontorsbyggnad och gjuteri.

dem från Gustavsberg, ty vi har också
det bra förspänt i den vägen.

Jag avslutar mina anteckningar med
ett bestämt intryck av att de 63 arbe
tarna och de 10 i förvaltningen i Reftele
är ett sammansvetsat arbetslag, som
ligger i ordentligt och har ett utpräglat
intresse för sina uppgifter.

Vi vände åter mot Stockholm tidigt
på fredagsmorgonen. Artur Teglund är
en försiktig man, annars hade väl både
han, Clarense och jag Iegat i diket, ty
vägarna var glashala efter nattens kyla.
Men den härliga solen sken upp och ti
nade upp framför oss. Det var tjusigt
att se Vättern, skogarna, vallarna och
de goda vägarna i den belysningen. Vi
åt frukost på Mäster Gudmunds källare
i Jönköping kl. 10, fick gott kaffe på
Stavsjö Värdshus kl. 14 och hemlagat ,j

Otrstavsberg' kl. 17.30. Borta bra men
hemma bäst.

Med hälsning till Ref'tele !

Gösta Dahlberg.
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Jag känner mig i god och förväntans
full stämning när jag i Basel äntrat tå
get till Lugano. Dels har jag tur att få
sittplats, dels konstaterar jag med viss
stolthet att jag fått ett unikt stipen
dium - en vecka i Laveno med omnejd
på inbjudan av våra italienare i Gustavs
berg.

Resan med GoUhardsbanan är en upp
levelse bara den. ,Efter Luzern återser
jag underbara Vierwaldstättersee och de
vackra byarna. De kraftiga lokomotiven
för tåget genom nya alplandskap med
vilda klippmassiv och brusande vatten
fall, genom trånga dalar och över höga
broar. I tunnlar skruvar sig vårt tåg upp
mot Göschenen, där Gotthardstunneln
tar vid och på en kvart för oss 15 km
rakt genom fjällmassiven till det italien
ska Schweiz. Flera tunnlar, nya vatten
fall, schweizerhus, stenbrott. Kastanjer,
mullbärsträd, fikon, palmer, kaktus -
och så är vi i Bellinzona och dånar ut
med Langensee ner mot Lugano - "för
gården till paradiset".

Rossi har inte fått mitt varskoende vy
kort, men gjorde ändå en tur till Lugano
och väntade på två tåg. Jag var med
det andra. Tur att han väntade. Snart
bilar vi utmed floden Ticino mot Ita
lien. Italienska tullen i Fornasette tit
tar noga på min portfölj och ser förvå
nad ut då jag inte har några cigarretter.
Vi följer Lago Maggiore, som klätt sig
i soldisslöja, möter på vägen solbryn
ta, svartmuskiga bönder med risknip
por eller stora korgar på ryggen, åker
förbi gråa hus, där innevånarna sitter
vid husväggen och pratar. Det är vithå
riga, stadiga gummor och svarthåriga
leende kvinnor med solbarn i knät. "Där
ser du Laveno", säger Rossi och så rul
lar vi över näset med porslinsfabriken,

En vecka i Taieno
ner till hamnen och stora torget. På
Cafe Milano bjuder Rossi på Bitter Cam
pari och snart; är där ett helt sällskap
semestrande "gustavsbergare", som dun
kar i ryggen och hälsar välkommen. En
gubbe kommer med sin fiol och spelar
för oss. Han gnäggar och myser när han
i hatten får 600 lire av sällskapet. -
Jag passar på att skriva ett vykort hem.
Frimärket ombesörjer mina värdar. Un
der hela veckan har jag också fria dryc
ker om jag råkar passera en trattoria.
Ty där sitter alltid någon och vinkar.
Det kan man kalla gästfrihet!

Så bär det iväg upp till Villas på and
ra sidan hamnen. I det gamla grå huset,
med madonnamålningen ovanför porten,
bor Mari och Battista, Elviras föräldrar
och så Giuseppes bröder och släkt. På
gaveln bor korna. Och runt om växer
persikor, plommon och jättehortensior.
I det stora köket med öppna spiseln du
kar Mor Mari fram salami misto, vitt
bröd, och the. Och vi pratar med hän
derna och Elvira tolkar på svenska så
gott hon kan. I rummet ovanför har
man berett plats för mig och Giuseppe
i stora dubbelsängen. Jag lägger fram
rakgrejor och tandborste och så är upp
packningen klar. Elvira tar hand om
min reservskjorta och mina extrabyxor.
Tvättningen och pressningen ingår ock
så i den perfekta omvårdnaden. Fram
emot kvällen ska vi givetvis ner till byn
och sätter oss på Cafe Milano, som tycks
vara stamlokus för italienarna från Gus
tavsberg. Jag blir bekant med förman
nan på fabriken, signor Piontini, smakar
en ny sorts apeterif av de otaliga bland
ningar, som man här kan åstadkomma.
- Så kommer plötsligt regn, åska, up
pehåll, regn igen och blixt på blixt, som
ideligen lyser upp himlavalvet. Något
så intensivt tjusigt har jag icke skå
dat förr.

När söndagsklockorna ringer från
klostret därnere i byn och jag slår upp
fönsterluckorna är himlen klarblå, så
som den endast kan vara i sollandet.
Monte Rosas vita hjässa glimmar i den
klara sikten mot N.V. Luften står stilla.
Aramis Fonsati och Erik Norberg kom
mer och hämtar mig för frukost hos
Fonsatis i Valdinacho, där jag bekantar
mig med kära släkten, och med vinet,
ravioli och allt, som man dukat upp.
F'ilippo är en storätare ser jag. - Mätta
och belåtna äro vi nu redo för utflykt.
På det soliga torget, där trafiken nu är
så stor, rutt man ställt upp en polis,
träffar vi samman med Rossi med fru
och söta Liliana. Signor Piontini har
också sin bil med och nu bär det iväg

ut på stora landsvägen mot Varese. Da
gens mål är Como. Lambrettor och
Vespor vimlar det av - men de kostar
också bara hälften mot hemma. Cyklis
terna kör riskabelt och i par. Bilarna
har bråttom. Det är ett smatter och liv
som förvånar mig, ty vi är i alla fall på
landsbygden. Men det här landet är tä
tare befolkat än vårt. Vi kör förbi sto
ra majsängar, beundrar utsikten över
Lago di Varese, slingrar igenom staden
och ut på en ännu värre trafikled mot
Como, där vi vid ankomsten tursamt
finner parkeringsplatser. Och där stöter
vi ihop med en gustavsbergare, Kristina
Vystavel, som gjort Como och nu är på
hemväg och lovar ta med färska häls
ningar. - Man märker att man är i
en turiststad. Längs kajen flanerar myc
ket folk, glassförsäljarna ropar och loc
kar till sig flämtande kunder, ristoran
ternas verandor är välbesatta. Små rodd
båtar lagom för två bjuds ut av efter
hängsna gondolierer. Det blåser friskt
och vattnet sprutar upp små svalkande
kaskader. Poliserna i vita uniformer
visslar och viftar, Mitt i allt kommer
en virvelvind och sveper över ströget,
så polisens kask flyger iväg, kjolarna
sveper upp om signorinornas håriga ben
och gatuskyltarna dansar, en till och
med i gatan. - Nu ställer vi oss i kön
till den branta bergbanan upp för ber
get Brunate. Sakta kuggas vi uppåt i
djärv stigning och får en betagande ut
sikt över Como, sjön och alperna mot
Schweiz. Längs en slingrande bergväg
tar vi oss fram till nya, mindre befolka
de utsiktspunkter. Strålande varm sol,
svalkande bris, tjusigt panorama, trev
ligt sällskap och något läskande - ja,
det är skapligt! Men tiden går, vi tar
oss ned igen och börjar återfärden. Jag
har redan fått en klädsam solbränna.
Erik ser ut som en neger. I Varese gör
vi paus under trottoarvalvet på piazzan
och sjunker ned i korgstolarna, avnju
tande glace till ackompanjemang av den
brusande trafiken. - Det är kväll när
vi åter är tillbaka i Laveno och dags
för mat igen hos Fonsatis. Filippo ger
konsert på basunen, som han för öv
nings skull fört med sig från Gustavs
berg. - Den natten sov jag gott och
snarkade ikapp med den reströtte Giu
seppe, som nu anlänt från Gustavsberg
- och också snarkar rätt bra.

Nästa morgon känns det ännu varma
re, varför jag klär mig i basker för att
skydda lockarna. Erik och Aramis träf
far jag vid järnvägsstationen, och så
tar vi tåget till Milano. Per spårvagn
letar vi oss fram till Giovanni Vallis
hem. Pappa Valli är portvakt och mam
ma Valli pysslar om ett propert hem och
sätter i gång med att tillreda en läcker
måltid. Är Giovanna lika duktig i mat-
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Domen i Milano.

Nedan en vy från domens tak.

lagning så kommer .Stefano att med ti
den bli tämligen fet! Hela familjen an
das rtrivsel. Pappa Valli, som känner
Milano utan och innan, har sitt lediga
skift och erbjuder sig att bli vår cice
ron. Vi kommer fram till Sforzas pa
lats, där torn, bryggor och vallgravar
berättar om medeltida storhet. Här på
den stora borggården brukar man ge
konserter och opera. I den stora par
ken flanerar turister och lediga mammor
med barnvagnar.

Vi traskar vidare i värmen till Domen,
världens största marmorbyggnad, och
stannar i beundran inför kopparportar
na med relieferna från den katolska
kyrkohistorien.... Och jag ser med för
våning på detta mäktiga, dyrbara, go
tiskt och spetsigt utstyrda verk, som
har 600 år på nacken. Då vi vill gå In i
helgedomen stoppas vi genast av en
vaktmästare. Giovanna har bara armar!
Det har vi andra också och håriga där
till, men vi räknas inte. Som tur är
har hon en kofta med sig och nu går
det bra. Efter en randa i den dunkla
kyrkan, i vilken sällskap efter sällskap
traskar runt till lågmält pratande gui
der och troende korsar och faller på
knä både här och där, kostar vi på oss
hiss upp på taket och vandrar runt där
uppe bland tomgrannlåten. Jag flyger
då hellre på 3.000 m höjd än går så där
högt. Det suger i maggropen och jag
vill ner så fort som möjligt, men Nobbe,
som tydligen är härdad, njuter i fulla

drag av utsikten över Piazza Duorna
och de kryllande människorna därnere.
Under Viktor Emanuels promenadgalle
ri hämtar vi oss äntligen med ett glas
dricka. Vi går vidare I stenöknen, förbi
Scala och in på Via Manzoni. Jag skulle
vilja låna en av .Scalas 3.600 fåtöljer
och sitta här och titta på vimlet. Här
flanerar de,· turister och italienska af
färsmän, snobbigt klädda i fladdrande
färggranna kostymer, här trippar de, de
schal- och sidenfrasande signorinorna
och visar sin klädlyx. Eleganta :bilar
susar förbi. Och så - mitt i allt det
granna - kommer ett trasekipage, ett
hundspann som drar en omplåstrad och
vissen gumma, tiggande till uppehället
med en skramlande bunke. Jag undrar
om flanörerna ens lägger märke till
henne.

Väl hemma igen sätter jag mig vid
fönstret och beundrar utsikten över La
venobukten och de gröna mäktiga ber
gen. Den egendomliga farkosten Freccia
Dora rusar med 90 km fart över vatten
spegeln, uppburen av ett par fenor i fö
ren. Ett par gubbar i stora stövlar står
i vattnet vid stranden och kastar spö.
Från den lilla järnvägsstationen ljuder
högtalaren precis som på stora statio
ner och ett litet massatåg för lera mel
lan fabrikerna. I Renatos kikare kan
jag se att man sätter upp salustånd på
torget och på tratrtorian mitt emot sit
ter det ett gäng och spelar kort. Från
en av de många kyrkorna ringes vesper
och melodin går utöver nejden. Men
det finns inte några klockor, ty dem tog
Musse en gång för sina skumma behov
och man har inte haft råd att skaffa
nya. Man får klara sig med band och

förstärkare. Det låter riktigt i alla fall.
I grannskapet slår ett zigenarfölje upp
sitt läger och från en högtalare förkun
nas att kasperteaterföreställning börjar
kl. 8. Vi gör sällskap och tittar på en
skickligt gjord enmansteater med den
klyftige Giandiuia i huvudrollen. Natur
ligtvis kan vi inte gå hem igen utan att
sätta oss på Victoria. Och där träffar
jag direktör D'Ambroggi som på engel
ska inbjuder mig att se fabriken.

Nästa morgon hör jag skrik utanför
mitt fönster. Det är bara grönsakshand
laren som kommit upp och trots den lilla
kundkretsen ropar han högljutt ut sina
varor. Mamma Mari och Lilian står där
och prutar på de jättestora gurkorna
och plockar åt sig några potatisar, de se
nare mest för min skull. Efter frukost
får jag titta på Renatos lilla stickerifa
brik på husets baksida. Han har 10
flickor i arbete, 5 fina stickerimaskiner
och andra apparater och tillverk~r ge
digna och moderna damtröjor som speci
alitet. Han har till och med fått order
från NK - och en får han också av
mig. Men det är fråga om att se ännu
större fabriker i dag. Vi promenerar
ned till Lavenofabriken och där tar den
tekniske chefen Alberto Besozzi emot
oss med italienskt öppna armar.

Glada rop och igenkännande leenden
ägnas våra italienare, då de åter vand
rar på "sin mammas gata" i fabriken.
"Nobbe" lägger ned hela sin själ i att
titta och fråga om allt. Han gör fak
tiskt skäl för sitt stipendium. Vad han
erfarit får han berätta själv för de fack
ligt intresserade. Jag noterar bara att
denna gamla fabrik liknar vår före om
byggnaden. Men de har bra omklädnings-

Den gamla fabriken vid Lavenobukten har 100 år bakom sig. Den framställer
hushållsporslin i flint, kakelplattor, konstgods och sanitecsporslin: Sedan gam
malt har den egna Iiirlimqsskolor, däi· eleverna får fri keramisk undervisning.
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med !.Ildhiduella duschar i lagom
s..öjd, en Ein sjukavdelning med skärm
b:.lds- och röntgenapparater. De ha lik
artade arbetsplagg, praktiska trätofflor,
bra italienska stolar och effektiv damm
utsugning', Någon grammofonmusik har
man däremot inte - då skulle alla job
barna börja dansa, tror vår ciceron.

När vi kommer ut på torget är mark
naden i full gång. Här kan man köpa
dyrt och billigt. Vad sägs om en tjusig
nylonunderklänning för 9 kr! - Sedan
var och en .på sitt håll tagit siesta och
ätit middag, träffas vi på nytt och går
mot den nya fabriken. Vi passerar Alt
mans pampiga forna villa och ägnar
il dottore några erkännsamma ord. -
Den nya fabriken är den gamlas mot
sats. Stora ljusa lokaler, rymliga ar
betsplatser och moderna maskiner. Den
amerikanska formmaskinen till exempel,
där man vräker i lera i ena änden och
så strömmar det ut tallrikar i den andra.
Nobbe kröp runt underverket och vi höll
aldrig på att komma därifrån. Vi slutar
rundvandringen på utställningslokalen,
där alla vackra produkter finns att skå
da i en perfekt ordning. Jag fastnar
för en skål med frimärken i cromo,
Nobbe förgapar sig i en tokig snäcka
och Birgitta Corrias i en liten vas. När
vi tar avsked bjudes en läskande Chinot
to och ingenjör Besozzi överlämnar ett
paket med de önskade sakerna. Grazi Ce
ramica Valeno!-- För att nu fullfölja stu
dierna går vi vidare upp till daghemmet,
en klosterlikruande byggnad, med 7 nun
nor som vårdarinnor av barn, trädgård
och höns. Pojkarna Guido, Aramis, Ple
tro, Peppe känner gamla Nutilda igen
sedan de en gång i världen lärde sig
sjunga, skriva och vara snälla i denna
skola eller hade sommarferier på fabri
kens barnkoloni. Det är stora utrym
men, men så tar man också emot 120
barn, varav de flesta hämtas upp med
hemmets buss vid nio-tiden på morgo
nen. Man pysslar med lek, sång, läs
ning, sömnad, teater _i stor salong, slöjd,
bordstennis och mycket annat och det
kostar 1.000 lire per barn i månaden.
Rikligt med blommor och träd, stor lek
gård med solarkad, allt skyddat av mu
rar och grindar, just som ett kloster.

Den här kvällen sitter vi hela 15 styc-

Den helautomatiska [ormninqemaskimen Miller i Laveno köres dygnet runt och
kan göra 850 st. tallrikar i timmen. Men så förbrukar också italienarna c:a 120

miljoner tallrikar om året.

ken hemma hos Villas mamma och äter
smörgås och dricker vin. Som vanligt
pratas det förstås italienska. Tänk om
man passat på att lära sig något under
de sex år vi haft italienare kring oss i
Gustavsberg. Vem startar en allmän stu
diecirkel? Bona sera!

Redan i Gustavsberg hade mina 27
värdar förberett, beställt och betalt ons
dagens festprogram. övermarskalk var
Olinto Marian och han hälsade mig väl
kommen som hedersgäst, då hela säll
skapet embarkerade San Carlo för hel
dagsutflykt på Lago Maggiore och till
berömda Isola Bella, · !sola Pescatori,
S,tresa och Pallanza. Sol, sång, vatten,
blommor! !sola Bellas praktfulla som
marslott, terrasserna och vänldens olika
träd ligger omsmekt av en ständigt mild
luftström. Man måste beundra dessa
grandiosa salar och konstverk, dyrba
ra möbler och andra skatter. Och detta
är ett fattigt land, tänker jag, medan
guiden vant pratar monotont på engel
ska, franska och italienska och för oss
runt från källarvåningen i lavamosaik
till gallerierna med de stora gobelänger
na. - I små turistbåtar far vi vidare
till Fiskarön, där en festmåltid med hu
vudrätt filead abborre väntar. T\rå spel
män infinner sig och inleder taffelmu
siken med "Lyckliga stunder". Det pas
sar bra i detta glada sällskap. - På
strandpromenaden bjuds det ut souveni
rer - någon fastnar för en jättestor
stråsombrero och jag ger 300 lire för en
enkel minnessak. Medan vi väntar på
turbMen till Stresa har vi det lojt och
lugnt vid strandkanten.

eftermiddagskaffet serveras och de
många butikerna bekikas. Dessemellan
måste man ha en "f'rappe" eller glace
vid någon av de många ristoranterna,
Vid 8-tiden på kvällen äro vi tillbaka
i Laveno, och där har Viktoria Riste
ranto dukat till supö med bl. a. ravioli,
kyckling och vin. Sällskapet ä:::- nu för
stärkt med några hemmabor och tre by
musikanter, de senare ger fartfyllt ac
kompanjemang till sången och spelar
upp till dans. Elvira Fonsati och jag
improviserar en svensk folkdans till
hemmabornas och gatutrafikanternas
häpnad och stora fö11bjusning. Och Hoc
key-Cockey kommer givetvis också! Vid
midnatt bryter vi upp - jag är färdig
för vila. Men de flesta drar i väg till
en annan plats utanför byn och fortsät
ter festen till morgonen. Det lär ha varit
oppåt värre - fråga Nobbe, han hängde
med i galoppen!

Ljuvligt kändes det med ett dopp
torsdag förmiddag Det var åter en het
men lugn dag. Corrias Inbjuder till mål
tid och här högt uppe på berget väl
komnas vi granngårdsfolk av fryntliga
pappa och mamma Corrias. Birgitta sät
ter fram en vilstol i skuggan och det
behövs, ty det är verkligen gassigt;
Växtligheten är frodig med många olika
sorters träd. Och matsedeln är också
frodig. Vin, salami, soppa, bröd, ravioli,
kalkon, kalvstek, sallad, tomater i olja,
ost, frukt, kaffe mm. J-ag blev så mätt
och sömnig att jag måste anhålla om
siesta - och det passade de andra ock
så. Eja, vore vi där nu!

Mot kvällen drar vi upp mot berget

Isola Bella.
Nästa strandhugg göres alltså i Stresa på andra sidan viken, ty nu står jag

och därefter invaderar vi Pallanza, där i tur att gästa D'Ambroggis. Under ett
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En pratstund med
en veteran

Ett par tusen år i fabriken har
vårt garde av veteraner avverkat.
Att sitta och höra någon av dem be
rätta om hur det var förr, är en upp
levelse och det skulle vara värdefullt
att kunna bevara deras minnen. För
den skull kostade Gustavsbergaren på
sig ett magnefonband och med sko
lans apparat har magister Berg och
jag under senaste tiden gjort några
upptagningar på försök. Vi tycker
att försöket slog väl ut och ämnar i
fortsättningen successivt uppvakta
våra veteraner och be dem berätta ur
sina rika minnen. Vi vet rätt myc
ket om tiden efter sekelskiftet, varför
vi till att börja med sökte länka in
samtalet om vad våra sagesmän
minns från sin ungdom av veteraner
på den tiden. Det var inte många, man

blev inte så gammal, säger Oskar Se
verin, när vi en solig lördag hälsar
på honom på Hemmet. Severin är nu
78 år, benen har sina krämpor och
hörseln är något nedsatt, men i öv
rigt är han vital och berättar friskt.
Han anställdes 1887 och slutade ef
ter 62 års tjänst vid fabriken. Han
har varit porslinsmakare, formare
och blommakare och under senare år
förman och tillsyningsman för pors
linsgodset. I klubbstyrelsen var han
verksam, skådespelare och folkdan
sare var han också i unga dar. -
Men nu återger vi litet ur minnet från
bandet:

Severin berättar om gubben Hag
ström, som på frJtid var auktionsropare
och som hade fin förmåga att driva in
pengar. Han var sörmlänning och hade

tak av vindruvor ätes gott igen - det
är alldeles märkligt vad de kan äta här
i värmen - och sedan sjunger familje
medlemmarna och Louise några av sitt
hemlands vackraste sånger vid afton
lampan, ~-

Fredag. Jag tar det lugnt, latar mig
i en vilstol, leker med de pigga och söta
barnungarna i huset och försöker hjälpa
energiska mamma Mari, som plockar
korgar fulla med .plommon och apriko
ser. Efter måltiden gör sig Guiseppes
bussige broder Renato ledig och tar fram
bilen. Pappa Villa, Peppe Villa och jag
hoppar in. Renato kör oss till en prakt
full villa med tillhörande jätte-trädgärd,
till salu för 50.000 kr. Här finns allt
utom vatten i ledningarna, men det finns
i jorden eller berget. Jag anmäler mig
som spekulant till pappa Villa, som skö
ter anläggningen. Här hade jag tänkt
att vi skulle ha en semest'eranläggning
för gustavsbergarna. Men det kanske
är för längt bort? - Vi far vidare till
grannbyn Cerro, där ungdomarna just
förbereder en v,attenfest. Ett ålderdoms
hem i närheten lyckas vi få bese. Det
är skamfilat men välordnat och rymligt.
Till slut måste vi söka ett skuggigt bord
vid en trattoria och får sällskap av den
muntre gamle Giorini, som en gäng
förde fabrikens motorbåt och på sin tid
skjutsat Mussollni, Mac Donald och

Laval till Stresaunderhandlingar. Han
räknade dem som personliga kumpaner
och berättade skojiga episoder från den
bekantskapen. Gubben var ett soligt ori
ginal, som förgyllde sina historier med
spridda franska fraser.

Och så var det afton sista dagen. Nu
sitter vi i vackra Lilianas nobla hem
och äter frukt och tårta och dricker
dyrt vin. Men så har maken också ett
stort bussbolag med hypermoderna tu
ristbussar. - När jag traskar hemåt
med Villa, Elvira och Mascheroni, dyker
den senare in i en butik - de äro be
stämt öppna dygnet runt - och kom
mer tillbaks med en flaska fin konjak.
"Den här ska du ha som färdkost", sä
ger han. Jovisst ja - sista natten rullat
undan och Constantia ska gå ....

Tidigt lördag morgon offrar sig den
hygglige Renato och skyller på att han
skulle vilja visa Lugano för sin mamma.
Och så får jag då bil tillbaka till
Schweiz. Kl. 9.04 vinkar jag farväl till
representanterna för världens bussi
gaste folk och börjar resan mot Ziirich,
Köpenhamn och Bromma. Tullen vid de
olika gränserna klappar ömt min väska
utan att titta i den. Det syns nog på
mig att jag är en enkel tacksam gus
tavsbergare, på återväg från drömlan
det. - Skål! Nu återgår jag till mjölk!

Gösta Dahlberg,

"Den aoantes röst ljuder i mina öron
den natten. . . Aldrandet har gjort ho
nom förädlat vacker. När hans liv ndtt
över sin mognad och vissnandet börjat,
så har äetto skänkt honom en värdighet,
klarhet och själv/allenhet i sitt sätt att
vara, att tum: för en främmande yngre
betraktare ter sig vacker, så vacker, att
det är som en vink om, tillvarons me
ning."

L a r s M ad s e n.

en hel hoper siäikitingar här. Han var
brännare ii glattugnen och bodde ,i Grind
stugatan 4. En annan, ful gubbe säger
Severin, var .tysken Beijer, som målade
rågods och var någon slags förman. Vi
har honom nog på ett foto från 1859. -
Under fransk-tyska kriget kom det någ
re desertörer hit, bland dem en frans
man, 0heve, som blev konstnär på fa
briken. Det finns pjäser som målats av
honom på museet. Han bodde också i
Grindstugatan och hade en fransk kvin
na med sig, för vilken fru Odelberg tog
lektioner i franska, varvid man prome
nerade fram och tillbaka på Grindstu
gatan under utbyte av franska fraser.
Fransmannen flyttade senare till Göte
borg och blev lärare vtid en konstskola
och gifte sig med en annan. Severin
berättar hur han för 25 år sedan visade
museet och därvid kom att nämna frans
mannen. En åhörare bad aitt få höra me
ra om honom. "Det måste vara min
far."

På tal om original nämner Severin
Bissmarck, som kom från Uppsala och
troligen var studerad. Han visste i var
je fall mycket om den tidens stora män.
Han kom säkert hit då fabriken bör
jade och var då låssmed. 'Men han var
litet bråkig' och egendomlig och poj
karna skojade ofta med honom, när han
gjort sig en glad kväll på Värdshuset.
Han var också argsint och obstinaf och
avsattes till murarhantlangare på gamla
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Kameran ljuger aldrig. Men vad ..ar detta?

En samling i vårt tycke egendomliga föremål har vår fotograf åstadkommit på denna bild. Kan du lista ut vad det är?
Sdnd i så fall in din förtec7cning till Red. före den 15 januari. Blir det många lösningar så ordnar vi en utlottning av en

bra bok till pristagaren.

dar. Sin bostad hade han i Statsbygg
naden, där Severin ibland hade ären
den med att hämta honom öl. Hans rum
var ruggigt, på golvet hade han sin kol
och sin osågade ved. Gubben var klädd
i trasor med ett par skinnslamsor lin
dade om ben och fötter. En annan, roli
gare ,gubbe, var Kruee, murare och bo
satt i Vaxbleket. Någon skola hade han
inte, men han hade varit regementtrum
slagare. När skarpskyttekåren var på
marsch, såg man alltid Kruse komma
trummande efteråt i ensamt majestät.

ISeverin minns kyrkoherde Eklunds
bröllop 1881, som med stor grandessa
hölls i Kyrksalen i Gamla kontoret. Där
uppträdde sångföreningen och gav glans
åt det hela. Det var societeten som sam
lades, från fabriken var det lägst verk
mästare, som fick vara med. Bland
tjänstemännen kommer Severin ihåg en
gammal kontorist och ungkarl, som het
te Forslund. Han hade varit förmögen
och rest mycket i sin ungdom, men tyd
ligen sumpat bort sina ägodelar och
nu levde på 100' kr. i månaden som kon
torist. Dansmusiken levererade loloekar
Ekberg, som var med d alla dåtidens
arrangemang och styrde och ställde.

Man roade sd.g annars mest med att
sitta på Värdshuset och dricka öl. En
del familjer gick ti11 varandra för att
spela kort. Och så hade man ju Klub
ben, som bolaget upplät. Medlemsav
giften var 25 öre i månaden, men det var
många som inte hade råd att betala och

kom i skuld. Ibland gottgjorde de sin
skuld med att låta styrelsen köpa foto
gen på deras konto i bolagsbon. - På
Midsommarka1asen förr i tiden var det
sed att man Iclädde ut sig. Bland :annat
skulle den längste vara brud och den
minste brudgum. Den seden tog Severin
och Ekberg upp i senare spektakel och
där blev Severin, som var en ståtlig yng
ling, brud, medan en 15-årig knatte, som
var hälften så lång kläddes tdll brud
gum. - Man dansade folkdanser och
spelade teater och fick beröm för sin
färdighet. Brukspatron lät bygga om
scenen och man kom överens om att
Klubben skulle betala hälf1ten och det
gällde nog c:a 2.000 kronor. Hur vi
skulle klara det var en gåta. Men vid

Veteran/est
Veteranfest äger rum på Strandvik,

samtidigt som Gustavsbergarens jul
nummer kommer ut. Tio nya trotjä
nare med 50 års oavbruten tjänst häl
sas välkomna i det gamla gardet, Nils
Box, Oskar Fredriksson, Oskar Hedberg,
Erland Karlsson, Sven Löfborn, Albin
Olojsson; Karl Olojsson, Enok Oblsson,
Gerhard Pehrson och Agda Säfström.
Inbjudna är också ett 20-taI tidigare
dubbade veteraner. Sammanlagt repre
senterar det gamla gardet denna kväll
i. det närmaste 2000 arbetsår. Den reno
verade rfilmen från Gustavsberg 1920
kommer att visas. Från veteranfesten
ger vi ett utförligt referat ,i nästa num
mer.

en förestäl'lning var brukspatronen när
varande med hela sin svit, och överste
Virgin · var också med. Dagen därpå
fick jag i uppdrag att gå in och tacka.
Brukspatron tackade för det utmärkta
spelet. Jag skulle just börja tala om
scenbygget och tacka 'löjtnanten för
hans välvilja. "Ja, jag betalar alltihop",
utropade han.

Vi talar om gamla arbetsmetoder och
Severin berättar dngående hur det gick
tHI att göra t. ex. en kanna förr. Det
var ett knåpgöra som krävde stor skick
lighet. "Numera är det bara att stjälpa
i och tömma ur", skämtar vår berätta
re. Det fanns också många goda hand
formare förr och ,Severin erinrar om
Säfström, som gjorde den stora kunga
vasen !mil utställningen 97, om Söder
ström, 1skåning och fantast, Oskar Wad
striim.s far, en utomordentligt kunnig
man, nämner Fröberg, som dog 1893
och Lsraelsson, som skulle bli verkmäs
tare, men blev utäten av avundssamma
kolleger. Där fanns många skåokliga
män, men man tog inte hand om dem
och de drogo snart i väg åt andra håll.

,Man trivdes bra i den gamla tiden,
därför man visste inte om något annat
sätt att leva på, slutar Severtn.

Vi trycker hans hand och får löfte
att komma igen. - Vårt magnefonband
är slut men för framtiden har v,i nu
bärgat en hel del minnen från förr och
en röst av en gammal hedersman och
porsltnsmakare, G-g
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Som arbetarstipendiat en vecka
i Tyskland

Den tyska motsvarigheten m1 Koope
rativa förbundet i Hamburg, GEG, in
bjöd 15 svenskar att som deras gäster
besöka Hamburg med omgivningar den
13-21 september 1953.

ndertecknad fick äran att som ende
gustavsbergare medfölja på denna un
derbara resa. Med stor spänning steg
jag upp på södergående tåget i Stock
holm och bekantade mig med reseleda
ren Heinz Phllipp från KF och 6 andra
lyckliga medresenärer. Resan grek
snabbt mot söder, och allt fler och fler
av övriga inbjudna gäster embarkerade
tåget, så att sällskapet vid ankomsten
till Malmö var fulltaligt.

Vi gick ombord på den luxuösa tågfär
jan Malmöhus. Det var strålande väder.
Medan färjan gled ut från hamnen, bän
kade vi oss i matsalen bakom en äkta
svensk exporäöl. Inombords värmde ölet,
och utombords hade vi en underbar ut
sikt över det vitskummande sundet.

Efter c:a 2 timmars resa anlände vi
till Köpenhamn, där hela sällskapet tog
en promenad, försiktigtvis i närheten
av Hovedbanegården. Naturligtvis kun
de vi inte underlåJta att köpa äkta
smerrebred och pelse, innan vti. begav
oss till de väntande sovvagnarna, som
skulle föra oss till Hamburg.

Sent på kvällen kom vi tHl Korsör, på
Själlands västkust, där tåget rullade om
bord på en färja. Den förde oss över
Stora Bält till staden Nyborg på Fyn.
Det blev en oförglömmelig färd över
det stilla vattnet, som då och då upp
lystes av skenet från färjor och andra
faekoster,

Sedan gick färden vidare på det dan
ska fastlandet utan avbrotJt ti11 tyska
gränsen, som vi nädde mitt i natten.
Tullmännen frågade artigt, om allt var
i sin ordning och önskade oss "gute
Reise". Snairt var jag i Morfei armar
och drömde vackra drömmar för att
i Hamburg klockan 7 på morgonen väc
kas av högljudda röster. Jag titJtade ut
och såg försäljare av alla de slag, som
bjöd ut frukt, smörgåsar, korv, pilsner
och sprit. Resans mål var nått!

Vi tog en spårvagn till vårt hotell,
Baseler Hof, som låg mycket centralt.
Här infann sig vår tyske ciceron, Vil
helm Vojta. När han hörde, att jag
var från Oustavsberg, talade han om,
att han hade sett flera filmer från Gus
tavsbergs industrier, och att GEG också
köpt badkar därifrån.

Vi började med en rundvandring i sta
den, tittade på det pampiga rådhuset,
som klarat sig undan bombningarna, och

åklte upp i S :t Mikaelikyrkans torn,
som är 182 m. högt. iDär hade vi en
härlig utsikt över Hamburg med norra
och södra Elbe samt floden Alster. Vi
såg hela den väldiga hamnen med hund
ratals bogseroåtar, passbåtar och rund
tursbåtar, som körde 1kors och tvärs,
men också jätteångare, som villigt lät
sig bogseras till kajen av ända Ull 4
bogserbåtar. Därpå fortsatte vi till tun
neln, som går under floden Elbe. Den
förkortar vägen med 3 mil för bilister,
som skall över till andra sidan. Tun
neln, som blev färdig 1928, är c:a 500
m. lång. Härifrån gjorde vi en rund
tur i hamnen med en båt, som liknade
våra äldsta sklärgårdsbåtar. Fortfaran
de såJg vi spär efter kriget i form av
bombskadade dockor och bunkrar.

På kvällen kändes det skönt att kry
pa tm kojs och få ett älcta tyskt dun
täcke över sig.

Tidigt nästa morgon hämtades vi av
vår ciceron med buss ut på en tur till
en chokladfabrik. Den blev praktiskt
taget nästan helt förstörd under kriget,
men nu är den uppbyggd och sysselsäJt
ter 750 arbetare, varav c:a 580 kvinnor.
DäT tillverkas bl. a. 62 paket kakao, 700
karameller och 160 <ldkörflaskor per mi
nut. Efter att ha gätt igenom hela fa
briken och smakat på det mesta, äkte
vi direkt till GEG:,s fiskkonserverings
:5aibvik. Där var det en annan luklt än
på chokladfabriken. För tillfället var
600 personer anställda, därav 450 kvin
nor. I fabriken röktes 10 ton sill och
12.000 lådor böckling om 2,5 kg pac
kades per dag, Som kuriositet kan näm
nas, att man också konserverade stekt
sill i burk, något som ej finns i Sve
rige.

Vägg i vägg låg en spritfabrik, som
också äges av GEG. Det var en ny
byggd, ren liten fabrik med en mängd

Sveriges och Panamas flaggor pd,
storbåtarna i Hamburgs hamn.

store/ cisterner och en rad sinnrika ma
skiner. 10.500 I. konjak i en stor behål
lare drog ögonen till sig och ciceronen
talade om, att det tillverkades 60.000
flaskor per dag, V~d en utmärkt lunch
bjöd fabriken på smakprov av både li
kör och konjak. Dagen avslutades med
en utflykt till Blankenese, som Ilgger
i västra utkanten av Elbe.

Nästa dag började med ett besök på
Shellfabriken, helt uppbyggd efter kri
get. Vad sägs om en mottagningskapa
citet av 15.000 ton olja per veckar? Fyra
båtar är alltid på väg från Irak eller
Venezuela. I fabriken tillverkades 500
olika oljor som transporterades d 150
km. långa ledningar, så nog famns det
möjligheter att få Ute till cigarrettän
daren ! Eftermiddagen användes för in
köp av presenter i GEG:s "flotta" va
ruhus.

Så blev det morgon den fjärde dagen
och besök på Tysklands största bageri
med en omsättning av 850.000 DM per
månad. 'I'rots atJt man borde blivrt mätt
av uppgiften om dags-tillverkningen,
60.000 franska bröd och 24.000 limpor,
smakade lunchen utmärkt. Värdar var
fabrikschefen, faokföreningens ordf. och
GEG:s chef. Den sistnämnde berättade
bl. a. att GEG hade 100.000 medlemmar
och 300 butdker men bara 3 "snabbköp"
efter svenskt mönster.

Följande dag började med bussresa tiH
Bremerhafen, som Ugger vid Nordsjön
och är hamr.nstad Ull Bremen. Bremer
haren år också de amerikanska trup
pernas hamn, trots att den ligger i brlt
ti:ska zonen. Staden ligger 20 mil från
Hamburg förbunden med denna med en
autostrada, som jag aldrig sett maken
till. I hamnen, Europas största fisk
hamn, fick vi gå ombord på Tysklands
största och modernaste trålare, Hain
Davidsen, som var utrustad med alla
tänkbara finesser. Tekniska data: 624
bruttoton 50 m. Iång.

Ett svenskt fartyg, Anna ,Sa:len låg
bredvid ·en jätteångare med Panamas
flagg. Den t~ansporterade tyska emi
granter till Australien. .Som bekant
finns deit många arbetslösa i TyskLa,nd
för närvarande.

Så kom dä sista dagen. Vår utmärkte
ciceron Vilhelm Vojta tog oss med Ull
Hansateatern, en stor variete med ar
tister från hela världen. Det var en trev
Hg avslutning på en i allo utmärkt an
ordnad vecka i Haimburg. Vi tackade
vår ciceron, som lovade aJtt återgälda
besöket i Gustavsberg nästa år, och när
v,i i sovvagnarna rullade mot danska
gränsen och Sverige, var vi alla över
ens om att Hamburg ä;terupplbyggts på
ett fantastiskt sätt och att hel:ai landet
går mot en stadig förbättring.

Rolf.
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Periferi-Teatern var en trevlig be
santskap på Folkan den 21 september.
Den lilla ensemblen gav i komedin "Pap
pa är galen" inför halvbesatt salong
prov på ett smittande bra spel, där den
säkre Charles Ek hade en önskeroll.
Teatergruppen är välkommen igen.

Konstföreningen hade bordssamtal den
30 sept. på Värdshuset, där studierektor
Sigfrid Leander talade om "Varför är
konsten sådan?"

Föreningen har besökt Carl Larson
utställn!ingen i Liljevalchs och förbere
der nu årsmöte och vernissage i de
cember,

Fabriksvisning för anhöriga var an
ordnad under två måndagar i oktober.
Den samlade 75 deltagare, som vand
rade genom fabrikerna och bjöds på
kaffe efter välförrättad promenad.

Insamling till Rädda Barnens höst
kampanj gav i runt tal 800:- och 9
stora säckar kläder. Till detta har
företaget skänkt en kollektion pors
lin f.v.b. genom depån i Stockholm. En
ny 'insamling för AT:s poliokrona är
just avslutad och inbringade ca 2000:-.
Dessa medel 'bfär till glädje för många
lidande medmänniskor.

Gustavsberg VII, byggd 1912 till
Olympiska spelen, gjorde återvisit i Gus
tavsberg i oktober. Numera heter den
Saxaren och går på Vaxholm .. Den kän
de sig väl hemma, då den forslade våra
skolbarn på en utflykt runt Värmdö.

Strandvik har under året renoverats och fått en ny elegant interiör. Där finns
också gästrum för fabrikens kunder. Nedre våningen, som disponeras av Tjänste
mannaklubben, begagnas för representation och försäljareinfor-niation o. d.

Daghemmet inbjöd till föräldramöte
i Kvarnbergsskolan den 16 nov. Kurt
Norell, Birkagården, talade enkelt och
varmt om "Att vara sig själv", varpå
följde diskussion. Där var också mu
sik, film och kaffe. Den trivsamma kväl
len samlade 75 deltagare.

Forum hade sin sedvanliga höstträff
den 17 nov. på Värdshuset, då även
fruarna fick vara med och lyssna Ull
dr Bellarrders syn på självuppfostran.

Diskussionen var som alltid på "de
adertons" möte livlig och givande. Den
gode doktorn uppmanas att skriva ned
sitt anförande till nästa nummer av
Gustavsbergaren !

Hrr Teglund och Erderyd voro på tur
ne 10-18 oktober i Västergötland och
Småland och höll sju föredrag om Gus
'tavsberg och dess porslin. Man besökte
Borås, Bengtsfors, Vänersborg, Allngs
ås, Gislaved, ,Svenljunga och Trollhät
tan. Enligt lokalpressen ,gjorde våra
representanter succes och det rapporte
ras även goda försäljningsresultat.

Vita Tandens schema sprids nu över
landet och ger gratisreklam åt Gustavs
berg. Var så god! F'lera tusen schema
har rekvirerats för kampanjer från Ki
runa i norr, Uddevalla i väster och
Kristianstad i söder.

Fackelvwndring till Skevik försökte
sig våra sloid- och friluftare på den 11
nov. Det kom en liten grupp på 30 st.
till samlingsplatsen och man tog sig
fram i fin form till Skevik, där kaffe,
lekar.: film och dans piggade upp. -
När vi var ute och vandrade i min ung-

dom, måste vl ransonera deltagaranta
let. - Men det var ju biokväll!

Pensionärerna är Irvaktiga och hade
talrikt 'besökt träff på Missionshusct den
12 november. Missionsförsamlingens
sångare och musikanter voro flitiga ,i un
derhållnlrngen. Det var kaffe förstås
och frågesport med en hel del origfnella
priser.

Fotolclubben. har definitivt bildats vid
ett sammanträde på Slöjdstugan i sep
tember. Man har haft en höstvandring
och övnmgar med lampor och dnbjuder
nu till en tävling, omfattande bilder
"November" och "Stilleben". Bedöm
ningsnämnd är Hilding Ohlsson, Calle
B. och W. Wahlgren.

Landshövding Gunnar Danielsson med
fru gästade Gustavsberg den 11 novem
ber, Man gav siig god tid både för fabri
ken och samhället och var mycket in
tresserad. Besök gjordes också på Stu
dion, i skolan, vid Pensionärshemmet,
Förlossningshemmet, Kommunalhuset
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och Daghemmel Rundturen sträckte sig
över Hästhagen, Grindstugärdet, Höj
den och Lugnet. Landshövdingen triv
des u.märkt och kommer igen!

Lottakåren hade sin höströrsäljntng
den 24 okt. i Ekedalsskolan. Kommersen
var livlig och det ropades friskt på allt
vackert handarbete och hemslöjd. Be
hållningen blev 3.511 :- kr och av det
skänkte man bl. a. 300.:- till De gamla,
300 :-- till Rädda Barnen, 300 :- till Po
liosjuka och 300:- till Radions insam
ling för de hörselskadade. Lotterna har
bett oss tacka alla glada givare.

Företagsnämnden vid fabriken hade
sitt 'höstsammanträde den 16 september.
Ordf. Hjalmar Olson gav en överblick
på marknadsläget och tillverkningspro
grammet. 1Skyddskommitten rapportera
de 38 olycksfall från årets början mot
57 under samma tdd föregående år. För
slagsverksamheten redovisade 27 för
slag, varav 13 hittills premierats. För
propaganda har CaUe B. tecknat ne
danstående affisch. ,Som deltagare i in
dustrdveckan på Vår Gård utsågs her
rar G. Ekman, 1F. Fall, Ake Johansson
och fru Elsa Carlsson, För att närmare
utreda frågan om hur en god änrorma
tion skall ges tillsattes en underkom
mitte av herrar Teglund, Wiberg, B.
Svensson och Dahlberg. Företagsnämn
dens sista sammanträde för året den 26
nov. ägnades huvudsakligen utredningen
och behovet av tullskydd för tekniskt
porslin, hushållsporslin, konst- och pryd
nadsporslin, varvid Hjalmar Olson läm
nade en ingående redogörelse för Kemi
kontorets PM, tulltaxans beteckningar
och gällande överenskommelser kring
tullnivån av ,i dag. Förutom sedvanliga
rapporter från underkomrnittåerna, dis
kuterades Värdshusets morgonstäng-

I

I
.ANTIN6EN DEN K'OMMER.
FLY6ANDE 'ELLER. DU SNUBBLAR. C,.
PÄ DEN

TALA OM DEN FÖR.
FÖQSLA6SKOMMITTEN
DIN IDE KAN BIDRA6A TILL Öl(AD
PRODUKTION STÖRRE SAKE~HET
BÄiTRE 7RIVSEL
OCH

DIC..EN KONTANT QREMIE!

ning, Aspviksfrågan, julstoppet. · Ordf.
gav dessutom en redogörelse för mark
nadsläget och nuvarande tillverknings
program. Vi återkommer till företags
nämnden i nästa nummer.

Scenstudion arbetar nu med en ny
bekant pjäs, nämligen "Avsenik och
gamla spetsar". · Skådespelare Bengt
Blomg'ren regisserar och premiären be
räknas till mitten av januari. Den 3-4
december hade man kabaret på Folkan
med mycket lokala inslag till publikens
förnöjelse.

EIF:s avdelning samlades den 25 no
vember till "brasafton" på Strandvik.
Man diskuterade "Kontakt och samver
kan" och underhöll sig med sång, mu
sik, kaffe och varm korv, Hans Vystavel
visade vackra färgbilder från sin resa

Södra Europa.

Kvinnoklubben ockuperade den 21 no
vember Rotundan för sin årliga basar.
Där v:ar auktion och lotteri och från
ett julbord såldes trevliga julsaker och
handarbeten. De många besökarna kun
de också få gott kaffe med dopp till
livs.

Värmdö Fornminnesförening höll års
möte den 2 december på Värdshuset. In
tendent Bo Lagercrantz höll ett för hem
maborna särdeles intressant föredrag
med fär'gibtlder om "TaHrikar i allmän
het och Gustavsbergs i synnerhet".

Besökareantalet till och med november
uppskattar vi till 11.000. Under året har
vi ju också haft stora grupper och
under senaste tiden har Konsumför
eningar, :Statens hantverksi:nstitut, Re
staurantskolan, Vår Gård och en hel del
andra skolor bättrat på siffrorna. Vi
har också gästats av Internationella
Barnbyn från Lillsved, guvernör Lang
lie med fru och sekreterare från
Washington, socialt studerande från Fi
lippinerna, konstlärare från Chicago, le
gationspersonal från Canada, Japan och
Amerika, Runöskolam, delegater från
Porto Rico, Indien, Island and so on.

Wilhelm Kåges retrospektiva utställ
ning har gästat Göteborg och fått de
amplaste lovord i press och specialorgan.
Vi citera: "Man kan ta vilken pjäs som
helst och man känner att den är kera
mik, äkta keramik, den enklaste men
också svåraste av alla konstarter där
det plastiskt påtagliga möter det ab
strakta och undflyende i f'ulfändad en
het." - Firma Arttum har också givit
ut en Expose, där professor Råge kåse
rar om sitt liv och om konst och konst
hantverk.

Dbg

E~arn och trafik

är ett svårt problem, ty barnen äro
dmpulslva av sig, och ha Iätt för att
rusa ut på vägen utan att se sig för.
Kommer då ett motorfordon är risken
för en olyckshändelse stor. Men man
kan lära barn, även barn i åldern 4-7
år, att se sig för och respektera tra
fiken. Det visade instruktör Anders Ro
sengren från Monarks trafiklekskolor
vid en intressant demonstration i Eke
dalsskolan torsdagen den 12 november.
Där hade samlats traftksäkerhetskom
mittens Iedamöter, och representanter
från kommun och skolan. Barnen från
daghemmen medverkade med liv och
lust i demonstrationen. Lektionen till
gick på så sätt att hr Rosengren hade
byggt upp en liten stad i miniatyr på
golvet, och där fanns bilar och personer
av plast samt trafikmärken, Med dessa
saker åskådliggjorde hr Rosengren hur
trafiken ser ut i en gatukorsning i en
stad eller samhälle. Barnen satt i en
stor ring på golvet, och fick medverka
i lektionen genom att svara på frågor
och rätta alla fel som gjordes ,i leksaks
stadens trafik. En hel del av trafikreg
lerna kände barnen till, och de kunde
gå fram och visa hur en gående skall
gå över en gata eller en väg på rätt
sätt. Barnen kände även till en del av
de trafikmärken som finnas. Demon
strationen avslutades med att filmen
"Leka trafik" visades. överlärare V.
Gezelius framförde de närvarandes tack
till hr Rosengren, och barnen utbringade
ett fyrfaldigt "tack" för allt det trev
liga de fått vara med om.

De äldre som war närvarande uttala
de sin tillfredsställelse över demonstra
tionen, och tyckte det var ett bra sätt,
att genom lek lära barnen trafikreg
lerna. Nu är det bara att hoppas att
en trafiklekskola 'kommer till stånd i
Gustavsberg inom en snar framtid.

E. E.
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Att trivas hemma.
Ja, så stod det på en broschyr från

Å. B. F. som jag fi?k här om dan.
överst på en sida, som berättade om
olika studieämnen i en kurs om hem
met. Under hade han, P.-konsulenten
prydligt präntat ned, rutt han tyckte att
det lät intressant, hade en kväll ledig i
veckan och lockades svårt av det fasci
nerande uttrycket "att trivas hemma".

Så långt har det alltså gått. Det ante
mig. Man använder sin enda lediga
kväll till att gå på kurs, för att lära sig
uppskatta hemmets lugna behaglighet.
Nog har man skäl misstänka, att sam
hällets vidsträckta kursverksamhet, är
en ny och öppnare form för gångna ti
äers ordensväsende och klubbliv. Helt
enkelt ett nytt sätt för umgänge, bil
dande och trevligt, svenska på mån
dag, tyska på tisdag, räknestickan
på onsdag, "att trivas hemma" på
torsdag, sykurs på fredag, engelsk
film på lördag och intervjun "mitt

tiden" på Missionshuset på sön
dag. Inga fritidsproblem och ingen
tid att synda på. Jag, Motvalls kär
ring, protesterar och skall vid tillfälle
starta en förening för ett stilla hemliv
och sofflockets renässans. Detta är, av
allt att döma, vårt enda liv, det ska inte
jäktas bort. Frid, vi hinner leva bättre
om vi skyndar långsamt.

Kafferep eller symöte.
Man behöver bara skriva de orden för

att ett stilla löje skall spridas över
församlingen. Gå på kursen, "att trivas
hemma", där behandlas också kaffe
repens psykologi. Äntligen skall denna
så orättvist förlöjligade företeelse få
upprättelse.

Manliga skribenter och kvinnliga så
dana, som på grund av sitt Annorlunda,
kommit på kant med sitt kön, har i alla
tider rörtalat kafferepet och fått oss att
tänka nedsättande om denna kvinnliga
sammanträdesform. Vi skall sluta med
det. Det är inte ett spår löjligare att
ett antal kivnnor samlas iför att utbyta
tankar med det egna könet, än att män
gör det. Naturliga människor av båda
könen har behov av att träffa samman
med gelikar.

Vem andades, skvallerkonselj? Ja, än
sen, att skvallra är ingen enbart kvinn
lig ovana. Sen vi kvinnor kastats ut i
förvärvsltvet på allvar, för att mätta
den omättlige guden, "höjd levnads-

standard", så kan ingen längre slå i oss
det, Alla har vi någon gång stött på
de hjärtligt råa skandalhistorier, som
kommer från de rent manliga arbetsplat
serna och som behöver gå genom många
kvinnomunnar, för att få det raffine
mang, som gör dom njutbara och tro
värdiga. Personligen föredrar jag skval
lerbyttor framför de, som med stupid
likgiltighet för sin nästa och hennes pro
blem, går sin väg fram, sig själv nog.

För övrigt var vi
liksom alla de andra gustavsbergarna i
huvudkonsum invigningsdagen. Vi sam
hällsbor från norr, söder, öster och väs
ter erinrade oss plötsligt att vi behövde
två pasmer rött garn, eller nya knap
par till vinterkappan, eller dom där
gardinerna vi skjutit på en evighet, eller
någonting annat som kunde inköpas på
manufaktur, Ja, jag lyckades nu inte
köpa någonting alls och det var ju inte
heller meningen, jag tänkte på dom där
strumporna, dom lottade ut. Log mitt so
ligaste leende mot Lundgren i hopp om
att han skulle räkna fel. Just då ville
man vara tjugofem. Det gick inte, det
blev hon som kom efter. Då stack jag
upp för trappan för att hitta en annan
utgång. Jag hittade ingen, hela Gus
tavsberg skymde sikten. Annars hade
jag tänkt att gå ut igen och sätta mig
på Lorangs staket och räkna in tjugo
fyra kunder. Sen kunde man gått in
igen, eller hur, men det går väl flera
tåg. Jag kommer igen när ett varuhus
av Pubman modell skall invigas fram
på sextitalet, det här var i alla fall en
fin början. Heja konsum, det ilar sig.

Nobelpriset i litteratur
gick även denna gång såväl Dahlbergs
som min näsa förbi. Den här gången vet
vi i alla fall varför. Inte visste väl vi
att man skulle vara en framstående po
litiker också. Finns möjligen ingen plats
ledig för en timid och tystlåten kvinna
i Gustavsbergs kommunalfullmäktige?
Jag lovar, i så fall att avlägsna den där
spetsiga saken ovanpå det nya kommu
nalhuset, öppna kaffeservering på taket
och anlägga en speedwaybana runt det
ta runda hus. Ungdomen skall trivas,
sänk rösträttsåldern. Apropå Nobelpri
set, vägar man undra om våran Harry
Martinsson blivit miljöskadad. Eller är
det på tiden att man lägger bort sin
romantiska tro på Nobelpriset som ett
av världens exklusivaste och största lit
teraturutmärkelser. Låt oss 'behålla
pengarna inom landet nästa gång. Vi
har ju både Per Edvin Sköld och en
Christian Glinther. Breda politiska poj
kar med litterärt förflutet. Är priset i
alla fall inte förbehållet de stora diktar
na, så är det fullkomUgt onödigt att gå

Det börjar blåsa kring stranden,
i lwften känns kyla och snö.
På Farstaviken syns anden
som väntar på halm eller hö.
Själv är jag rätt ruggig och ledsen,
jag kryper i vinterdressen
och huttrdr frusen och slö
på denma. hostlculna ö.

Jag gillar ej våra höstar,
då allt är så trist och grått.
Att det går över mig tröstar
blott alla ej hade så brått.
I hemmet, skolan, butiken,
man jäktar liksom i fabriken.
På möten och samkväm vi gått.
Om julen vi äntligen nått!

Men töser och ungkarlar gillar
ej kommande helgdagars Uingd,
ej samhällets många killar
att Vita Hästen är stängd.
När Värdshuset bommar för kvällen
finns inga triv,samma ställen.
Den saken är ganska befängd.
Till ensamhet blir man trängd.

Vad händer mera, vad pratas
i hös1tdagens Gustavsberg?
Ja Moulin-Rouge-visan tjatas
liksom "Korea i färg",
Varannan människa nyser
och Ekvallens sopel,d lyser.
Ibland osar brända bens märg.
Gefyr-porslinet ger snärj.

Jag hörde för övrigt på viken
om folk som semester har kvar,
den skulle de ägna åt siken
som nyss g_ick till några dar.
Av fiskare finns det visst många
som stora gäddor plär fånga.
Fast sällan jag smakat har
den fisken så god och rar.

Men nu ser jag flingorna dråsa
som kUir det mörka i vitt.
Jag slutar väl då att blåsa
min 'låt om datt och mest ditt.
Ty snart är hon här Lucia,
som Julens ankomst ska sia.
Mitt sinne blir lugnt och blitt,
så nu är för kvittret du kvitt.

LERGÖKEN.

över ån efter vatten. Strindberg kan
lugnt sova vidare i sin grav, han föddes
inte för tidigt, inte heller denna genera
tion skulle gett honom Nobelpriset.

Edla Sofia.
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jag började
fabriken
-2-

Det var år 1900 och då fanns inga
problem ifråga om sysselsättning för de
barn som slutade skolan .. De skulle ome
delbart infinna sig till arbete i fabriken,
inga fick gå sysslolösa, fabriken hade
en uppsvingsperiod. Många voro re
dan innan skolan slutade påtingade som
klippflickor eller springpojkar hos an
höriga, och från skolan lämnades ti-ll
fabrikens kontor en förteckning över
alla barn som lämnade skolan, och på
den !förteckningen antecknades var och
en sedan de börjat. Ingen fick saknas,
då blev föräldrarna "inkallade på kon
toret" för att avge förklaring. I den
gamla patriarkaliska tiden ansågs det
nämligen som självklart att alla barn
som föddes inom samhället, - där för
äldrarna >bodde i fabrikens hus, arbetade
på fabriken, och köpte sina Iivsmedel
m. m. i bolagets ·brukshandel, - de bar
nen tillhörde egentligen fabriken men
uppfostrades av föräldrarna. Det var
ej många som vågade ,trotsa bolagets
oskrivna lagar ty det fanns så många
möjligheter att straffa dem som hade
andra planer för sina barns framtid.

F'rån skolan medförde vi ut i livet en
av magister Lagerström ofta upprepad
sats: att det strängt taget var alldeles
onödigt att ge oss någon undervisning
alls, han sa' nämligen: "för att älta,
sova och bära Iera behöver ni inte kunna
varken bibliska historien eller multipli
kationstabellen", vilket inte hindrade att
han med flitigt användande av det goda
hjälpmedlet rotting, sökte pressa in litet
lärdom i våra hjärnor. Jag fick inte
börja i fabriken dagen efter skolavslut
ningen utan i stället i verkmästare
Georg Barlows trädgård, nuvarande

randvik. Genom sitt arbete i glattug
nen hade min far samarbete med "mäs-

tarn", som han vanligen kallades, och
han hade tingat på mig som hjälp i träd
gården och där infann jag mig den 16
juni kl. 6 hos trädgårdsmästare Robert
Åke11berg. Arbetstiden var 11 timmar
så det blev länga dagar och även långa
armar de dagar allmän vattning ägde
rum och vatten skulle bäras i kannor
från en pump i trädgårdens lägsta
punkt. IDbt angenämt avbrott blev det
varje eftermiddag då eleven fick följa
med trädgårdsmästaren in till Mina i
köket och få eftermiddagskaffe k,1_ 4.

Verkmästare Barlow var engelsman,
han var vänlig och hade ofta någon ro
lig kommentar till arbetet, men så en
dag hade han ett meddelande till eleven
att: "nu får jag inte ha dig kvar läng
re, dom vill ha dej till fabriken, men
jag ska hjälpa dig tfll en bra plats",
och så började jag den 6 augusti hos
Joel Gustavsson som formade tefat på
"smegårn" i gamla verkstaden, han ha
de förut sin broder Ragnar som "gjor
de färdigt". Arbetet började kl. 6 med
förberedelse, ity kl. 7 kom formaren och
då skulle altt vara klart för att dagens
beting skulle kunna hållas, det innebar
en omväxling i enformigheten att da
gens beting slutade före eller efter går
dagens. Formaren hade ackord och av
lönade själv sma springpojkar, jag fick
75 öre 01111 dagen, men denna summa
höjdes med 5 eller 10 öre i taget så att
på hösten 1901 hade dagspenningen kom
mit upp till kr. 1: 10 vilket ansågs som
god betalning.

Medan ja,g på förmdddagen den 3 de
cember "langade" kom en kamrat med
bud abt, "du ska gå till gubben Fors
berg i Torkhuset". Jag trodde det var
ett vanligt skämt pojkar emellan, där de
sökte på olika sätt lura varandra, men
jag gick i alla fall och tittade och fann
att det nog var sanning för där nere
stod den frukJtade verkmästaren med sin
grova käpp, så det var bara att störta
ned och anmäla sig, vilket !följdes av ett
dovt morrande "gå med mej", och kurs
sattes på fabrikskontoret.

:Då det var ganska vanligit att "gub
ben Forsberg" agade pojkar med ,sin
tjocka käpp när de förgått sig, så det
var givet att jag sökte finna någon an
ledning till denna händelse, där jag följ
de "gubbens" hasande gäng.

Inne på fabrikskontoret satt bruks
patron Odelberg, och han frågade om
jag ville lära till gravör, ett erbjudande
som jag omedelbart tackade för, och så
följde nästa moment: "gå upp till gra
vör Nilsson i morgon och börja."

Det var inga fritidsproblem för den
tidens ungdom, ty när de slutat dagens
arbete, som i regel började kl. 6 eller 7,
och slutade kl. 17 eller 18.30, så hade
man på för fabriken Iämpliga tider ord-

Tack!
Ett hjärtligt tock för uppvaktningen

på min 50-årsdag.

Evald Gustateon.

Ett hjärtligt tack till Kyrkliga arbets
kretsen i Gustavsberg för den angenäma
iitflykten som ordnades för oss.

De gamla

För aill iippvaktning på min 50-årsdag
ber jag at.t till fabriksledning, kamrater
och vänner få framföra mitt varma tack.

Herbert Brikeson.

Mitt varma tack till K.F., Gustavs
bergs Fabriker, släkt och vänner, arbets
kamrater, för den storslagna uppvakt
ning i form av presenter, blommor och
telegram som kom mig till del p.å min
70-årsdag.

Teresia Ohlsson,

Ett hjärtligt tack till arbetskamrater,
vänner och bekanta, för all den uppvakt
ning vi fått mottaga på vår bröllops
dag.

Arne o. Iris.

Föreningen Rädda Barnen har bett
oss framföra deras varmaiste tack för
vår medverkan i höstkampanjen, för
pengar, porslin och kläder, vilka i hu
vudsak kommer att gå till de grekiska
barnen. Han skriver: ''Vi kan wite avstå
ifrån att upprepa vår bön till Eder att
Ni även framdeles måtte innesluta Räd
da Barnen i Eder vänliga åtanke, bä
rande vittne om den goda vilja som be
hövs för att mänskligheten skall bestå!'

För vänligt deltagande vid min makes
bortgång och för den rika minnesgärden
frambär jag till skol- och arbetskamra
ter, grannar, vänner och arbetsledning
mitt varma tack. ·

Berit Karlsson.

nat så att fortsättningsskolan pågick
den tid skolterminerna varade, mån
dagar och tisdagar kl. 18.30-20.30, och
på onsdagar och torsdagar var det rit
skola samma tid i Templarsalen och
Baptistsalen i Värdshuset, med Frantz
Meder och G. Eriksson som lärare, och
magister Lagerström som ordningsman.
Fredagen var enda fria dag, ty på lör
dagen var det konfirmati:onsläsning i två
timmar, och på söndagen måste kyrkan
besökas.

Ja, det var i den så •kallade "gamla
goda tiden".

J. A. Hellqvist.
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Den största händelsen inom vår för
ening, sedan vi sist träffades i Gus
tavsbergarens spalter, är att vi fått
taga den ombyggda huvudfastigheten

besittning. Det var högtidsstäm
ning fredagen den 16 oktober, när
medlemmarna i stora skaror mötte
upp vid Ekedalsvägen för att se vad
det blivit för resultat av det halvårs
långa ombyggnadsarbete, som genom
förts under byggmästare Anton
Skoglunds ledning. Man kunde då
konstatera, att den gamla "ettan"
blivit förvandlad till en ljus modern
ivsmedelsbutik, och att centrallagret
flyttat för att ge plats åt en husge
rådsavdelning - allt ordnat som
snabbköp. Centrallagret hade fått lo
kaler i en tillbyggnad, som även in
nehöll lunchrum iför personalen. Av
den gamla "tygboden" på andra vå
ningen fann man intet spår. Den kal
las nu "Textil" och hela våningspla
net har disponerats för textilvaror
av olika slag. Varorna kan nu pre
senteras i trivsam miljö. Ser vi på
metervarorna, så har dessa fått sin
avdelning. Diskarna har där bytts ut
mot s. k. uppläggningsbord, som gör
det möjligt för kunderna att komma
närmare varorna, och det blir inga
"gränslinjer" mellan varor, 'kunder
och biträde. Sängkläderna har fått
sin plats. Damerna kan köpa sina och
barnens olika beklädnadsartiklar på
en speciell avdelning. Vill man prova
någon ekiperingsartikel finns det två
provrum. På herrsidan presenteras
slipsarna i slipsbar, som placerats i
anslutning till 'kassetterna, där skjor
torna har sin plats. De, som gick rik
tig husesyn, var uppe på tredje vå-

ningen, där kontoret fått ljusa loka
ler. Fastighetens yttre fasader kom
mer till våren att få sin make-up och
därmed skulle den gamla bruksfas
tighetens ombyggnad vara fullföljd.

I samband med inflyttningen har
vi utökat sorteringen, och då särskilt
när det gäller textilvarorna. Det finns
många barn i vårt samhälle, och vi
tror att den större sorteringen av
barnkläder skall uppskattas av mam
morna. Vi måste givetvis pröva oss
fram ifråga om sortimentet, och det
är därför värdefullt om medlemmarna
framför sina önskemål. Försäljning
en i de nyinredda butikerna har va
rit synnerligen god, men det finns ut
rymme för ökad försäljning. ökad
försäljning verkar kostnadssänkande
per enhet och därigenom får vi möj
ligheter att vara mera prisaktiva.

Redan de närmaste åren efter för
eningens bildande debatterades frå
gan om huvudaffären och dess om
byggnad. Fastigheten ägdes då av
Gustavsbergs fabriker. Föreningen
förvärvade fastigheten först år 1937.
Men innan dess hade man diskuterat
tomt och byggnadsfrågor. Nybygg
nadsplanerna voro i februari 1939 för
da så långt att entreprenör antagits,
men då framkom ett nytt förslag. Ett
extra föreningsmöte som hölls i mars
1939, uppdrog åt styrelsen att skynd
samt utreda det nya förslaget i bygg
nadsfrågan. Detta gick ut på att byg
ga en fastighet i Träsket, men på
grund av att anbuden enligt detta nya
förslag ansågs allt för höga, beslöts
att ej bygga. I stället byggde man
kontor och orderexpedition i anslut
ning till den gamla fastigheten år
1940. Projektet att bygga en fastig
het i Träsket var aktuellt för ett par
år sedan och hade gått så långt att
man begärt byggnadstillstånd, men
detta blev avslaget av Arbetsmark-

nadsstyrelsen. Den nu verkställda om
byggnaden är inte någon slutlig lös
ning av lokalfrågorna för förening
ens centrumbutiker. Vi tror dock, att
det var en lämplig lösning till den
dag, då det finns ekonomiska förut
sättningar att bygga något som är
större.

Gruppstudierna inom föreningen
har kommit igång. Det är 8 grupper
med 87 deltagare, som diskuterar
aktuella problem.

En upplysningskampanj om våra
egna tvättmedel har genomförts. I
denna ingick skyltningar, exponering
ar och demonstrationer i samtliga bu
tiker. Dessutom visades film i Gus
tavsberg och Fruvik.

Föreningens fullmäktige var sam
lade till extra föreningsmöte torsda
gen den 19 november. Vid detta möte
talade direktör John Gillberg KF1 bl.
a. om låneköp. Dessutom lämnades
informationer om föreningens utveck
ling samt diskuterades aktuella frå
gor.

Bland andra händelser kan noteras
att styrelsen beslutat att föreningen
skall sälja varor mot s. k. låneköp.
Denna form av varuförmedling tillgår
så, att köparen efter ansökan får ett
lån genom sparbanken, vilket får an
vändas för betalning av en varaktig
nyttighet, som köpes genom konsum
tionsföreningen. Lånet avbetalas se
dan tillsammans med ränta direkt till
banken i tio eller tjugo terminer un
der ett resp. två år. Den för vår
förening aktuella varan är Hugin sy
maskiner.

Om allt går efter beräkningar bör
vår förening i år passera 5 miljoner
strecket i omsättning.

Med ett tack för det år som snart
gått tillända tillönska vi medlemmar
och kunder en God Helg.

G. M-n.

Hunnui konsuons nya snobbkopsbutik; JJlla.nufakturbiitiken. 1 tr.
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Hembygdsvård inom vår kommun
"Kunskapen om hembygden är en

kraftkälla för var och en som för
nimmer sambandet mellan släktleden.
Den svenska hembygdsskildringen, se
dan gammalt omhuldad av hängivna
och kunniga forskare, har städse in
tagit en hedersplats i vår litteratur
och bidragit till att fördjupa förståel
sen för det svenska arvet, en kultur
insats, som vi måhända först i dessa
dagar kunnat till fullo värdesätta."

Så skriver bl. a. f. d. rektorn vid
Stockholms Högskola, professor Sven
Tunberg i förordet till en bok, kallad
"Den svenska sockenboken", utgiven
av Samfundet för hembygdsvård.

överallt i vårt land bildas organi
sationer, som ta till uppgift att ut
forska sin bygds historia, ta vara på
fornlämningar, rädda gamla bruksfö
remål, som ännu lkan finnas att beva
ra samt uppteckna sägner och sed
vänjor från gamla tider. - Hur har
vi det ställt i det avseendet här i Gus
tavsberg? - I känslan av att vi hit
tills ganska dåligt tillvaratagit de
möjligheter till hembygdsvård som
onekligen föreligger och att nu något
måste göras i detta avseende, tillsatte
kommunalfullmäktige i våras en kom
mitte med uppgift att ägna sig åt
hembygdsvården inom kommunen.

Det är naturligt, att man frågar
sig vilka speciella problem och upp
gifter, som föreligger inom vår kom
mun med dess säregna struktur av
centralt beläget industrisamhälle
jämte ett stort område av kringlig
gande landsbygd. Det måste då först
klargöras, att allt arbete i hembygds
vårdens tjänst är ett arbete på myc
ket lång sikt. Det ligger i arbetets
art. Detta hindrar dock inte, att man
redan nu kan skönja vissa komplex
av uppgifter, som kan göra anspråk
på ett allmännare intresse.

Vad gäller själva faibri!kssamhället,
torde det väl då för en hembygdsvår
dare te sig som ett synnerligen an
geläget önskemål, att det av fabriken
ägda men under kriget nedlagda pors
Iinsmuseet ånyo iordningsställes och
inrättas efter moderna principer. Här
skulle den historiska utvecklingen i
fabrikens produktion jämte likartade
fakta på ett trevligt sätt åskådlig
göras, till båtnad både för den bofasta
befolkningen och de många besökar
na av fabriken. Ur undervisningssyn-

Skolhuset från 1716
vid Pilluumsi på Ingarö.

punkt torde ett sådant museum vara
av oskattbart värde.

En stor och angelägen uppgift tor
de även vara att inom samhället få
till stånd ett - låt oss kalla det -
sockenmuseum, där särdrag ur sam
hällets utveckling belyses, där gamla
möbler, redskap och bruksföremål
har sin givna plats, där kanske ett
porslinsmakarhem från sekelskiftets
dagar skall återuppstå o.s.v. När
detta skrives, har kommitten onekli
gen kommit en bit på vägen i för
verkligandet av detta mål. Vår väd
jan om hjälp från intresserade har
icke blivit ohörd. Men vi vill i dessa
spalter förnya vår vädjan. Har Ni så
lunda något föremål, som Ni tror
skulle kunna ingå som en värdefull
beståndsdel i ett framtida museum,
vänd Er då till någon av kommittens
medlemmar! Det är för övrigt icke
alldeles uteslutet att en viss ersätt
ning kan utgå för föremålet.

För en hembygdsvårdare torde det
väl även vara en angelägen uppgift
att göra en större allmänhet förtro
gen med rikedomen av fornminnen å
Ingarö. Hur många gustavsbergare
känner väl exempelvis till stenålders
boplatsen vid Atervall, vilken arkeolo
gerna anse som en av de allra vikti
gaste boplatserna från denna period
i vårt lands historia. - Eller vilka
har väl besökt det förnämliga järn
åldersgravfältet vid Säby, den s. k.
Evlinge-malmen, å den underbart
vackra sluttningen ned mot Säbyvi
ken? - På dessa och liknande platser
böra anslag uppsättas med korta ve
tenskapliga analyser. Och i undervis
ningssyfte ! Kan väl över huvud taget
studiet av de äldre perioderna i vårt
lands historia göras mer levande 'än

Ett upprop från
hembygdsvårdskommitten

Sedan Kommunalfullmäktige tillsatt en
särskild kornmittå för ombesörjande av
hembygdsvården inom Gustavsberg
kommun, får undertecknade till alla in
tresserade framföra följande vädjan:

En av våra första och största uppgifter
är att om möjligt få till stånd ett museum
inom vårt samhälle, där det säregna i
samhällets historiska utveckling skall kun
na avspeglas. Men för att lyckas med
denna uppgift måste vi ha alla intresse
rades hjälp och bistånd. - Har Ni där
iför något föremål - en möbel, ett red
skap e. d. - som Ni tror skulle kunna
ingå som inventarium i ett framtida mu
seum, så vänd Er till någon av oss.

Vi hoppas på Ert intresse och Er.hjälp!
Gustavsberg i sept. 1953.

Gustav Lorang (ordf.) Lennart Backman
Wilhelm Gezelius Fritz Berg
Anton Skoglund Carl Lindström
Gösta Dahlberg Gerhard Sävström

Stig Magnusson (sekr.)

genom ett besök å dessa platser? -
Jag tror det ej.

Ännu en uppgift, värdig ett hem
bygdsvårdande organ i vår kommun,
bör slutligen nämnas. - Friherre An
ders Cederström, ägare till Beate
lunds fideikommiss, lät år 1776 upp
föra ett ännu bevarat skolhus vid Pil
hamn å Ingarö, där Samuel ödman,
Ingarös förste präst, tillika naturve
tenskapsman, författare och psalm
diktare, verkade som präst och lärare
till år 1792. Det har med rätta an
setts, att denna ödmans skola äger
ett sådant kulturhistoriskt värde, att
den icke bör förfalla utan om möjligt
förvandlas till ett "ödmans-museum"
och placeras å sådan plats å Ingarö,
att den blir tillgänglig för en intresse
rad allmänhet.

Här har nu i största korthet be
rörts några uppgifter, som nästan
omedelbart anmäler sig för ett hem
bygdsvårdsvårdande organ inom Gus
tavsbergs kommun. Självfallet kom
mer många andra uppgifter med ti
den. - Men avslutningsvis måste
ånyo framhållas, att hembygdsrörel
sens innersta syfte är ett ökande av
kunskapen om den egna bygden och
ett ökande av kärleken till densam
ma. Ett organ, som vill företräda så
höga och ädla syften, måste självfal
let ha både myndigheternas och all
mänhetens stöd och hjälp. Vi räkna
med detta stöd.

Stig Magnusson.
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Gustavsbergs - i folkhumorns
tjänst
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- Häll dej redo,
Ville, nu kliver mor
san i badkaret!

VAGRÄTT.

2. Rökares ovana
10. Tillhörde Sverige 1332-1360
12. Kan låta och lukta väl
14. Vår gård
16. Av bakterier mot bakterier
17. Släkt med älvan
18. Hjälper ibland
19. Skönt för björnar
20. Utrop av smärta
22. Där går flickorna och tral-

lar i Småland
23. Finess i dans
26. Julpsalmen, vers 2
28. Ett metallstycke eller tio

på engelska
29. Hjälmedel för transport
30. Gör kanske den som ej har

vind
31. Entre
33. Huvudperson i gammal ·va-

rietevisa
36. Kredit
37. Rörelseriktning
38. Betecknar i viss mån isole

ring
39. Betecknar i viss mån

komplettering
40. En stor kund till oss
4.1. Ofta bror till dotter
42. VåJiar huvudbry till jul-

afton
44. Har en tenor i Gustavsberg
,fä. Användes för vissa prov
fi. Kommer före Maria
~9. Den dagen ska lutfisken

blöt
äl. Bör det inte när vi ska

vintersporta
ä3. Rekommendation till fäk-

tare
54. Lär ibland spå väder
57. Betecknas med fylld cirkel
59. Får man mycket ibland
60. Hoppas jag ni förblir trots

julmaten
61. Hindrar och bidrar till ba

lans

LODRÄTT.

1. Vanlig porslinsprodukt
2, Har nyans på huvudbekläd-

nad
3. Värd
4. Bör man göra för att hitta
5, Hemvist för djur och män-

niskor
6. Avlångt rund
7. Man kan också säga så
8. Kan jag kalla mig om jag

vill
9. Göra rent

11. Blir svålen med åren
13. Vackert ord för vackert

naturparti
15. Borde finnas vid Stenhusen
16. Utsikt eller avbildning
21. Kan vara i går, men också

i förrgår o.s.v.
22. Inre del
24. Bör ni ha Gustavsberga

ren i
25. Behöver ni göra för att

klara detta
26. Astadkommer värme och

energi
27. Grann hästkarl
31. Kan man säga är särdeles

intresserad
32. Äro buden
34. Ofta välkommet meddelan

de
35. Var Gustavsbergs fabriker

förr
41. Att komma olägligt
43. Där sitter Karl Gustav till

häst
46. Har för det mesta fyra ben
48. Du och jag och våra

koJieger
50. Blir det rätt snart
52. Eftermiddagskollega
53. Negativt uttalande
55. Också namn på 54.
56. Annat namn på "båge"
57. Är varje morgon
58. Bör man kunna säga i

London

Moden
316 Fakir.

Va' ä' de' här för
skoj!

På annonsen var
de' ju en kalaspingla
i karet!

- Ja, hej då.,.!
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,_ 'lanskören 20 0ar
0-ustat:sbergs Manskör firade sitt 20-

årsjubileum med konsert d Kyrkan den
22 november. I det ståtliga programmet
medverkade Orkesterföreningen, opera
sångare Karl-Olov Johansson, kantor
Sven Ceder och dirigenterna Gustav
Svensson och Olle Jonsson, Både orkes
ter och manskör utförde sina nummer
med bravur, liksom den välsjungande
solisten. Som avslutndng framfördes
Gustaf Svenssons Kantat Ansgarius med
samtliga: medverkande.

Blommor och tack gavs kören av hr
HeHsten från Stockholms Sångarförbund
och från kommunen genom Gunnar An
dersson. Veteranerna i kåren, Sven Jo
nasson och Albin Olofsson hyllades sär
skilt. Kyrkoherde Hallin tackade diri
genterna. Stämningen var hög och åhö
rarna belåtna med den fina !konserten.
Man glömde bil! och med bort sig och
levererade en spontan applåd.

Lördagskväll z
Gustavsberg

F'rån en norska som gästade Gustavs
berg under hösten har vi fått nedanstå
ende intryck.

En lördagskveld med
min kjrere venner,

en tur i skogen som jeg ikke kjenner,
har större verd for mig

enn alle tiders fest.
Ved sjöens bred, som skogens glade

gjest.
I sammen så vi blomster

lyng og stener.
Og trar som vokste vilt og rart

med sine grener
på skogens bunn det vokser

mange blomster sjönne.
De Svenske flaggets farger

lyser i de grönne.
Vi hörte hakkespett og fuglesang.
Ja skogens stillhet den

beiok oss gang på gang.
På sjöens flate så vi

nökkeroser siille duve.
Ved sjö,ens bredd de röde lingon på

en tuve.
Vi falt i undring over fly

på spielblankt vann
Slik er naturen hvis

en riktig föle kan.
BERGLIOT SöRENENSEN.

Gamla
0pa

idrottsmän
årsträff

Bonnevier och Aberg mottager de första
sköldarna ur "Edward Möllers minne".

Lördagen d. 24 oktober var långt i
förväg vikt för G.I.F:,s nystartade kam
ratrörentngs årsfest på Gustavsbergs
Värdshus, där första punkt på program
met var möte med styrelseval. Till sty
relse för året valdes: A . .&berg (ordf.),
G. Lorang, A. Bonnevier, E. Lowndes
och J. Svensson och till revisorer Georg
Pehrson och Karl Dalkvist. Interimssty
relsens förslag till stadgar antogs och
årsavgiften 3 :- fastställdes. Förening
ens ändamål är att i möjligaste mån
stödja idrotten i samhället och vidmakt
hålla ett gott kamratskap bland ortens
gamla idrottsmän.

Efter sammanträdet var supe färdig
dukat med plats för 98 personer med
rätt stor manlig majoritet men med det
kvinnliga inslaget så mycket värdeful
lare. Bland de äldre deltagarna de s. k.
06:orna skådade man Oscar Lundin,
förr smärt och spänstig höjd- och längd
hoppare, nu mindre hoppfull, Emil Bo
berg, Gerh. och Georg Pehrson, Sven
Jonasson, Georg Boox m. fl. Det hölls
tal, hurrades, berättades historier ron
idrottsbragder, både blygsamma och

Som sagt var
"En virksomhed er ikke blot en orga

nisation med et rent ekonomiste [ormål,
den er tillige en struktur eller helhed,
hvor de enkeite menneskers evner skal
kunne udfolde sig og äeres interesser
finde tiitreäestiueise. Hvor äette ikke
sker, vil ikke alene orbejdetilfredsheden,
men også arbejdseffektiviteten som re
gel lade adskilligt tilbage at enske;"

(Ur Poul Bahnsens Arbejdspsykologi)

rätt så påskarvade. För det mera lusti
ga svarade "Påpan" med "Mylla" som
medagerande. Fru Alice Pojes, född Möl
ler, hade som gåva till föreningen över
lämnat en större pokal ur sin fars pris
samling samt 10 st. sköldar, "Edward
Möllers minne", att utdelas 1 pr år för
förtjänstfullt arbete för idrotten. Fru
Pojes och ,sven Möller överlämnade hög
tidligen den första skölden (1952) till
A. Bonnevier och för 1953 till A. Aberg,
allt vederbörligt ,avhurrat och fotografe
raJt. Efter supen visades skioptikonbil
der i fä11g från när och fjärran, "På
pan" satt igång med skämttävlingar och
det dansades efter musik, både Afri
kansk och Svensk, utförd av Hasse Fred
blad och Bertil Pettersson. För den me
ra klassiska och sansade svar.ade vår
gamle alltid villige Calle Törngren (vi
tackar Eder musikanter nu, det glömde
vi då). Tiden gick alltför fort. Vi.,Iova
de att hålla ihop och åJterkomma nästa
år om inte förr. Men vad som också
gick var sista bussen till_ Stockholm och
vi strax före, synnerligen nöjda och be
låtna. Här nedan följer "Valas" rim
snideri till vår träff.

G. I,-Jng.

På gamla dar, nu när man hoppar kort
och inte springer alls, drar tanken bort
ti11 ungdomsdar, då vi var stora gäng
som samlades till idrott i Bleksäng.

0 vilken fest det var, och vilken glans
att hoppa, kasta, löpa, gick som dans.
Vi hade styrka, vilja, energi
och alla veckans kvällar låg vi i.

Att hela platsen var en sophög blott,
som luktade av allt, men inte gott,
vad gjorde det när viljan var som stål
att vinna segern var värt stolta mål.

Vi sprang runt Bagarns träsk på långdistans,
i fjärran hägrade en lagerkrans,
men att vid klubbgrinn göra svängen rätt,
och sedan öka farten var ej lätt.

När hundra meter gick som Jandsvägslopp,
till alla bilar sa vi alltid stopp,
chauffören svor ett slag men fick sen resig-

nera,
tills landsfiskalen börja inspektera.

Vi kasta spjut bland trädens alla grenar,
det hamnade i slänbärsbuskens stenar.
Och när vi hoppa höjd på varan idrottsplats
så var det ganska trängt att taga sats.

Runt ösbyträsk det var värt maraton
en gammal fin ärorik tradition
med anor ifrån sekelskiftets dagar
ett klubbens mästarlopp om ni behagar.

A varje sommar ordna vi basar,
men det var jobbigt innan den var klar,
att bygga banan där man skulle dansa
och hämta löv att alla stånden kransa.

Men uppå hösten var det alltid bäst
när vi på klubben gick på idrottsfest,
att hämta pris för sommarens bravader,
och lyssna till teatergruppens kavalkader.

Ja det var då och det var länge sen
och nu vi vuxit upp till mogna män,
och Jämnat plats för nya grabbars tävlan,
och står nu utanför idrottslig ävlan.

Men minnet av den tiden lever kvar
det kanske är det bästa som vi har
och fastän allt med tiden plånas ut,
finns ungdomens Bleksäng till slut.

Väl mött kamrater här på trevlig fest,
jag talar för mig själv som enkel gäst,
Men tror ni alla delar min poäng,
att ungdomsminnet har vi frän Bleksäng.

Wala
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Aina i sminktagen.

Då jag var i skolåldern visste jag pre
cis vad jag ville ägna mig åt, Tre sa
ker att välja på, inte många, men till
räckligt många, för att det inte skulle
bli verklighet.

Ett av dessa önskemål var idrott, sär
skilt löpning. Men när Mor en dag tyck
te att jag sprang som en häst, så var
det bäst slå den drömmen ur hågen.

Det andra var att dansa i Mors långa
klänningar, och att på sofflocket spela
teater, men ensam.

Dessa båda sysselsättningar ansågs
inte passande som ett blivande yrke, ty
människor av den sorten voro inte så
värst mycket hållna på den tiden. .Så
blev man då det näst värsta, "Fabriks
jänta".

Men en dag, det var år 1924, alltså
många år sedan, blev jag tillfrågad om
jag ville spela en roll i "Hittebarnet".
Pjäsen skulle gå i Hyddan. Frågan be
hövde... inte upprepas och den pjäsen
följdes av flera. Den roligaste tiden, var
nog i vår gamla "Gymnastiklokal". Där
spelades Nyårsrevyer och teaterpjäser,
på en livsfarligt uppstaplad scen. Om
man råkade komma lite för långt ut på
ena sidan så kunde det hända andra si
dan behagade resa på sig.

Ja, tiden gick och jag trodde jag kun
de spela teater tills vi fick en riktig
regissör. Han väckte oss ur drömmarna,
och jag kände mig ganska enkel. Det
blev att börja om från början. Bara att
gå ut och in genom en dörr behöver
mycken träning. Vilket inte hindrar att
man kan få göra om det många gånger
än i dag för att klara det rätt.

Social-etiska dagar
Under dagarna den 22, 24-25 oktober

hölls en social-eblsk kurs i Gustavsberg
under mottot hemmet, ungdomen och
samhället. Som inbjudare till kursen
stod praktiskt taget alla samhällets för
eningar och organlsationer. Kursen hölls
i samarbete med Socia'l-Etisk Samhälls
tjänst och som ledare och instruktör
~ungerade pastor Nils Hammarståhl,
Stockholm.

Kursens Inledmngsmöte hade till te
ma Människan i arbete och fritid och
hölls i form av ett bordssamtal med re
presen/tanter från fabrik och samhälle.
Frågen om människans roll ti produk
tionen, trivseln i arbetet och behovet
av en väl använd fritid belystes från
skdlda punkter. I stort sett var de med
verkande eniga om, att det är bättre nu
än förr ri arbetslivelt, men man konsta
terade samtidigt att ännu mycket åter
står innan man kan tala om verikliig
trygghet och arbetsglädje för alla ar
betstagare, Man behöver bara nämna
frågorna om de sociala förmånerna, de
förvärvsarbetande hustrurnas problem,
hetsen i :arbetet och det monotona tem
poarbetet.

På lördags-kvällen debatterades motbo
kens vara eller icke vara. Någon stri
dig diskussion blev det icke, då de abl
ra flesta tycktes vara eniga om atlt mot-

Många frågar: "Håller Du på ännu?
Är det roligt?" Visst är det roligt.
Ibland säger jag, att detta är "sista
pjäsen". Men ännu har den inte kom
mit. Jag får en roll, tycker kanske
den är bra och så är man fast igen.
......Men tiden räcker inte rtill. Massor av
tid måste man offra, vilket naturligt
vis inte alltid ses med blida ögon av
de närstående.

En verklig avkoppling från vardagen
är amatörteatern, och trevliga kamra
ter kan man alltid räkna med. Det trå
kigaste är när någon frågar var vi gör
av alla pengar som vi spelar in? Sva
rar man då, att vi spelar för the och
smörgås, så skakar dom på huvudet.
Jag skulle nog önska att en utförlig
tablå över en pjäs' kostnader togs in i
"Gustavsbergaren". - Nej en hobby är
sällan inkomstbringande.

Jag har en liten ny önskan nu. Att
Scenstudion hade tillgång till en aldrig
så liten samlingslokal för övningar och
träff med gamla och nya medlemmar.

Aina Lindahl.

Koop. RM på skidor
i Gustavsberg

Overenskommelse har träffats med Kon
sum, Stockholm och Gustavsbergs skid
sektion om att förlägga Kooperativa Riks
mästerskapen på skidor i Gustavsberg
den 14 februari 1954. Inkvartering och
transporter skall ordnas av stockholmar
na medan tävlingar och prisutdelning om
besörjes av Gustavsberg, allt givetvis i
inbördes samverkan. Det blir ett stort
evenemang för Gustavsberg och säkerli
gen fin propaganda för skididrotten.

boken spelat ut sin roll som en nykter
hetsfrämjande faktor. Nu formade sig
mötet ti,1'! sakhg' information om vad
som skall komma efter motboken'. Man
var överens om, att en -intensifierad ak
tivitet från folkrörelsernas sida i ung
doms- och nykterhetsarbetet är det säk
raste skyddet mot de faror, som lurar
den dag motboken slopas.

Vid damernas samlingsstund på
Värdshuset hade man önskat en större
uppslutning. Det var mycket väsentliga
ord som sades om hemmet och familjen
i nutiden och om de vägar som leder Ull
ett lyckligt hem- och familjeliiv. Vid det
ta samkväm demonstrerades alkohol
fria drycker och det gavs även tHlfälle
till avsmakning. Det är uppenbart att
man kan bjuda till fest och högtid titan
spritdrycker.

Riursens avslutningsmöte i Kapellet
hade samlat fullt hus. Det var några re
presentanter för ungdomsarbetet i sam
hälIet, som ,i estradintervjuns form fick
svara på vad som ·bjuds de unga i Gus
tavsberg. Det allmänna önskemålet var
en utvidgad och stackare verksamhet
bland de unga och man underströk be
hovet av en ung'domsgård, där man kun
de samlas under trevHga och otvungna
former. Bristen på ändamålsenliga Ioka
ler för ungdomsarbetet är synnerligen
stort i vårt samhälle.
Förutom de offentliga samlingarna

hölls särskilda filmaftnar för de unga
och kursledaren hade även några lek
troner i folkskolan. Under kursen hölls
tillsammans 9 olika sammankomster
med cirka 600 deltagare. Samhällets
folk visade genom sitt goda deltagande
i de obika samlingarna, att kursen hade
något angeläget att meddela. En nykter
hetskurs behöver inte bld tråkig propa
ganda och torr statistik.

P. Sam.
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Gustavsbergsidrott
KORPFOTBOLL.

Lördagen den 10 okt. gästades Gus
tavsberg av Kvarntorps Korp. I.F. fot
bollslag. Då sådana namn som lands
Iagsspelaren Pelle Thörner,örebro Sport
klubbs Kalle Blomkvist samt några av
div. 3 laget Kumlakamraternas bättre
spelare fanns på Iaguppställntngen, räk
nade man inte med stora segerchanser
för Gustavsbergarma. Kvarntorparna
började också matchen med några snab
ba anfall men stoppades lätt av Gus
tavsbergs försvar. Istället började Gus
tavsberg få igång ett spel som innan
matchen var slut resulterade d 8 mål.
Då Kvarntorparna ej, trots jämnt spel på
plan, någon gång lyckades bryta ige
nom Gustavsbergs försvar !blev det en
meriterande hemmaseger med 8-0. Då
alla Gustavsbergsspelarna gjorde en ut
märkt match skall ej någon framhållas
framför de övriga utan endast medde
las att målen gjordes av Norin 3, Wik
ström och Söderberg 2 var samt öst
lund 1. Om Kvarntorps-laget kan en
dast sägas att de hade en olycklig dag
men spelade en snabb och juste fotboll
som var värd ett bättre resultat, vilket
nog också kommer vid ett ev. retur
möte i Kvarntorp.

SKYTTE.

,S,kytte-Korptävlingen under hösten
resulterade i att TPF tog sin andra in
teckning i vandnlngspriset. Även BKF
har två segrar på detta. Individuella seg
rar tog li. klass 4 Kael Westin med 96
poäng, i klass 3 Bengt Johansson med
96 poäng, klass 2 Gunnar Sjödahl, 94
poäng, klass 1 Stig Jönsson, 98 poäng.
- ,Skytteföreningen hade sitt Mäster
skap i Fältskjutning den 1 november
med gäster från Boo- och Ingarö.
Värrndömästare blev Manfred Lindstedt
med 26*17 träff. På andra plats kom
Bertil Bergström med 25*15. Bästa fäg
reklassare blev Olle Bergkvist med
17*9 träff. S:kytteåret avslutades med
kretstävling den 8 november på Järva
fältet och där placerade s,iJg Lindstedt
som 1:a i sin klass på sammanlagt 6
tävlingar med 112 träff.

CYKEL

Cykelsektionen, som bildades 1949,
har deltagit i Korpen och några av poj
karna har legat bra till i ,prislistorna.
Cykling är en hård sport, som fordrar
mycket träning och vilja. Den kostar
ju också pengar men pojkarna; har i alla
::all kostat på sig en del. Värst är det

med transporterna, ty bussen tar inte
mer än tre cyklar i taget och man är
minst 10 man. Man har ibland fått ge
sig iväg klockan 6 på morgonen, cykla
3-5 mi:l till tävling, avverka den och
sedan ta sig hem igen. Man har alltså
motgångar, som frestar på intresset.
Man hoppas på ett anslag och att få
hjälp med transporten till tävlingarna i
Stockholms distrikt.

ORIENTERING.

I Kooperativa RM i orientering deltog
nio man från Gustavsberg. Vårt lag,
Lennart Hagelin, Kurt Hagelin, Alf Ro
sen och Arne Lindberg, vars välkända
nunor syns här nedan, placerade sig
som klar etta och tog Gustavsbergs
andra inteckning på VT:s vandringspris

I Stockholms-korpens mästerskap blev
Gustavsberg korpmästare ,i lag ,genom
att slå själva DM-mästarna, Spårvägen.
-- Viid Ilion-kavlen kom grabbarna etta
och trea. - I Korpbudkavlen blev pla
ceringarna 2:a och 5:a i Elitklassen och
1:a i klass II. - I den årliga klubb
matchen mot Nacka vann vårt femman
nalag rätt överlägset. - I nattskubbet
blev utdelningen däremot måttlig.

· Klubbmästare för året äro: !Seniorer Alf
Rosen, juniorer Göran Lundgren, old
boys Folke Anevret och nattmästare
Per Wester. Då flera av våra män råkat
gå in på guldtider i A-klassen, få de
finna sig i att räknas bland toppmännen
i orienterlngstdrotten. - V:ackert!

SERIE-FOTBOLL

Man kan inte säga annat än att Gus
tavsbergs fotbollslag ha :klarat si<g gan
ska bra under de gångna hösten. Junio
rerna ledde länge sin grupp men blev
distanserade genom att några lag drog
sig tillbaka ur turneringen på slutet.
Detta hade emellertid inte varit nöd
vändigt. Om man inte tagit de bästa
juniorerna till B-laget i en betydelselös
match, hade segern ändå gått till "de
kristna"?

A-laget hade det bra förspänt rätt
länge och utan att egentligen glänsa tog
man ledningen i Div IV, Stockholms
Södra, Essinge följde med i kölvattnet
och i slutstriden bröstade man sig före
med en poäng. Det var Värtan som blev
den direkta orsaken därtill, eftersom
pojkarna från gasverket i den slsta
matchen vann med 3-1.

Div. IV, Stockholms Södra.

Essinge . . . . . . . . . . 10 6 1 3 30-18 13
Gustavsberg 10 5 2 3 26-18 12
Värtan . . . . . . . . . . . 10 5 2 3 26-18 12
Tellus 10 6 0 4 29-23 12
Gute (Gottland) .. 10 5 1 4 20-17 11
Höga:lid . . . . . . . . . . 10 5 1 4 23-22 11
Nynäshamn . . . . . . 10 5 1 4 28-28 11
Arsta . . . . . . . . . . . . 10 4 2 4 20-19 10
Mälarhöjden 10 12716-32 4
Westermalm 10 2 0 8 13-36 4

Juniorserien, klass Il, Södra.

Arsta 'SK .
Gustavsberg .
Högalids IF .
Västerhan. IF
Mälarhöjd. IK
Nynäshamn

10 6 2 2 22-12 14
10 6 1327-1013
10 5 1433-2211
10 5 1425-2611
10 2 2 6 20-41 6
10 2 1 7 18-34 5

Järla JF och Arsta AIK ha utgått och
genom denna manöver av det sistnämn
da Arstalaget förlorade Gustavsberg si
na poäng d den matchen. Om vi inte är
fel underrättade- förlorade nämtigen
gruppsegraren mot platskonkurrenten
tidigare under säsongen. "Så kan det
gå, ty fotbollen är rund", sa Gunnar
Gren.

Axman.

VARPA.

Varpagubbarna har haft en livlig
hästsäsong med flitiga träningar vid
Vilan. Två lag deltog i korpserien och
tog första pris i klass 6. Mot "Bry,g
garna" lyckades man för !första ,gången
bärga en inteckning i vandringspriset.
Klubbmästare för året i centimeterkast
blev Gunnar Möller och i 1kulkast Walter
Wahlqvist.

G-g
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OJ
Födda:

24 aug. Consuelo Linda Christina: d. t,
Alfredo Garzonio och h.h, Neil Karin Lissi
f.. Johansson, Hästhagsterr, 5.

24 aug, Helga Ingeborg Beatrlx, d. t. Oskar
Karl Ruttner och h. h. Josefine f. Premauer
Hästhagsterrass. 5.

6 sept, Matts Ivar, s. t. Ebbe Ivan Håkan
.Jonsson och h. h. Gunborg Augusta Eleonora
f. Johansson, Kullen 6.

H sept. Karin Margareta, d. t. Sven Gustaf
Bengtsson och h. h. Bleckur Ingrid Viola f.
Olsson, Farsta.

19 sept. Ingrid Lillemor, d. t. Gustaf Hildor
Joakim .Johansson och h. h. Rut Gunhild f.
Wallin, Mörtnäs 1: 7.
12 okt. En son t. Veli Olavi Sulo och h. h.

Enni Elise f. Dahl, Aspvik 1: 13.
26 okt. Alf Benny, s. t. Alf Ture Blom och

h. h. Solveig Marianne f. Larsson, Mörtnäs
1: 283.

3 nov. En dotter, t. Johan Gustaf Sigvard
Johansson och h. h. Kerstin Elfrida f. An
dersson, Trallbaneväg, 1.

Vigda:
19 sept. Olov Birger Jonsson, ösby 1: 1 och

Britt Alice Rydberg, Hästhagsterr. 8.
19 sept. Bengt Ingemar Karlsson, Maria

plan 6 och Tilma Kiljunen, Akerlyckan.
30 sept. Louis Nicolaas van Roon och

Gertruida Frauenfelder, Skevik 1: 1.
3 okt, Aage Kruse Madsen, Köpenhamn

och Elsa Hansina F'lorån, Hästskov. 6.
17 okt. Georg Ingvar Birkne, Sthlm och

Inga Märta Viklund, Mar'iag. 4.
30 okt, Tore Karl Gustav Niklasson, Ma

riaplan 4 och Margareta Viktoria Laurin,
Mariapl. 4.

Döda:
16 sept. Fru Gertrud Maria Jonasson f.
äfström, Grindstugatan 6. 62 år.
23 sept, Fru Matilda Charlotta Nyberg f.

Lindblad, Mörtnäs 1: 113. 77 år.
26 sept, Pressaren Erik Torsten Karlsson,

G:Ie Svartens väg 5. 30 år.
30 sept, Fru Maria Charlotta öström f.

Landholm, Mörtnäs 1: 51. 70 år.
30 sept, F. porslinsformaren Lars Oscar

Larsson, Irigarög. 6. 79 år.
27 okt. Busskond. Olof Ture Olsson, Ny

hem. 26 år.
16 nov. Fröken Ester Elisabet Vadström,

Skeviksg. 2. 69 år.

Gustavsbergs Kyrka
Jul- och Nyårshelgen

PREDIKOTURER.

JULDAGEN: kl. 7 f. m. otta, kyrkoherde
Hallin.

ANNANDAG JUL: kl. 11 högmässa,
pastor Wilson.

SONDAGEN DEN 27 DEC.: kl. 11 hög
mässa, kyrkoherde Hallin.

YARSAFTON, kl. 17 nyårsbön, kyrko
herde l:lallin.

ARSDAGEN: kl. 11 högmässa, kyrko
herde Hallin.

Glöm inte att
leva!

"Jag har lyckats i allt- utom i det
väsentliga", sade en gång en bemärkt
man, som allmänt betraktades som en
ovanligt framgångsrik man och en
lyckans gullgosse.

Vad menade han med detta konsta
terande, att han inte lyckats i det vä
sentliga?

Han hade under hela sitt liv varit
bergtagen av sitt arbete och utveck
lat en beundransvärd effektivitet i
sin dagliga verksamhet. Han hade
otvivelaktigt varit till nytta för
många genom sin duglighet och fram
åtanda, samtidigt som han därmed
skapat sig en god ställning. Men
han var trots detta en djupt ensam
man, utan tid och förmåga att skapa
varma och personliga kontakter med
omgivningen. Han var en särling och
ensling, och han kände att han -
trots materiell rikedom - var en en
sam och fattig man. Nu var han en
arbetets och rutinens slav, och såg
ingen möjlighet att lägga om.

En trist situation.
Denna man kom mig i minnet, när

jag nyligen läste en bok, "Själens
harmoni och moral", av den ameri
kanske läkaren och psykologen Erich
Fromm, Han hävdar att den moder
na människan utarmar sig själv. Kar
riärjakten förleder mången att för
summa att utveckla värdefulla anlag
och egenskaper. Tyvärr kan inte alla
få utlopp för sin skapardrift i var
dagens gärning men genom goda in
tressen och sinne för livets ideella
värden kan trivsel och glädje komma
oss själva och vår omgivning till del.
Arbetet ska vara medlet, livsglädjen
målet.

Den humana etikens högsta värde
heter varken självutplåning eller
själviskhet, säger Fromm. Det gäller
att den enskilda människan lär kän
na sig själv och sina möjligheter till
godhet och skapande verksamhet.

Godhet och skaparvilja. Här mö
ter vi två mycket positiva begrepp.
Medmänsklighet och omtanke, vän
lighet, sympati och hjälpsamhet är
en väldig makt. Den ger värme och
styrka, och den lyser opp hela vår
tillvaro. - Och skaparlusten, vad be
tyder inte den! Den som på något
område kan skapa något med sina
tankar och händer, lever upp på ett
särskilt sätt. Goda och fruktbäran
de personliga insatser, av vad slag
de vara må, har sitt stora värde.

Någon invänder kanske: Men alla

Varje ''Gustavsbergare''
= en /örsäljare

Vi som har förmånen att representera
en industri som Gustavsberg, bör sätta en
ära i att överallt sprida "Gustavsberg",
och bevaka våra intressen. Försäljnings·
avdelningen för H.P.F. noterade med
glädje rapporten från Vattholma där en
"Gustavsbergare" på semester, genom
besöket i butiken på platsen, "jämnade
rnorken'' för en större order porslin.

Likaså vår vän ingenjörens besök i
Västervik, som gav butiksfolket en tan
keställare om "Gustavsbergs på bordet",
= ordern kom. TACK!

Alltså varje Gustavsbergare = försäl
jare!

A. E-d.

har väl inte konstnärliga anlag, och
sådana behövs säkerligen för själv
ständig skapande verksamhet. Även
om det ligger något i- denna invänd
ning, väger den lätt i detta samman
hang. Bara detta att leva. - så
varmt, rikt ·och harmoniskt som det
ta nu är möjligt, är något av ska
pande och stor konst. Allt synes va
ra oerhört viktigt för människorna,
med undantag för deras egen tillva
ro och konsten att leva, säger Fromm.
Alltför ofta låter vi våra bästa anlag
och förmågor förtvina. Därtill förleds
vi av vår övertro på effektiviteten,
framgången och den sociala ställning
en.

Vår ambition bjuder oss kanske att
söka "bli något". Denna i och för
sig naturliga önskan kan förleda oss
att felbedöma livets mera väsentliga
värden. Det avgörande för vårt män
niskovärde är inte den sociala rang
en utan de inre egenskaperna. Vi har
väl alla inombords ämne till person
lighet, som det gäller att utveckla och
bringa i dagen . .Vi har väl också ur
sprungligen lust och längtan till van
lig enkel hygglighet och renhårighet
- men allt detta kan komma i kläm
om vi först och främst tänker på
framgång i vanlig ordning.

Vi kan inte bli toppfigurer alle
sammans - men vi kan alla söka ut
veckla oss till nyttiga, harmoniska
och bra människor. Vi har alla vår
kanske tillsynes lilla men dock vikti
ga uppgift i den mänskliga hushåll
ningen. Det är självfallet nödvändigt
att vi ägnar intresse åt vårt arbete
och söker fylla vår plats på bästa
sätt. Samtidigt bör vi lyssna till och
söka efterleva den röst som viskar i
vårt inre: Var människa. Glöm inte
att leva! V. J.
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En gammal tvättstuga
försvinner

"Vita huset" in rnemoriam.)

I samband med kommunaihusbygget
skattar den gamla tvättstugan åt för
gängelsen och håller nu på att rivas.
Kning' denna lär finnas en rad av roliga
episoder att rädda åt eftervärlden, var
för alla minnesgoda: berättare är väl
komna med bidrag.

Den gamla tvättstugan har inspirerat
Danielsson Ull en liten epilog.

Jag minns hur änder prassla där
vassen

kring näckrosbladens gröna arabesk
och granna sländor uti bröllopsstassen
som ivrigt pilar över "Bagarns träsk"!

Små lätta strömoln högt i rymden seglar
och luften dallrar, varm av sommarsol
den blåa himlen träskets vatten speglar
och "bagar Lindstriim" stämmer sin fiol.

En ensam hästskjuts rullar fram i
gruset

på forna dagars makligt lugna sätt

och mellan alarna vid "vita huset"
går fruarna och hänger upp sin tvätt!

Ja, åren från oss obevekligt skenar
och mot förgängelse ju allting går:
av "Vita huset" några tegelstenar
och lite skräp är allt som återstår!

Var är nu änderna och näckrosbladen
och vilda blommorna soni fanns där

förr,
och var är kärrorna den långa raden,
som stod i kö vid "vita husets" dörr?

Allt "gammalt" måste ju med marken
jämnas

och nytt och rationellt skall släppas
fram;

en "sjuk idyll", den kan ju saklöst
lämnas

och fyllas i med sten och maikadam!

Den "nya tiden" kommer, bred och vär
dig

med ståtligt hue på särskilt pålad grund
av en modell som knappast prövats

färdig
ty den är högst modern och cirkelrund!

Där förr hölls gräl och häftiga debatter
då tungan gick som om den vore

"smord"
skall nu blott höras skrivmaskiners

knatter
och visa män som talar karlars ord!

Jag lite vemod kände innerst inne
när "Vita huset" sjöng sin svwnesång
nu är den endast ett förbleknat minne
av flydda dar och det som var en gång!

H. D.

SO-åringarnas skolträff 1953

Födda:
27 febr. Karl Håkan, s. t. Karl Axel Harry

Karlsson och h. h. Tyra Charlotta f. Anders
son, Evlinge 1: 2.

18 juni. Carl Peder, s. t. Karl Arne Jakobs
son och h. h. Anna Brita, f. Malmstedt,
Brunn 1 : 341.

28 juni. Bo Ante, s. t. Ante Olof Lundberg
och h. h. Inger Margareta, f. Jakobsson,
Skälsmara 1 : 95.

26 aug. Karl Kristian, s. t. Kar.J Egurd Ny
man och h. h. Kirsti Kaarina, f. Ketola, Få
gelvik 1: 1.

Konfirmerade:
den 23 maj och första ·nattvardsgång

den 24 maj:
Anna-Stina Bergman, d. t. Gustaf Magnus

Bergman och h. h., Mörtviken.
Tord Erik Brand, s. t. Karin Signe Helena

Brand, f. Johanson, Kolström.
Sven Gustav Larson, fost.s. t. Gustav Einar

Lindgren, Sandviken.
Lennart Eugen Lilja, s. t. Jean Gustav Val

demar Lilja och h. h., Brunn.
13 maj. Lilly-Ann Ingrid Löfgren, d. t. Ing

rid Vilma Maria Nyberg i föregående äkten
skap, Södra Lagnö.

Vigda:
29 mars. Ante Olof Lundberg, Skälsmara

1: 95 och Inger Margareta Jakobsson, Få
gelvik 1: 192.

21 okt. Karl Arne Hindell, Långvik 1: 76
och Mary Ingeborg Elisabet Lundberg, Brunn
1: 15.

Döda:
11 febr._ Änkefru Katarina Rönnberg, Läms

haga 1: '14. 89 år.
24 mars. Lägenhetsägare Axel Teodor

Karlsson, Skälsmara 1: 23. 89 år.
14 juli. f. grovarbetaren Johan Alfred Sö

derberg, Brunnsnäs 1: 24. 83 år.
29 juli. f. ingenjör Gustaf Petrus Carlberg,

Brunn 1: 15. 77 är.
6 aug, f. handlanden Karl Albert Zetter

berg, Atervall 7: 1. 76 är.
11 sept. f. husan. Anna Cecilia Törnqvist,

Brunn 1: 15. 79 år.
4 okt. Fru Maria Karlsson, f. österlund,

Ingaröstrands vo 5: 24. 69 år.
5 nov. Fru Agnes Eriksson, f. Brendlien,

Atervall 6: 1. 35 är.
22 nov. Änkefru Anna Adolfina Karlsson, f.

Gustavsson, Skälsmara 1: 23. 81 år.

övre raden från vänster: Anna Ambjörn,
Bertil Beverin, Lilly Lindgren, Evald
Gustavsson, Elsa Hoimqren; Erik Nils
son, Elsa Lindbom, Erik Nilsson, Erik
Sindvall. Mellersta raden: Edit Lilje
ström, Lisa Karlsson, Nisse Fingal,
Agnes Lundberg, Herbert Bergsköld,
Sanna Hallstener, Greta Hollstener, Olle
Andersson, Alma Kock, Annie Axell.
Nedersta raden: Sara Andersson, Lisa
Lorang, Per Box, Tora Engström, John
Holmberg, Ires Ekberg, Sven Säll, Anna

Danielsson, Ernst Hellberg.
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Att vår ledare, musikdir. Gustav
.vensson, helt kommer att ägna sig åt

att utveckla det Gustavsbergska mu
sik.l ivet, det stod att läsa i dagspressen
en sensommardag detta år. Visserligen
en s. a. s. gammal nyhet men vi be
kräftar, och tycker att även Gustavs
bergaren ska offra litet trycksvärta på
denna nog så betydelsefulla händelse.
Musikdirektör Svensson är faktiskt en
av detta lands bästa militära dirigenter,
när han därför frampå vårsidan hänger
in Kungl. Flottans uniform för gott och
skrudar sig i blåsorkesterns litet mera
civilbetonade, eller måhända klär sig ,i

frack framför orkesterföreningen, ja,
då vet vi att den kralft, som han rförut
förbrukade på flottans musikkår nu helt
och hållet kommer oss till del. Skolor
kestern blir ju en ny bekantskap för
Gustav Svensson. Förmodligen den ar
betsarnmaste uppgiften men också den
intressantaste och för vårt musikliv den
absolut mest betydelsefulla.

Skolorkestern består som bekant av
tjugosex pojkar. Intresset har hela ti
den varit på toppunkten och grabbarna
brinner faktiskt av otålighet att allare
dan nu få visa vad de kan. (Man kan
ju alltid mest när man ingenting kan.)
För 'karlaonkestern' har året varit gan
ska arbetsamt. Inte mindre än tjugofyra
offentliga framträdanden kunna vi no
tera, och det är ju inte så dåligt precis.
Vidare har vi gjort en del nyanskaff
ningar som t. ex. en fin B-bas, fanfar
trumpeter, notställ och en hel del nytt
i notväg. Kunde vi bara skaffa färdiga
musiker också lika 'lätt som matertal,
så skulle vi kanske kunna önska Gus
tavsbergarna en ,glad jul varje år på det

vackraste språk som finns. Nu får vi
göra det med vokaler och konsonanter.
Alltså: En glad och trevlig jul önskar
blåsorkestern åt alla och envar.

Fanfar.

Prenumerera på

GUSTAVSBERGAREN 1954

Pren.-pris 4: -, utlandet 5: -.

Använd bifogade inbetalningskort!
Anmäl adressförändring!

GOD JUL!

Red.
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I [örbifarten

Sven Jonasson. Teresia Olsson.

Glaserare Sven Jonasson har den 8
december fyllt 70 år, trots sin ålder
och många års arbete är han vid ovan
ligt god vigör. Han började redan som
il-åring att arbeta som torpardräng.
1id 16 års ålder kom :Sven Jonasson

Wl Gustavsberg och fick bo hos sin
syster som redan var anställd vid fa
briken. Han började som springpojke på
.erkstaden och fortsatte sedan inom
olika yrken, för att redan år 1907 börja
som glaserare, vilket yrke han fortfa
rande innehar.

,S,ven Jonassons håg och stora intresse
har varit sång och musik. Redan år 1910
kom han med i Kyrkokören, har sedan
tillhört dåvarande klubbkörer och är
fortfarande mycket akttv i manskören.
För sitt sångarintresse erhöll Sven Jo
nasson är 194·3 Stockholms Sångarför
bunds veterantecken. Under tidigare år
hade han egen orkester och gav även
privatlektioner på fiol och dragspel. Sven
Jonasson har på detta sätt under årens
gäng .skaffat sig en stor vänkrets, som
till 70-äringen vill framföra sina Iyck
önskningar och hoppas på god hälsa
många år.

B-F

Vita J{ästen
KONDITORI CAF€

Telefon 304 29

God Jul! Gott Nytt År!

70 år fyllde den 7 november fröken
Teresia Olsson. Hon är född i Vissefjär
da socken och kom trn Gustavsberg
strax efter sekelskiftet. Här erhöll hon
anställning pä porslinsfabriken och har
alltsedan förbHvit Gustavsbergsbo. Trots
sin höga ålder är hon fortfarande i sitt
dagliga arbete. I 48 år har hon varat
knuten vid Oustavsbergs Fabriker och
vid avsyningen har hon ultfört sin dag
liga gärning. Det är åtskilliga kaffe
koppar och mycket annat i porslinsväg
som passerat hennes granskande öga
under dessa år. När man på en dag
kan avsyna cirka fyra tusen kaffekop
par måste man förstå att på 50 år det
måste bli åtskilliga tusen och åter tu
sen.

"Det ser inte uJt på Gustavsberg lika
dant som när jag kom hit", säger frö
ken Olsson och berättar ilivligt hur sam
hället regerades av porslinskungen Odel
berg. "Tolv kronor i veckan var lönen
1905 och om även allt var billigt så var
det minsann inte lätt att få 12 kronor
aJtt räcka till. Det är lite annorlunda
i dag. Den mänskliga arbetskraften vär
deras på ett annat sätt och jag är glad
över att kunna ge K.F. en eloge för
detta."

När vd ifrågair fröken Olsson hur det
kom sig att hon flyttade från SmåJland
och till Gustavsberg så får vi några
dalta ur hennes liv. "Mina föräldrar var
lantbrukare. De hade en gård på 100
tunnland men vi var 11 syskon och även
om gården var stor så kunde den ärrte
ge arbete och utkomst åt alla, utan det
var :a:tt ge sig äväg och klara sig på
egen hand när man kommit Ull de åren.
Man anställde arbetskraft vid Gustavs
berg och min äldre syster hade varit
här ett par år tidigare och det var kan
ske därför man kom hit. Gustavsberg
har en storslagen natur och det var en
idyll när båtarna trafikerade leden dn
till .Stockho1m. Allt detta tjusade en
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Harald Pettersson i Walnut Creek har skri
vit två brev. Ja, Warren var här och fick
en del fina presenter. Jag tyckte inte han
verkade så mallig - men han hade· ju se
mester! Av Ditt tidningsurklipp ser jag att
Dina skepp också gjort en insats mot den
kusliga polion, som nu går över världen och
också drabbat oss. - Lycka till med Dina
femmastare. Utlottningsskutan vanns av fru
Agda Nilsson, men hennes adress är jag inte
säker på. Men hon låter nog höra av sig.
Tack för den här gången och God Jul!

Red.

tjugoåring och så blev man här. Nog
flydde ltankama mer än en gång hem
till Småland och när jag efter 38 års
bortvaro besökte de trakterna och fick
trampa de tegerna där jag som barn
har gått, var det som att fä något av
det förgångna åter."

Fröken Olsson var med och bildade
fackföreningen 1919 och är hedersleda
mot d Fabriksarbetareförbundet och har
a1ltid varit män om sina fackliga in
tressen. "När vi bildade fack.föreningen
trodde vi nog allmänt att nu skulle en
ny tid bryta in, men några mera påtag
ligai förändringar blev det inte. När så
K.F. kom och övertog det hela dröjde
det inte Iänge förrän saneringen kom
igång och det var det 'bästa, i annat
fall hade man nog fått se sig om en an
nan arbetsplats på gamla dagar. Förr
var det änte lönt att säga något, men
nu kan man få tala om för både hög
och låg vad man tycker och tänker och
det kan bli både ros och ris."

"Den som varit med som ja,g har i ett
halvt sekel under två så olika arbets
givare ser skillnaden och jag vill tacka
K.F. för allt och skriv det i tidningen,
det bör få publicitet", slutar fröken
Olsson.

H. A.

GOD JUL och GOTT NYTT AR

tillönskar
Apoteket i Gustavsberg.
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Vår målningstävling
Det var inte så många som vågade sig

på att måla en vy från Gustavsberg. Ni
är nog litet för blygsamma tror jag.
Nästa gång hoppas jag att flera barn
gör ett försök, även om ni inte kan räkna
på p:ris. Bokpriserna vanns av Vivi-Ann
Söderlund, 12 år för en trevlig akvarell
i grön-brun-gul komposition och av Rolf
Nyberg, 10 år för sin vy i färgkritor av
kyrkan med omnejd.

Vår nästa tecknings- eller måfningstäv
ling gäller en vinterbild med valfritt mo
tiv. Tävlingsbilderna skola skickas till Red.
senast den 15 jon. 1954. Alla barn kan
vara med.

G. D.

"Utanför köksfönstret"
kallar Vivi-Ann Söderlund sin akvarell

i varma färger.

Snabbköp på Daghemmet.
Efter mönster av Konsum idkar även

·barnen på daghemmet flitig handel.

Rolf Nyberg har med färgkritor återgett den välkända trakten kring kyrkan.
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Julcingcln
Nu är det dags för er flickor och poj

kar att börja göra julpynt. Ängeln som
är avbildad hör vore väl vacker att
hänga i julgranen eller sätta på julbor
det.

iro av mönstret till ängeln på vit kar
g, tårtkartong är bra. Det ska vara

å stycken. Men tänk på att ni lägger
mönstret mot vartannat. Rita nu av ving
arna på guldpapper och klipp ut alla
delarna så jämnt och fint ni kan. Klistra
sen ihop änglarna med avigsidan mot
varandra sen ni först satt emellan ving
arna. Har ni guldpapper över så sätt
gärna på trumpeten lite guld. Ängeln
ska nu ha lite' hår. Det kan vara av bom
ull eller ännu bättre blir det med ängla
hår. Nu är det bara kjolen som fattas.
Den rynkar ni ihop av en bit tyll eller
gardintyg, och så har ni ängeln färdig.

Tapetklister och guldpapper finns att
köpa i huvudkonsum. Har ni lust att gö
ra fler så blir det nog en välkommen jul
dekoration hos mostrar och fastrar m. fl.
släktingar.

En trevlig jul!
L. w.

Den lösta saxen
Bind ihop ett snöre och stick ena änden

av den nu bildade ringen genom öglan
på en sax, därpå genom snörets egen
andra ände och vidare genom nästa sax
ögla. Håll i eller sätt fast den fria änden
och bed någon ta bort saxen utan att
lösa den ände som du håller eller har
satt fast. - Hur det går till får du lista
ut med hjälp av bilderna, från höger till
vänster.
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En krånglig mur
I den gamla goda tiden uppförde en

gång åtta villaägare en gemensam brunn.
När man skulle betala kalaset vägrade
de små husen att bidraga. "Det kunde
gärna de stora klara". Då byggde de
stora husens ägare en lång sammanhang
ande mur, så att bara de kunde använda
brunnen.

Det var just inget vidare samarbete -
men hur löpte den muren? Rita på bilden
bredvid! Lösning i nästa nummer.

FÖR HAN SOM RITAR ÄR DET TUR
ATT DEN RANDIGE BOR I EN BUR

Bortkomne b0rn og
fundne sccer bedes
snarest afleveret på
billetkontoret ved
hovedindgangen
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Jul- och Nyårsprogram
för Gustavsbergs Baptistförsamling

1953-1954

SONDAGEN DEN 20 DEC.
Kl. 14.30 Söndagsskolans julfest.
Medverkan av barnen. Kollekt för
söndagsskolarbetet. Servering.

JULDAGEN.
Kl. 7 Julotta. Predikan av Paul
Samuelsson. Sång av kören.

ANNANDAG JUL
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Berndt Sörenson. Sång av kören.

SONDAGEN DEN 27 DEC.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av Paul
Samuelsson. Solosång.

NYARSAFTON.
Kl. 17 Nyårsbön. Predikan av Torsten
Thorsån. Sång.

NYARSDAGEN.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan. av
Paul Samuelsson. Sång.

SONDAGEN DEN 3 JAN.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av

. Paul Samuelsson. ·

I TRETTONDAG JUL
Kl. 15 Församlingens årsmöte.

TISDAGEN DEN 12 JAN. - SONDAGEN
DEN 17 JAN.

Evangeliska alliansens bönevecka.
Möten på olika lokaler enligt

affischering.
Flera talare. Förenade strängmusiken

medverkar.
Till söndagsskolbarnens och juniorer

nas föräldrar och till övriga vänner ii---------------------------------1 Gustavsberg ber vi få framföra VART
HJÄRTLIGA TACK för visad uppskattning
och välvillig inställning till vår verksamhet
samt tillönska alla en

GOD JUL och ett GOTT NYTT AR!
Baptistförsamlingen.

Jul- och Nyårshelgen
Missionshuset:

Söndagen 20 dec. kl. 15 söndagssk.,
julfest.

Juldaqen. kl. 7 Julotta.
Annomä. jul kl. 16 Missicnshögtid.
öndaqen 27 dec. kl. 11.15 Guds.
tjänst. ·
yårsafton kl. 17 Nyårsbön i
Kapellet.

Nyårsdagen kl. 16 Församl. julfest
Alliansböneveckan 12-17 jan.
Alla hälsas välkomna

och tillönskas
GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Missionsförsamlingen.

Jul- och Nyårsmöten
Juldagen kl. 7 Otto Johnson och

Sångarna.
Annandag Jul kl. 19 Johnson och

Sångarna.
Söndag kl. 11.15 Predikan, John

son. Kl. 19 I Fruvik.
Nyårsvaka kl. 22.30 I Fruvik.
Nyårsdagen kl. 19. I Gustavsberg.

Alla hjärtligt välkomna!

Filadelfia, Gustavsberg.

En ny Radio, en Kamera
ELLER ANDRA FOTOTILLBEHöR

ÄR ALLTID VÄLKOMNA JULKLAPPAR

Hilding Ohlson
Grindstugärdet B 14. Tel. 304 01

Specialaffär för
MODERNA HERRKLÄDER - HERREKIPERING

ALBERTS J[ERRKLÄDER
Folkungagatan 96.

Hornsgatan 26

Tel. 40 9417

Tel. 40 33 78

Stockholm.

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmar och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Farsta trädgård
Tel. 307 26

Julens blommor
i riklig sortering.

God Jul
och Gott Nytt År

En God Jul
och Gott Nytt År

tillönskas av

Lennart Holmberg
Cykelverkstad .

Dalvägen 3
Tel. 304 73
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Kiosken, Älgstigen
GRISSLINGE
Tel. 20198

Tidningar, Tobak

Choklad, Frukt m.m.

quslaus6ergs För högtid och fest
Herr- och Damfrisering mottaga vi beställningar

ber att få framföra sitt hjärtliga å middagar och supeer
tack till alla kunder för det

gångna året I God mat och låga priser
och tillönskar

God Jul och Gott Nytt Ar!

GUNNAR FALL
Tel. 307 40

Med julhälsning!

Värdshuset

West.erlunds
livsmedel

G"DSTAVSBERG
Tel. 302 09, 304 22

Högsta kvalitet på
Kött, [läsk: och charkuterivaror.

God Jul! Gott nytt år!

John Svenson
Lastbilcentralen

Tel. 302 76

KOKS och VED

God Jul -
Gott Nytt År!

målare
Martin Lövgren

utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 19 94 59

qod iui
och qoll nyll {J,

<])ömfriseringen
Algatan 1

Till alla kunder ett hjärtligt tack
för det gångna året och en önskan
om en I Utför bergsprängningar
GOD JUL och GOTT NYTT AR! I av alla slag.

Martin Ström
Mörtnäs. Ra Hemmestavik

Tel. 203 03.

GUDRUN STENSTRöM I VATTEN- och AVLOPPSLED-
Tel. 309 63 NINGAR, STÄNGSEL m.m.

Kiosken, Grisslinge
Ester Frisk

Tel. 204 69

Frukt och Konfektyr
Tidningar Tobak Choklad

öppet: vard. 7.30-19
sönd. 9-19

Ni behöver inte
betala mer än
75 öre för en
burk skokräm

GALANT
i konsumbut!ker

med ell exlra gull
JULKAFFE

"Blå Fönstrets EXTRA"
och goda varor

från vår välsorterade
SJALVKöPSAFFAR

önska vi medlemmar och kunder en

GOD JUL
och ett

GOTT NYTT AR

Mjölkförsäljningsföreningen
GUSTAVSBERG

Tel. 300 81.
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Julklappsproblemen löser Ni lätt
på Textil. Vi ger här några tips ...
men detta är bara några prov på
den goda sortering vi i år kan
uppvisa.

en populär julklapp
Här några tips:

Dam i röd och blå häst
chevrå 10: 50

Julklappsskjortan
skall ha den nya kragmodellen och
vara av hög merceriserad bomulls
kvalitet.

Finns i vitt, grått beige . . . . 22: 50

Pyjamas
Trikå
Poplin

16:-
23: 50

Herrstrumpor
100 0/o perlon . . . . . . . . . . . . . . 6: 10 Mans i brun hästchevrå

med filtfoder 40-46 13: -

Hellinnedukar
finns i alla storlekar

130 X 150 cm. 21: 90

Toaletthanddukar
hellinne pr ds . . . . . . . . . . . . 26: 10

Nylonunderklänning
figurskuren med plisserad volang.
storlek: 40-44, färg: svart, vit

rosa 28: 50
Trosor samma kvalitet
och färger 12:50
Garnityr charmeuse, rosa

blå 12: 25

Crepenylon
idealstrumpan för alla ben,

från 12: 50

Vår nya slipsbar
är välsorterad inför julen med
slipsar i moderna färger och
mönster.

Välkomna till ett besök -
det lönar sig.

Textil-konsum
Gustavsberg. Tel. 307 48

. --~~~~ ~
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Dam i röd hästchevrå,
pumps med kilklack . . . . . . 20: 75

Barntofflor i rött och blått
Storlek 20-24 25--29 30-35
Stigalon 4 :25 4 :50
Skinn 5:25 6:25 7:75

Välkomna till vår butik
för presentköp och
julekipering

Sko-konsum
Gustavsberg. Tel. 304 72
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i lokal Fölungen 10-24
Leksakslandet Parfymer

Necessärer.
Planböcker.
Portmonnäer.

dec.

LUMA
Vi har i år ökat sortimentet av
mekaniska leksaker. Där finner Ni
bilar av olika slag, tåg, flygmaski
ner, motorcyklar och mycket an
nat roligt.

allebjörnar finns att köpa i flera
storlekar.
Dockor i god sortering.
SäUskapsspel av olika slag.
Bilder- och målarbooker,
Barn- och ungdomsböcker.
Allt för julgranen.

Sportartiklar

Bandyrör i god sortering.
Ishockeyrör.
Klubbor.
Skidor med tillbehör.
Sparkstöttingar i tre storlekar.
Rattkälkar.

Luciakrona .
Lilla julgransbelysningen
Stora "Värmestrålare .
Sollampa .

11: 50
21:-
31:-
38:50
78:-

Julgransfötter
Praktisk nyhet .
Dessutom de vanliga
till lägre priser

7:40

Tidningskorg, rotting
Räkbord m. råglasskiva
Tryckkokare .
Praktisk gräddvisp .
Tidur för matlagning

9:-
16: 50
46: 75
7: 50
9:50

Mässan hålles öppen:
10-19 dec. 14.30-20.00
21-23 ,, 9.00-20.00

Lunchrast 13.00-14.30
Julafton 9.00-14.00

Specialbutiken
vid Ekedalsvägen har mycket att
erbjuda i praktiska julklappar

Beställ julskinkan i god tid.
För ett lyckat julbak

KF:s mjöl - Eve - Rekord

Julens läckerheter
- Pressylta - Rullsyltor -
- Julkorv - Leverkorv. -
- Sillkonserv - Fruktkonserv.
- Apelsiner - Äpplen -
- Päron - Druvor -
- Fikon - Dadlar-
- Nötter - Konfektrussin -
- Choklad i presentkartonger.

Festkaffe - Cirkelkaffe
Utöver våra tre cirkelblandningar
erbjuder vi en specialblandning
dek. burk som innehåller 6 hg.

Välkomna till goda julinköp
i vara livsmedelsbutiker.

Konsum
Gustavsberg
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Knussla inte!
En gammal och erfaren förenings

man berättade en gång, att han hade
mycket att tacka föreningslivet för.
Han hade tidigt kommit in i sin bygds
organisationer, och snart nog fick
han mycket att bestyra. Det var till
en början inte särdeles stora och
maktpåliggande uppdrag, men med
tiden kom också sådana på hans lott.
Han tog de olika bestyren på allvar,
och undan för undan kom han allt
bättre in i arbetet. Så hade hans star
ka föreningsintresse gett honommyc
ket arbete, men ännu mera av•person
lig växt och glädje.
Till den nu unga generationen rik

tade mannen ifråga den maningen:
Gör med glädje vad som påfordras !
Knussla. inte med intresse och an
strängningar! Även om vi måste gö
ra en hel del för ideerna och organi
sationerna, gör dessa ännu mera för
oss. Det är min erfarenhet, och den
är jag säkert inte ensam om.
Ja, just så. Till detta resonemang

kan man bara nicka bifall .Vi har nog,
lite var, gjort samma erfarenhet. Vi
vet att goda ansträngningar för en
gemensam strävan dels gagnar oss
själva, dels främjar saken. När våra
gemensamma förnuftiga strävanden
vinner resonnans, har vi alla nytta
och glädje av det.
En framgångsrik och lycklig per

son, en riktig arbetsmyra, sa en gång
att arbetet alltid varit hans livs
elixir. Han hade aldrig bekymrat sig
så värst mycket över utbytet, men
hans många bemödanden hade bring
at åtskillig tillfredsställelse och gläd
je.
När krav ställes på personliga in

satser,· står hos mången den invänd
ningen på lur: Vad nyttar det till ... ?
Kan det löna sig ... ? Och så står
man där och funderar, obeslutsam
och håglös. Ett är säkert: det lönar
sig inte att vara loj och overksam.
Det enda som lönar sig är att resolut
hugga i och att alltid göra sitt bästa.

Prenumerationsavgiften
inbetalas till Harald Lindholm eller vårt
postgiro.
Anställda vid fabriken kan erlägga

sin prenumerationsavgift genom avdrag
å Intressekontoret.

Red:s spall
Det här numret kommer litet sent..

Jag hade tänkt att någon annan skul
le vilja pröva på redaktörsjobbet ...
Forum tog tidningen i stöpsleven

och bad mig fortsätta i förhoppning
om vidgat stöd och medverkan från
läsekretsen. Så startar vi alltså vår
12 :e årgång med fromma änskningar.

Gustavsbergaren skall spegla vårt
samhälle. Då skulle jag nog vilja hö
ra litet mer om de 60 föreningarnas·
verksamhet, J.å nyheter från kommu
nen, glimtar från skolan - ja rap
porter om vad sig i samhället tilldra
git haver.
Även andra än Forum-ledamöterna

är välkomna med bidrag till' ledarsi
dorna. Bara det är ett renhårigt för
sök att berika debatten om vårt sam
hälles väl och ve.
En redaktör måste ha rätten och

förtroendet att sovra och hyfsa bi
draqen, Låt inte det avskräcka Dig
att berätta, dikta, plita och rita.
Men om Du är van att skriva, läm

na då Ditt manuskript så tydligt ut
format, att vi kan sätta det direkt.
Välkommen som medarbetare!

Red.

Ska det inom våra olika verksam
hetsområden bli fart i arbetet och
vind i seglen, måste vi handla enligt
parollen: Knussla inte! Det är en bra
devis, ett utmärkt rättesnöre. Den
småskurna egoismen och snålheten är
en ofruktbar livsinställning. Det lö
nar sig däremot utmärkt att vara fri
kostig med rejäla insatser av skilda
slag. Om vi inte snålar med friska
tag eller med uppmuntran och vän
lighet mot kollegerna och hela om
givningen, finner vi att denna aktiva
och generösa hållning ger ett rikt och
mångsidigt utbyte. Vi räknar för
stås inte på att alltid få valuta för
våra bemödanden av detta slag -
och ändå eller kanske just därför får
vi det.
Knussla inte! - var den gamle för

eningsmannens råd. Ett gott råd,
som vi i både vårt eget och det ge
mensammas intresse bör följa. Det
är vägen till goda resultat, liksom till
personlig framgång, trivsel och gläd
je.

V. J.
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1'i tränar kroppen.. Hur tränar
man ·personligheten 1

En gammal grekisk sentens talar
om "en sund själ i en sund kropp"
och sanningen däri torde väl ligga i
öppen dag. Under de senaste två de
cennierna har även hälsovården tagit
upp denna sentens mer på allvar och
försökt att omsätta den i praktiken.
Alla ha varit så ivriga i detta styc
ke, att landets alla sjuk- och hälso
vårdsorgan blivit överlastade med ar
bete. Den trivsel som bör finnas mel
lan hjälporganen och allmänheten
har fått sitta emellan. Läkaren har
förgäves sökt få tid att komma i le
vande kontakt med den människa,
som i konsultationsrummet suttit
framför honom. Allt har urartat till
en industri, där löpande bandets ar
betssätt tillämpas och där endast
några förbindliga ord och möjligen
ett leende någon gång får bli den in
dividuella kontakten.
Folk har i övrigt ej heller tid att

sitta i de överfyllda väntrummen. Te
lefonkonsultationernas antal växer i
oroande proportioner och det hela ar
tar sig till ett pling plong med pet
mojen som den enda kontakten.
Detta är dock ej det sämsta. Män

niskan har fastnat för den kroppsli
ga omvårdnaden, den kroppsliga be
kvämligheten, de yttre livsbetingel
sernas ordnande och tror, att själen
sen av egen kraft skall växa sig skön
och härlig. Själen skall vara epon
tan och i spontaniteten tror man att
det goda ligger.
Man skulle ju kunna tro, att om de

yttre livsbetingelserna skulle vara
tillrättalagda så skulle även det inre
livet kunna göra sig mer gällande. Så
är dock ej förhållandet. Ju mer fly
tande och lätt livet kan tas ju mindre
retningar till aktivitet erfar den en
skilde individen och ju mindre behö
ver han ta de krafter, som ligga fö~
borgade i driftlivet till hjälp för sitt
uppehälle och sin utveckling. Det blir
för mycket inneboende kraft över. Så
väl den intelligente som fastmer den
mindre begåvade faller då lätt un
föga för slöhet. Man blir uttråkad
och omsätter sin verksamhetslust i

mer primitivt nöjesliv, vilket ej ver
kar särskilt befrämjande på den
själsliga utvecklingen.
Vi tränar vår kroppsliga habitus.

Alla tänkbara idrotter uppbygger
ungdomen med kraft och intresse.
Någon gång hör man även i tidningar
eller vid prisutdelningar hur välgö
rande för själens hälsa idrotten är.
Bakom det hela ser och hör man dock
den tusenhövdade skränande folk
massan, som sitter på läktarna kring
arenan och ser på det lilla antal ak
tiva idrottsmän och idrottskvinnor,
som agera på planen.
Man frågar sig: finns det då intet

sätt på vilket man tränar själen och
söker fostra sin personlighet?
Skall vi utbildas till det bättre (in

dividuellt sett) måste livet bjuda oss
motstånd på samma gång som sam
hället skall vaka över, att vårt vilje
livs bättre yttringar skall kunna få
tillfälle till expansion. Det måste va
ra en relativ måtta på det materiella
välståndet. Fråga är, om ej just vår
tid strävar efter ett alltför gott ma
teriellt välbefinnande och att detta le
der till avarter i mänskligt liv.
Vi skall aldrig glömma att kropps

ligt och själsligt står i intim kontakt
och egentligen skall ses som en hel
het. För att vi skall vinna en utgångs
punkt vid bedömandet av kroppsligt
och själsligt lidande, vill jag peka på
en del siffror, som jag sammanställt
från 1947.
På våra sinnessjukhus och sinnes

slöanstalter vårdades då per dag om
kring 42.000 sjuka och antalet pa
tienter på våra kroppssjukhus var
precis lika stort. Omsättningen på
kroppssjukhusen var dock, som na
turligt, mycket större. Så var anta
let vårddagar på sinnessjukhusen 11
milj. och å kroppssjukhusen 16,5 milj.
Kostnaden för den mentala vården ut
gjorde 93 milj. och de ikroppssjukas
vård betingade en kostnad av 285
milj. Man kan säga att omkring 40
proc. av dem, som vårdas av sam
hället för sjuklighet, äro nervöst sju
ka. Räknar man med de lägre gra
derna av nervöst sjuka och nervösa
rubbningar, som således ej vårdas å
sjukhus, uppgår antalet av nervkle
na till mycket högre tal. I Sverige
intages årligen omkring 5.000 perso
ner på våra sinnessjukhus. Vi skall
alltså taga emot under åren 1950-
60 50.000 nya sinnessjuka och dess
utom få vi räkna med att omkring
300.000 skola ha någon vård för ner
vöst lidande.
Givet är då att vi skall ägna den

största omsorg om vårt tankelivs sa
nering och utveckling. Vi skall se

till, att detsamma får utveckla sig
utan sjukliga hämningar och under
disciplin av den nådegåva, som vi fått,
att kunna bedöma och värdesätta.
Förr var livet lugnare. Det fanns

en massa snusk och oförrätter men
människorna hade, vad vi i stort sett
förlorat, förmåga av tillit och för
tröstan, som i slit och knog ledde
fram mot lycka. Vi ha genomgått en
tid av kamp för likställighet. I vårt
jäktande dagliga liv i dag söka vi
trivsel. Det är dock ej en trivsel för
individen så mycket, som för samhäl
let. Individen har blivit samhällets
tjänare. Där misstron individerna
emellan alltför mycket gör sig gällan
de och där oro och ångest får stor
näring. Trots allt det materiella upp
svinget och vår ökade standard, ha vi
mist förmågan, att söka lyckan.
Vi måste söka oss fram mot en för

tröstansfull livsåskådning. Det måste
skapas förnöjsamma livsnormer. För
kunnelse och fostran skall härvid va
ra positiva och ledande, De få ej vara
avgränsande, hämmande och fram
förallt få de ej framkalla ångest och
trotsinställning hos individen. Per
sonligheten skall väckas till eget livs
bejakande sökande efter förfining och
frimodighet. Människorna skola söka
omgärda sig av värme, kärlek och för
ståelse och ej av köld, fordringar och
ringaktning.
Individen får då ett eget ansvar,

som är fyllt av omtanke både för det
egna jaget och nästans väl. Inför
denna omtanke har människan ett be
hov av att lära känna sig själv. Att
lära känna sin egen själsliga funk
tion, sitt känslolivs rytmer och ener
gi. Det är i sökandet efter denna
självkännedom vi möta den person
liga själshygienen, konsten att ansa
och vårda det egna jaget.
Låt oss nu söka vinna klarhet om

vårt känsloliv och nå en uppfattning
av dess uttryckssätt.
Rätt snart står det då klart för

oss, att känslan ej är något fristå
ende. Den sammankopplas med allt
vad vi förnimma, vad vi tänka och
vad vi vilja. Detta är mycket viktigt,
att komma ihåg och förstå. Så snart
vi förnimma något med våra sinnen,
blir förnimmelsen ledsagad av en
känslobetoning, som reflexartat kan
ge upphov till tankar, ideer och vilje
yttringar. Faller det oss något in, ha
vi på samma gång en eller flera käns
lostämningar över oss, som leder vårt
viljande i än den ena än den andra
riktningen. Ju mer intensiv känslo
stämningen är, dess lättare avlockar
den oss ett handlande. Redan denna
inblick gör klart, att vi måste hålla
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vårt känsloliv inom ans och disciplin.
Känslan är en inre resonans för allt
yttre, men den får ej bli den enda
värdemätaren för vårt ställningsta
gande. Vi få ej låta känslan springa
iväg med förståndet.
Inför varje förnimmelse, inför var

je tanke eller viljeyttring kan känslo
vågen ge olika utslag, beroende på
de olika värderingsvikter (ideasso
ciationer) man lägger i vågskålen.
Det gäller att sovra· och värdesätta.
Det gäller att finna den handlings
norm, som verkligen ger oss tillfreds
ställelse. Genom att under vår tid av
fostran skaffa oss dylika handlings
normer, särskilt på principiella om
råden, antingen vi nu lära oss dem
av andra eller komma underfund med
dem själva, slippa vi ifrån en massa
frågeställningar eller överväganden.
Vi kunna mången gång för alla fat
ta en viss inställning till den eller
den situationen och på detta sätt
grundlägga en viss karaktär, redo att
göra det rätta.
Allt efter som tiden går och situa

tionerna upprepa sig, ernå vi en viss
vana i vårt handlande. Vi bli lev
nadsvisa .. I denna livsvisdom finna vi
en tillfredsställelse, som stimulerar
oss och gör oss självsäkra i ordets
bättre bemärkelse. Så länge vårt
handlande harmonierar med denna
självkänsla, äro vi inne på rätta vä
gar. Känna vi olust äro vi ute på fel
aktig stig eller på okänt område. Vi
råka in i ett stadium av oro.
Vår känslobedömning är dock en

skälm, som mången gång kan förleda.
Det gäller därför, att lära känna
känslans svagheter för att vinna håll
punkter för vår själshygien.
Känslan har två möjligheter. An

tingen känna vi lust eller olust. Allt
efter retningens styrka kan denna
lust eller olust vara som en svag bö
jelse, växa sig till en stor glädje el
ler våldsam vrede. En hälsoregel är,
att undvika de högsta retningsinten
siteterna. Det starka ljuset bländar
oss, den utdragna höga tonen pinar
oss. Man kan ej uthärda en starkare
retning under längre tid utan att kän
na olust. Man skall låta livserfaren
heten avskilja osunda förnimmelser
och upplevelser. Man skall sky dem,
som bränt barn skyr elden.
Då det gäller umgänget människor

emellan, skall vi alltid ha klart för
oss, att en sak kan ses från olika
synvinklar. Åsikterna i ett tvistemål
eller problem kunna högst väsentligt
variera. Är det härvid fråga om vär
den av större mått, kan känslostäm
ningarna bli stora, ja våldsamma. Man
skall härvid akta sig för alltför starkt

inrotade och förutfattade meningar.
Känslan kan då locka en in i det för
hållandet, att man varken vill se el
ler höra någonting, som motsäger den
inbitna åsikten. Särskilt framträdan
de finner man detta i politiska bryt
ningar och religiösa tvister. Vi kunna
se tillbaka på religionsstridernas het
siga förföljelser.
I samband härmed kunna vi även

taga fram sympatierna och antipa
tiernas makt över oss. Vi måste, och
detta är i hög grad en känslohygie
nisk regel, pröva sympatiernas och
antipatiernas sakliga halt och moti
vering. Man skall ansa känslolivet så
att man kan väga sakens realvärde
mot dess känslovärde på rätt sätt.
Till känslolivets hygien hör ock att

man är på vakt mot den egenart, som
känslan har, att stanna kvar en läng
re tid och färga ned tillvaron. Låt oss
säga att vi misslyckas riktigt grund
ligt med en sak. Missräkningens
olustkänsla sitter kvar i oss och dy
ker ständigt upp. I vår grämelse går
vi och ser allt i svart och förtreten
kan till slut bli en lynneslavin, vilken
drar ned oss. I andra fall kunna vi
springa och göra saker i ett glädje
rus, som vi senare djupt ångra.
I dylika fall skall vi ge oss en vana,

att skaka av oss missräkningen och
bygga upp ett rörligt känsloliv. Den
långa bitterheten skall automatiskt
koppla in en ljusare sikt och förtrös
tan och den hejdlösa uppsluppna
glädjen skall koppla in lite eftertänk
samhet, med dess hämning.
Går man och bär på ett kroniskt

lidande t. ex. en magsjukdom, kän
ner man en olust betingad av detta
tillstånd. Denna olust svärtar ned
alla andra impulser. Det blir i dessa
fall en verkligt svår konst, att kun
na skjuta ifrån sig sjukdomens käns
lobetoning för att erfara det aktuella
skeendets känslovärde.
Känslan har en annan egenskap.

Det upplevdas känslostämning sum
merar sig med minnesbilden. På sam
ma gång, som minnet vaknar, vaknar
även dess känslostämning. Man kan
se på en människa, som sitter och
tänker hur ansiktet skiftar. Man kan
se hur vederbörande sitter och lik
som myser av glädje. Han upplever
just då något i minnet. Denna egen
skap är av värde för fostraren och
för den, som idkar självuppfostran.
Kom ihåg, att det är den angenäma
övningen, som ger det bästa resulta
tet. Miljön spelar en ofantlig roll. Ett
barn, som växer upp i ett gott hem,
har därifrån glada livgivande minnen
om hem och familjebildning. Ett gott
hem ger en positiv livsåskådning me-

dan det är tvärt om för den, som
växer upp i ett hem, där allsköns
osämja eller social ruttenhet florerar.
Givetvis skola vi ej glömma att

upplevelser och lärdomar förenade
med olustkänsla kan ha stort värde
vid fostran. Det är mången gång ge
nom misstagen man lär.
Människan är i hög grad en vane

människa. En stor del av vårt dag
liga liv utföra vi av bara vanan. Som
liga tycker att detta är så trist. Men.
tänk efter hur ni i er alldagliga gär
ning ofta utför komplicerade hand
lingar på ett utomordentligt sätt, som
säkerligen förbluffar åskådaren. Ni
skall då finna hur stor glädje ni
egentligen känner av er skicklighet.
Vad ni gjort är visserligen gjort av
bara vanan, men resultatet kan vara
en konstprodukt. Man skall trivas
med att utföra även det ringaste väl
och man blir stolt över sin smidighet
och sina vanor.
Vi kom in ett tag på våra uttrycks

rörelser och vår mimik, som ju speg
lar våra tankar och känslor. Dessa
rörelser äro så intimt förbundna med
sitt underlag, att det ena kan föra
det andra med sig i vilken riktning
det än går. Jag kommer ihåg hur
mor sa: "Se morsk ut min gosse så
springer ryssen för dig." Anlägger
man en glad min kan denna föra
med sig en lynnesomsvängning från
trumpenhet till glädje. Den allvarliga
blicken kan disciplinera lärjungen o.
s. v. Glöm ej att uttrycksrörelserna
i hög grad äro positiva.
Ja, dessa axplock från känslans

värld få vara nog, att visa vårt be
roende av känslan och vårt behov av
att träna densamma. Vi skall ej släp
pa känslan alltför lös, så att vi bli
slavar under den. Jag anser att sam
hället av i dag är på god väg att bry
ta in på denna väg. A andra sidan
få vi ej heller tränga undan känslo
värden. Vi kunna då få hämmande
komplex, som av och till kanske obe
räkneligt tittar fram ur vår käns
losfär. Råkar en människa ut för dy
lika känslovärden, kan vårt själsliv
bli sjukligt. Vi skall ej här förirra oss
in i dessa dunkla gebit.
Viljelivet växer fram ur vårt före

ställningsliv d.v.s. ur vår uppladd
ning av intryck och kunskaper och
vårt känslokännande inför dessa. Vil
jelivet bör dock vara något alldeles
centralt. Det är där jag vill finna
"jaget", den handlande personlighe
ten. Där människan visar sin konst
att handskas med nådegåvorna. Ju
högre uppdrivet vårt tankeliv, vår
kombinationsförmåga är, ju högre
kan vårt viljeliv utveckla sig. Det
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fordras dock härtill en inre kraftkäl
la och ytterst kommer denna från
våra drifter. En annan faktor som
mycket kan influera på vårt viljande
är vår kondition, vårt trötthetsläge.
För att fostra en god utveckling

av vårt viljeliv böra vi således efter
sträva goda och rika kunskaper. För
det andra skola vi rensa upp i vårt
känsloliv. Viljan har makt inom oss
om den genomsyras a\; mod, dristig
het och säkerhet, den är vanmäktig
om den är uppfylld av missmod, osä
kerhet och tvekan. Så skola vi även
fostra inom oss en god förståelse för
vårt driftliv så att detsamma varken
förkrympes genom hämningar eller
slår över i kraftödande överdrifter.
Slutligen skola vi låta den naturliga
tröttheten få stimulera oss med sin
vila och sin pånyttfödelse.
Då det gäller själslivets hygien

måste vi även stanna och ta hänsyn
inför våra drifter och begär. De äro
utomordentliga stimulantia. Alven
säger om dessa krafter, att de äro
de drivande spännkrafterna inom oss.
De äro fjädrar, som aldrig nötas
utan bli kraftigare ju oftare de dra
gas upp. De utgöra ett kapital, som
tillväxer ju mer de förslösas. I dem
äro livet, ungdomen och existensen
fördolda. Så länge de hållas friska,
äro vi unga, när de börjat vissna bör
ja vi åldras.
Konsten att leva ett rikt intensivt

liv är konsten att begära, att låta
kroppen genomströmmas av livskraf
tiga begär. När begären tillfredsstäl
las, skänka de en känsla av lust och
berusning, sinnesstämningen blir
glättig och man glömmer de alldag
liga sorgerna, det svåra synes lätt,
aktiviteten stegras och Ideerna flyta
snabbare.
De förhållanden, som bestämma

viljelivet, kunna nu hos olika männi
skor vara olika. Somliga kunna ha
högt uppdrivet begär men ett rela
tivt lågt stående intellekt och hos
andra kan det vara tvärt om. Hos de
förra kan begäran leda fram mot en
omoralisk levnad särskilt om drifts
livet är odisciplinerat. Hos människor
med högt intellekt, kan man finna hur
begären stämplas som omoraliska. De
äro färdiga att fördöma begären och
anse, att det är vår plikt att förkvä
va dem. En mer förnuftstridig inställ
ning, kan man ej tänka sig. Det är
ej förmågan att begära, som för män
niskorna i olycka utan människornas
oförmåga att inrikta sina begär. De
rätt inriktade begären (säger Alven)
äro moralens, samhällets och fram
stegens bästa vän.
En av våra främsta uppgifter, då

det gäller vår själshygien, är att rik
ta in våra drifter till uppbyggande
kraft. Mången gång kan våra begär,
våra drifter komma i intressekonflikt.
Den ena vill åt ett håll den andra åt
ett annat. Här gäller det, att välja
ut den rätta lösningen, d. v. s. den
som harmonierar med jagets inrikt
ning, den egna karaktärskänslan.
Man skall låta det komma till sin rätt
för vilket man vill ta ansvar. Vi mö
ter här viljans överhöghet över våra
drifter. Viljan skall vara discipline
rande.
Sexuallivet, som vi nu till slut stan

na inför, är på intet sätt en ren pri
vatsak. Här möter vi för det första
två människors hänsynstagande till
varandra och för det andra deras in
ställning till samhället. Det gäller att
förstå hela värdet av samlivet, och
skaffa sig stora vyer. Man skall ej
enbart hängiva sig åt stundens kort
fristiga tillfredsställelse och åt osund
kraftuttömmande splittring. Vi skall
lära oss skilja mellan sinnlighet och
kärlek.
I en uppsats om "sexuallivets psy

kologi och etik"framhåller Eeg-Olofs
son hur vi'ktigt det är att på detta
område nå fram mot bärande sede
normer. Dessa skulle då få bilda ut
gångspunkten för en allmänmänsklig
bedömning och skolning. Han pekar
på de två värden, som aldrig kunna
förbises då det gäller utformning av
värdenormer inom sexuallivet och det
är äktenskapet och familjen. Han pe
kar hän på att tradition, erfarenhet
och fostran ge besked om att dessa

CVåroinferoisa

"Ömält min is, smält min is,

låt min snö gå i tö!",

suckade otnlem Id/ oåren.

"9<anhända, kanbånda,

om solen vill.

CVi oånla väl ännu en månad !dl,

så kanske del sker", sjöng oåren.

förhållanden är en ram, som alltid
är bestående och kunna tjäna som ut
gångspunkt vid alla reformer rörande
sexuallivet. Det nya, man vill kom
ma med, måste alltid vara positivt in
ställt till dessa två förhållanden:
äktenskap och familjebildning.
Det är en uppgift svår i sin konst

att nå såväl kroppslig som psykisk
tillfredsställelse. Man skall tänka sig
in i, att det är, och detta hela äk
tenskapet igenom, arbetet med äk
tenskapets omvårdnad, som gömmer
samlivets lycka och harmoni.
Eftersträvansvärt är de unga äk

tenskapen, där ungdomens starka,
skapande ideal få komma till sin rätt.
Att nu för tiden komma fram till des
sa tidiga äktenskap klarar dock ej
de unga enbart. Därtill måste de ha
samhällets hjälp. Stat och kommun
synes mig härvid skyldiga att mötas
i målmedveten strävan att lösa de
problem, som hänga samman med de
ungas familjebildning. Så länge vä
gen ej jämnas för de unga härvidlag
ha de en svår och rotlös tillvaro. En
tillvaro, som tyvärr lockar till sexu
ellt förfall.
Jag får nu sluta min framställning,

som utgör hågkomster och referat
från många källor. Kanske någon av
tidningens läsare har glädje och be
hållning av orden. Jag låter diskus
sionen gå vidare. Sitt gärna i hem
met och spinn vidare på tankarna och
låt personligheten inom er få sin trä
ning.

John Bellander.
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Hur •
VI arbetar

7. Tekniskt porslin

Exteriör av Tekniska porslinsfabriken.

Sanivetsgo<i,savdelningen.
På TPF eller "Sanitet", som fabri

ken vanligen kallas, är huvudproduk
tionen sanitetsporslin. Sanitetsporsli
net tillverkas genom gjutning. Råma
terialen utgöres av ca 50 proc. leror
av olika slag, 25 proc. kvarts och
25 proc. fältspat, som i mycket fin
fördelat tillstånd blandas med vatten
till en slicker eller gjutmassa. Bered
ningen av gjutmassan sker i slamhu
set och har berörts i en tidigare ar
tikel i denna serie. Från slamhuset
pumpas massan ut i gjuteriet där den
gjutes i formar av gips. Tillverkning.
en av gipsformarna i sin tur är för
lagd en trappa ner hos modellör Erik
Svenson, som tillsammans med sina
medhjälpare g~r modellerna till de
produkter som skola tillverkas. Då
godset krymper under torkning och
bränning måste modellerna vara 13
proc. större 'än de färdiga föremålen.
När modellen är klar gjuter modellö
ren en modellform kring den, varefter
provgjutning och bränning sker. Med
ledning av det erhållna resultatet
justeras sedan modellen tills den fär
digaprodukten blir sådan som man ön
skar. Formarna håller endast för ca
nO-70 gjutningar varför de ständigt
rnåste nytillverkas. Blockgjutarna
tar därför de olika delarna i modell
formen och bygger s. k. block runt

om dem. Då blocken öppnas och mo
dellformarna tagits ut kunna blocken
användas för gjutning av arbetsfor
mar, som sedan efter torkning an
vändes för själva porslinsgjutningen.
Vi går nu tillbaka en trappa upp

på gjuteriet. Där arbetar vi efter två
metoder. Vi har dels bänkar dels
band. Vid bänkgjutningen har var
och en av de 13 mannarna ett par
bänkar med formar i vilka en sats
gods om dagen gjutes. Det gods som
gjutes ena dagen putsas sedan på
morgonen nästa dag och levereras till
torkbanan. Banan går utefter gjute
riet, klättrar upp under taket och
fram och tillbaka över ugnarna, där
godset får torka fullständigt under
två dygn. På gjutbänkarna göres
framför allt tvättställ men även s. k.
storgods, urinaler, bideer o. d. Den
övriga delen av gjuteriet upptages
av de två klosettbanden med efter
tork samt lådbandet. På banden står
formarna på små vagnar, som dras
förbi de olika arbetsplatserna med
hjälp av en kedja. Mellan arbetsplat
serna passerar formarna med det
gjutna godset genom tunneltorkar
med varmluft som blåses in. Genom
att torkningen på detta sätt påskyn
das kan man gjuta två gånger om da
gen i formarna på banden, under det
att det endast går att gjuta en gång

om dagen i formarna på bänkarna. Då
formarna äro rätt skrymmande får
man högre produktion på golvytan
på banden än på bänkarna.
Klosettgjutarna arbetar alltid till

sammans två och två i "gäng". Med
förskjutna arbetstider påbörjar varje
gäng en sats klosetter på gjutplatsen
på bandet. Denna sats följes så ban
det runt från arbetsplats till arbets
plats. På eftermiddagen är dags att
göra ett nytt varv efter bandet med
en ny sats klosetter. Varje gäng gör
alltså sina egna klosetter helt färdi
ga och placerar dem efter slutputs
ningen på en andra torktransportör
som också den går upp under taket
och passerar över ugnarna för tork
ning i den ca 40-gradiga luft som sti
ger upp där. Bland klosettgjutarna
finner vi verkstadsklubbens ordföran
de Sven Wahrenberg. Efter torkning
en går godset ner till vitkontrollen
för avsyning och finjustering före
glaseringen. Huvudparten av godset
doppas i glasyren. En del större svår
hanterliga pjäser sprutar Sven An
dersson med sprutpistol.
Efter glaseringen placerar sättarna

godset på brännvagnarna som sedan
passerar genom någon av de fyra
elektriska tunnelugnarna. Ugnarna
går fortlöpande året runt och måste
ständigt matas med gods. Då tillverk
ningen endast går i ett skift på dagen
bygges varje dag ett buffertlager med
färdigsatta vagnar upp mellan ug
narna. Från detta lager tar sedan
brännarna under kvällen och natten
fram vagnar till ugnarna. Vagnarna
matas sakta i ett sammanhängande
tågsätt genom ugnarna. En vagn går
sin egen längd på en halv timme. Den
godsmängd som på ett år passerar
ugnarna representeras av en 9 mil
lång rad av brännvagnar. För ugnar
na svarar förman Emil Wallin.
Efter bränningen plockas godset av

och går fram till sorteringen där det
granskas av Smedslund och Arvids
son. Vi har nu kommit över till det
s. k. lagret som sorterar under för
man Axel Eriksson. Primagodset går
till slipning hos Uno Lindberg och
sedan över till monteringen, där ar
maturen monteras i spolcisternen,
som sedan kittas fast på skålen. Se
dan sitsen blivit påmonterad går klo
setterna fram till avprovningen och
packningen. Det är inte bara kloset
terna som monteras utan vi monterar
även på enhålsblandare i tvättstäl
len och armatur på bideer, dricksfon
täner o. dyl.
Vi förbrukar ungefär 3 ton arma

tur i veckan och för att kunna hålla
alla olika detaljer till monteringen
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Det behövs starka armar för att doppa
en klosett i glasyren. Harry Dahlgren

klarar det fint.

har vi ett armatur- och sitsförråd
uppe på den så kallade balkongen.
Detta förråd sorterar under Bertil
Petersson.
Så långt den rent tillverkningstek

niska sidan av sanitetsgodsproduktio
nen. Det gäller inte bara att tillverka
godset utan rätta modeller skall till
verkas och de skola vara klara att
levereras på de tider som lovats kun
derna. När en order eller förfrågan
kommer in ger planeringsavdelningen
på försäljningen i Stockholm i sam
råd med fabriken leveranstiden
till kunden, varefter godset be
ställes på ,fabriken genom en ar
betssedel. /Undantag göres för vissa
modeller, som räknas som standard
och som ständigt tillverkas. Beställ
ningarna- går ut till verkmästare Ha
rald Andersson som tillsammans

med sina medhjälpare Rossi och
Villa reglerar formuppsättningen
på gjuteriet. När godset är
färdigtillverkat går arbetssedeln till
expeditionen hos Gunnar Hellkvist
och Harry Box, som bevakar att det
blir skickat till rätt ställe på rätt tid.
För uppställningen och sorteringen
av det färdiga godset samt utlast
ningen efter expeditionsorderna sva
rar Hasse Möller med medhjälpare.
När godset sedan väl är lastat på bi
larna övertar transportavdelningen
ansvaret för det. Skulle det sedan vi
sa sig att det är några felaktigheter
på det efter installeringen på bygge
na får servicemontörerna Per Box och
Olle Andersson rycka ut och justera.

Pressporslinsavdelningen.

Här tillverkas porslin huvudsakli
gen avsett för elektrotekniskt bruk.
Som namnet på avdelningen anger
pressas dessa detaljer. Man utgår
från en svagt fuktad pulverformig
massa som pressas i verktyg av stål.
Vi använder dels handpressar, dels
hydrauliska pressar. Efter pressning
en får godset torka varefter det put
sas. De flesta detaljerna levereras
oglaserade. De som ska glaseras spru
tas. Vi arbetar med ett flertal olika
material med olika elektriska och
värmetekniska egenskaper. Flertalet
artiklar beställes efter kundernas rit
ningar men vi har även egna
artiklar såsom kuhlodosor, stäng
selisolatorer, kondensatorer etc. Un
der den sista tiden har impor
ten av färdig elektriskt installations-

En trailer med 162 klosetter lastas av
vid Stockholms Södra.

materiel gjort att förbrukningen av
porslinsdetaljer minskat. För att hål
la tillverkningsvolymen uppe på av
delningen har vi börjat tillverka en
del konstgods och hushållsporslin där.
På avdelningen leder och fördelar
John Lundin arbetet med hjälp av
Erik Karlsson.

Samarbetskommitten.
Denna sammanträder en gång i

kvartalet varvid information lämnas
och frågor rörande produktionen
samt olika interna förhållanden inom
fabriken diskuteras. Lunchrummet i
fabriken skötes av en kommitte.
Eventuellt överskott från lunchrum
met disponeras av samarbetskommit
ten och pengarna har hittills använts
för en årligen återkommande perso
nalfest för Tekniska porslinsfabri-
kens anställda. Bertil Dahllöf.

Gjutning av tvättställ. Kontroll av godset före glaseringen.
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"Vi måste sälja ideer och bra sa
ker", fastslog Hjalmar Olson vid re
dogörelsen över marknadsläget vid
företagsnämndens första samman
träde för året den 17 mars. Pressen
utifrån, underlättad av låga tullar
och våra jämförelsevis höga löner,
gör att vi måste lägga manken till
för att erövra vår egen hemmamark
nad.
För hushållsporslinet stiger order

stocken och vi siktar mot att köra
för fullt. Konstgodset kommer med
nya skapelser och är begärligt för en
ökad köparskara. Sanitetsporslinet
expedierar vi ut så mycket vi kan till
verka men får räkna med en avmatt
ning under andra halvåret i försälj
ningen, men hoppas på en uppgång
igen under 1955, då nya medel bör stå
till förfogande för bostadsbyggandet.
Vi utnyttja också TPF:s ugnar för
Gefyr och en del konstgods. Även av
pressporslinet räknar vi-, att få till
baka en marknad, men ha en hård
konkurrens från inhemska och tyska
varor. Plastavdelningen arhetar på
ett i viss mån svårbedömt ~rknads
område. Där kan vi emellertid på
lång sikt hoppas på ökadedeveran
ser. Här vänta vi oss också mycket
av glasfibern. För badkar gäller un
gefär samma avsättningsproblem som
för sanitetsporslinet. Då vi nu ha
stora lager badkar att avemaljera,
har vi gått över till ett skift i emalj
verket. Den därvid frigjorda perso
nalen har omflyttats att i främsta
rummet förstärka hushållsporalins
tillverkningen. Andra produkter som
kommer på BKF är balkonger och
färdiga emaljerade byggnadsele
ment. Av kyldiskar hoppas vi få ut
en större kvantitet än förra året.
Smidda. pannor går bra, men här be
höver vi ytterligare några kvalifice
rade svetsare. I Västervik, Reftele
och Oxelösund arbetar man intensivt
med att föra fram aducerade rörde
lar, pannor, varmvattenberedare och
rör.

"Vi måste spara" hävdade ordf.
Pris- och kostnadsutvecklingen är

sådan att det inte blir tillräckligt över
för avskrivningar och teknisk utveck
ling. Enda möjligheten att få in ka
pital för industrins utveckling är ett
allmänt sparande.
Efter redogörelsen ställdes en del

frågor och spörsmål upp av olika
ledamöter. Vissa fabrikationsfel på
sanitetsgods diskuterades. Artur Teg
lund förklarade principerna för adu
cerade rördelar. Sammanträdet dryf
tade också formerna för en vidgad
information, omflyttning av arbets
kraft, vägar för sparande och lager
beståndets tillstånd.
Ordf. framhöll slutligen vikten av

att ta vara på unga människor, som
äro begåvade och värda en vidareut
bildning. Vår industri är beroende i
framtiden av duktiga medarbetare,
som kunna och vilja föra produktio
nen vidare.
Till sammanträdet i företagsnämn

den voro en del gäster inbjudna. Där
var redaktör G. Pettersson från Ar
betsledaren, företagsnämndsledamö
ter från Hugin m. fl. och följande för
slagsställare, vilka nu fick minnesfat
eller bokpremier för sina insatser i
förslagsverksamheten 1953:

Plaketter:
Tage Svensson och
Göran Lindblad, Grönsaksburk
Arne Larsson, Slamkärra
Sten Nordin, Plåthuv och automatlås
Torvald Andersson, Stoppsko
Elsa Andersson, Vägvisare
Gunnar Enberg och
Axel Nordström, Maskinriktning och

oljeupptagning
Gösta Olsson, Solskydd
Margareta Jönsson, Reklamförslag
Herman Rolf, Arrangemang för

gipsform
Nils Larsson, Virkesbesparing
Rune Hedberg, Fingertuta
Sigvard Larsson, Tvättning av

maskindelar
Fredy Kihlberg, Slangkoppling
Karl Lundgren, Upphängnings

anordning
Karl Forsberg, Putspinne

Bokpremier:
Erik Alvar Eriksson, Kofångare, ång
skydd vid betning, Komplettering
av kortregister, Varningsklocka och
ugnsskydd

Cay Ekenberg, Svetsskärm
Ivan Berglind, Flera sättningsförslag
Åke Nässen, Åtgärder mot stopp i

press
Helge Axelsson, Låga boms
Göte Engvall, Tryckförstärkning

Gunnar Sellstedt, Avdragsanordning
vid truck

John Löfström, Godsplacering
Trots en kraftig nedgång i jämfö

relse med 1952 får vi väl vara nöjda
med att 49 förslag har ingivits och
31 belönats med tillsammans 1,750 :-.
Av inom sex porslinsfabriker avgivna
förslag 1953 svarar, enligt vad jag
erfarit, Gustavsbergarna för 60 '%,
och det är vackert så.
Förslagskommitten erinrar om att

den som har en ide men har svårt att
utforma den kan få både teknisk och
formell hjälp. Anonyma förslagstäl
lare, som önska höra kommittens mo
tivering vid bedömning av ett för-slag,
måste givetvis sätta sig i förbindelse
med sekr.
Ett annat glädjande årsresultat är

att antalet olycks/all per 100 årsar
betare gått ned från 11,4 under 1952
till 8 under 1953. Axel öhlund hade
alltså nöjet att mottaga en check på
1000 kr. till Fackföreningens hjälp
kassa för den prestationen. Och nu
föreslår skyddskommltten att en ny
tusenlapp skall vikas för 1954 om
olycksfallsprocenten kan nedbringas
under 8. Utvecklingen följes med
spänning på visartavlorna i resp. fa
briker. Antalet olycksfall 1953 var
69 st. med 1.242 förlorade arbetsda
gar. Därtill kommer 15 olycksfall
med 330 förlorade arbetsdagar utan
för industrin, vilka icke räknas in i
årsstatistiken. - Under året har fem
anställda med långvarig sjukdom fått
bidrag ur skyddskassan. Från säker
hetstjänsten kan vidare nämnas att
experter gjort bullerundersökningar,
att stegförrådet setts över och att en
underkommitte skall ta itu med tra
fiken och parkeringen inom fabriks
området. En studiegrupp på BKF har
inlämnat ett förslag om skyddsverk
samhetens effektivisering och detta
studeras f. n. inom kommitten.
Omsättningen på arbetskraft har

gått ned till 8,5 % mot 16 % före
gående år. Från personaltjänsten
rapporterades insatser för blodgiv
ning åt Röda Korset, upplåtelse av
fria tältplatser för de anställda vid
Södersved, att fyra deltagare anmälts
till Vår Gårds industrivecka i april;
korpidrott och Koop. RM på skidor.
I de senare blev Gustavsberg riks
mästare individuellt och i lag.
Besiktningsläkaren för de yngsta i

fabriken anser att flickorna har då
lig hållning och kondition och bör
spänsta upp sig som motvikt mot en
sidigt arbete. Det behöver vi nog
litet var, men hur skulle det vara med
handboll?

Sekr.
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Jag läser
i tidningen Gustavsbergaren, ni kanske
också har läst denna illustra tidskrift
vid något tillfälle, trevliga skildringar
om hur vördnadsvärda gustavsbergare
en gång började i fabriken. Låg man
ät det hållet, kunde man få mindrevär
dekänslor med sina futtiga :femton an
ställningsår, fyrtio, femtio, sextio, ja
sjutti skall det vara, om det nu skall
vara något att komma med på det här
stället. Nå ja, jag erkänner att jag lig
ger i lä vad årens mångfald anbelang
ar, men nog har jag upplevt en av de
intressantaste epokerna i samhällets hi
storia.

r

Det finns bara
ett värdigt sätt att komma till Gustavs
berg på, och det är, att färdas med en
av de gamla gustavsbergsbätarna, med
avgång från den vittre Gustavs staty
nedanför <Slottsbacken och tflläggaplats
vid kajen i porslinssamhället, men den
möjligheten tillhör det förgångna.
Så anlände skulptrisen Louise och jag,

en stilla juniafton trettionio, för att en
minnesvärd sommar bo i iKåges lunch
rum på Gamla kontoret. Vad märkte
väl vi, ungdomar i de första tjugo åren
av det samhälle som jäste och sjöd un
der en väldig omvandllngsprocess, som
ännu pågår? I det närmaste ingenting
annat än som en irriterande oro som
illa rimmade med den idyll som mötte
våra ,blickar. Louise drömde bara om
form, färg, rörelse och linjespel och
min verklighetssyn fördunklades av poe
tens världsfrälsarglöd.

Det dröjde länge
innan jag upptäckte, att samhället dol
de en spännande verklighet, där priva
ta känslor och intressen vräktes åt si
dan för de stora sammanhangen. Så
det passade illa att vara en skral poet,
man fick se till, att ,bli en duglig
och medveten människa, så gott det
gick.
Tro aldrig heller, att jag så här i

början, tyckte att det var särskilt vac
kert i Gustavsberg. Det gör man inte
·om man ihar västerhavets eviga rörel
se och Bohusläns blankpolerade klippor i
ögonen. [)å tar det tid att upptäcka

skönheten i ett leende och vänligt land
skap.
En chock fick vi, Louise och jag, när

vi under en promenad en regndisig dag,
såg Höjdhagens vedbodar som i en mar
dröm växa tätt ur leråkern. Vi dröm
de aldrig om, att det området en gång
skulle ligga, som en grönskande oas,
dit man gärna går om sommarkvällar
na, när kaprifolen doftar och pionerna
breder ut sin röda vällust över gräs
mattorna. Så misströsta inte, kära gus
tavsbergare, om du ser ovanliga bygg
nadsverk stiga ur träsk och lera. Bara
ögonen vant sig och överskuggande, in
ramande grönska mildrat effekten, så
finner du kanske verket vara ganska
gott.

Det här var
egentligen inte alls vad jag tänkte skri
va om. Men, för all del, det är kåse
riets fördel, att man utan plan och pre
tentioner skriver om det som för till
fället faller en in. Kanske hade jag
en ,baktanke, att bryta mark för skild
ringar av relativa nykomlingar, kanske
var det en undermedveten irritation
över ryktet som sannfärdigt förtalte om
Redaktörens planer att nedlägga ämbe
tet. Bespara mig detta, snälla P.-kon
sulent, vi som blivit så samträtade
med åren. Fast nog var det lite för
argligt, när det gick upp för mig, att
Red:s vänliga hälsning veckan innan
saltstänken avlämnas, mindre innebar
uppskattning av mitt säreget uppkäf
tiga skrivsätt, som fastmer gällde nö
dig spaltfyllnad i elfte timmen.

Här har jag gått och trott
att Gustavsbergarens redaktör som de
flesta andra redaktörer i detta land, val
de och vrakade, klippte ned och refu
serade, med samvetsnöd och utan, bland
det väldiga material som inströmmade
till varje nummer. Så är det istället på
det sättet, att bidragen får dras ut med
tång och stundom krusas fram och ändå
får Red. skriva det mesta själv. Har
det inte gått upp för läsekretsen, att
deras tidning skulle 1bli ännu trevliga
re, med större variation på skrivstilarna
och signaturerna. Jag lovar att maka
på mig som saltstänkare om det skulle
behövas, dock bara för en medsyster,
karlarna har nog svängrum förut. Håll
brofästena, upp till skrivkamp!

En grupp i samhället
som jag bland andra saknar i spalter
na är lärarkåren. De om några borde
ha mycket att berätta som kunde intres
sera oss. När man betänker vilket oer
hört inflytande lärare haft över ens eget

liv, sä förstår man, vilken betydelse
kåren har i samhällslivet. Nu vill jag
ju inte påskina, att våra ungar skulle
vara lika påverkbara som vi var en
gång i tiden, men nog finns det fortfa
rande en hel del auktoritetstro kvar
bakom självsäkerheten.

Nu hörde jag någon
illvillig iperson säga, att jaså, ungen är
skolmogen nu och det gäller att fjäska
in sig förstås. Ja, var det något att
missunna mig nu då!? På min tid var
det att bära ägg och smör till lärarin
nan och bjuda på kaffe och fjorton sor
ter. Med tanke på de ständigt stigande
livsmedelspriserna så är det här ett bra
sätt att lura ut ett slags honorar för
skrivarmödan. Att göra något utan eko
nomiskt vederlag, av intresse för saken,
eller ve o fasa, av idealitet är i dessa
dagar detsamma som att bli betraktad
som imbecill.

Ack ja,
apropå inflytande, så nog satte mina
två första lärare sina spår. Först var
det småskolans fröken Otilia, salig i
åminnelse, en produkt av norra Bohus
läns stränga schartauanskatro. Det star
kaste minnet jag har av henne, var en
laddad fördömelsevecka, när alla
Gehennas fasor hotade våra sjuåriga
liv och trasan till svarta tavlan, dansa
de om öronen på de syndrulla gossarna.
Och detta allt för att prästens husa hört
någon av dessa gossar vissla på skol
gården, blystra på nordbohusländska
och se det var en fruktansvärd synd i
de trakterna. Efter en vecka blev det
tyst, dödstyst om den saken. Då uppda
gades nämligen, att prästens egen tel
ning frambringat den syndiga olåten
och det tillkom inte en liten lärarinna,
att näpsa bygdens maktfullkomligaste
mans son.
.Sen kom folkskolan, det blev kno

gigt värre. Folkskolläraren var ung och
nyexaminerad, tog våra gedigna kun
skaper i katekes och bibltska, som en
personlig förolämpning, dyrkade folk
skolans läroplan högre än Vär Herre och
stred oförfärat mot ,prästerskap och kol
leger. En fordrande man, som dömde
mig till musikalisk tystnad, endast ge
nom att nyktert konstatera att jag en
gångsjöng falskt. Han grundlade det stor
hetsvansinne som höll på att göra mig
till målare, men jag kom till Kåges av
delning och blev räddad ifrån den fadä
sen. Det är hans fel att jag utan häm
ningar skriver av mig det mesta än i
dag. Alltså är jag bara en produkt av
en skicklig pedagogs infall och lynne.
En svindlande tanke.

Edla Sofia.
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"Nya tandsiffror''
Nu är siffrorna för tandundersök

ningarna i höstas på barnen här i
Gustavsberg klara. Denna gång har
det varit samma undersökare som för
ra året, varför man med viss säkerhet
bör kunna göra en jämförelse med
förhållandena 1952.
Det är då glädjande se att i år 22

proc. av 3-åringarna: äro helt karies
fria mot 15 proc. 1952. Medeltalet ka
rierade tandytor per barn har sjunkit
från 12,7 till 8,4. De rena katastrof
fallen bland småbarnen har minskat
väsentligt. Medan 1952 den sämsta
fjärdedelen av 3-åringarna i genom
snitt hade 40 trasiga tandytor är siff
ran för samma grupp i år 22. Ännu
är det på tok för höga siffror - men
förbättringen är påtaglig och upp
muntrande.
Beträffande 7, 9 och 12-åringarna

synes däremot ingen väsentlig änd
ring ägt rum. Talen ligga här så nära
varandra att man inte kan dra några
slutsatser.
Jämför man emellertid siffrorna

för samtliga barn 1951, 52 och 53 har
medeltalet karierade ytor per barn
resp. 9, 8, 4 och 8. Där pekar siffror
na i rätt riktning. Minskar antalet
trasiga tandytor har man också an
ledning antaga att hålen också äro
mindre i omfång. Besvärliga plom
ber och antalet rotfyllningar minskar
därigenom. Med andra ord - arbets
besparingen i tandvården blir ej ovä
sentligt mer än 10 proc. om karies
frekvensen minskar med 1/10.
Av vad som ovan sagts framgår att

vissa uppmuntrande tecken tyda på
att Gustavsbergskampanjen för god
tandhälsa åtminstone burit någon
frukt. Situationen på tandfronten är
dock långt ifrån god. Bland 12-åring
arna i år fanns t. ex. en flicka, som
fått fyra av sina permanenta tänder
utdragna. Dessutom hade hon 65 tra
siga tandytor på de återstående 24
tänderna. Även om detta är ett ex
tremt exempel är det påtagligt att en
stor del av barnen komma att gå ut
skolan med bokstavligt talat mer el
ler mindre resterande tandruiner i
stället för friska tänder.
Det är därför uppenbart att myc

ket återstår innan man bör slå sig
till ro beträffande tandhälsokampan
jen. En angelägen sak vore att söka
minska snaskfrestelserna för barnen.
För några år sedan väcktes inom K.F.
en motion om att Konsumbutikerna
skulle gå i spetsen och inte skylta
med snask i fönstren eller montrar.
Motionen avslogs tyvärr - men tänk

Data kring
Kommunalhuset

Byggnadsarbetet påbörjades under
aug. 1952 och byggnaden var inflytt
ningsfärdig i dec. 1953. Färdigställandet
fördröjdes något på grund av vissa ,le
vsranshlnder. Byggnaden har fyra vå
ningar, men är konstruerad för påbygg
nad med yterligare 2-3 våningar. Ut
rymme för hiss finnes i hallen, varige
nom ljusöppningens nyckelhålsform upp
kommit.
Byggnadskostnaderna, som beräknas

utgöra c:a 150:- kr/m3 byggnadsvolym,
motsvarar ett sammanlagt belopp av
c:a 600.000:- kr.
Byggnadsyta 10X10X3,14=314 m2

Kommunikationsyta + ljusöppning
= 76 m2
Avstånd mellan längst avlägsna rum

c:a 11 m.
Byggnadsvolym c:a 3.900 m3
Netto våningsyta c:a 1.000 m2
Efifektiv kontorsyta c:a 490 m2
Gemensamma utrymmen c:a 150 m2
iSalen i 4:e våningen c:a 200 m2
Representationsutrymmen c:a 200 m2

vilken lättnad detta skulle inneburit
för alla mammor med gottjatande
barn som handla i dessa butiker. Kan
man inte tänka sig att någon i Gus
tavsberg kunde komma igen med en
motion i den riktningen? Eller för
eningen i Gustavsberg kanske kan be
sluta om den saken själv. Varför
dessutom inte kräva att affärerna sa
luför sockerfritt matbröd? Vipe
holmsundersökningarna har ju visat
att det söta brödet är skadligt för
tänderna. Ät inte heller mängder av
frukt mellan målen och var försikti
ga med läskedrycker.
En annan utväg som kanske borde

beträdas är att tillsätta fluorider till
dricksvattnet. Resultaten från de i
jätteskala utförda undersökningarna
i Amerika äro nu så enstämmiga, att
man knappast längre kan tvivla på
att en dylik åtgärd skulle ge en ej
obetydlig minskning av kariesfrek
vensen. En av medicinalstyrelsen till
satt kommitte har nyligen kommit
med sitt betänkande och ger en re
kommendation att försöksvis fluori
dera vattnet på vissa platser i Sveri
ge. Men det räcker inte med enstaka
åtgärder. De behövs alla tillsammans
för att kunna säkra en radikal änd
ring till det bättre beträffande tän
dernas tillstånd i vårt samhälle.

B. Burman.

Som speciella synpunkter noteras:
att kontorsrummets yta ökar mot

fönsterväggen där arbetsplatserna
är belägna:

att de oftast alldeles outnyttjade ytor
na på bägge sidor om entredörren
till rummet bortfaller;

att sidoväggarna i rummet blir sned
ställda mot fönsterväggen, varige
nom rummet får en god reflekterad
dagsljusbelysning;

att i expeditionsrummen med disk er
hålles tillräckligt stort utrymme för
allmänheten utanför disken och rik
lig plats för expedition och annat
kontorsarbete innanför disken och
vid fönsterväggen;

att den runda hallen med taklanterin
ger fullt dagsljusbelysta kommuni
kationsutrymmen i hela byggnaden;

att avståndet mellan de runt hallen lig
gande rummen blir kortast möjligt;

att i detta hus har trappan .förlagts
till yttercirkeln, detta med hänsyn
till önskan att fä en för flera än
damål användbar dagsljusbelyst hall
i nedersta planet. Hallen skall tiil
sammans med innanför liggande
sammanträdesrum kunna användas
som festlokal. Ett 'kök som samti
digt får tjänstgöra som lunchrum
finns i anslutning till hallen;

att dagsljuslanterninen pä taket har gi
vits relativt stor höjd, dels ur kon
struktiv synpunkt, men även för att
ge en festlig accent åt byggnaden,
inte minst under den mörka delen
av dygnet;

att översta våningen är reservutrym
me, som efter behov ,kan indelas i
rum. Nu kommer övre hallen att
användas som samlingssal.

Byggnadskommitte har varit kommu
nalfullmäktiges ordförande Gunnar An
dersson, kommunalnä:mndens ordförande
Harry Pettersson, kamrer Arvid Eriks
son, ingenjör Anders Steen samt kom
munalkamrer Gunnar Olofsson. Ritning
arna till den nu uppförda byggnaden är
utarbetad av a~·kitekt Olof Thunström
S.A!R vid KiF:s arkitektkontor.
Byggnadsarbetet har bedrivits i halv

kommunal regi under ledning av bygg
mästare Anton Skoglund vid A.-B. Gus
tavsbergs fabrikers byggnadsavdelning.
Byggnadskonstruktör: överingenjör Gös
ta Lundin KF; elkonstruktör: ingenjör
Carl-Erik Ahlen KF; värme- och sani
tetskonstruktör ingenjör Rune Mårtens
son; ventilationskonstruktör: ingenjör
Olof Eklöf; kontrollant ingenjör Gunnar
Tideström. 'Delentreprenörer för el.-inst.:
Fackiför. Byggnadsproduktion; rörinstal
lationer: Kuno Ekströms rör!. F:a; mål
ning'sarbete F:a Joel Fläcke; inredning
en Kommun A.-B.,; gardiner: F:a Gar
din-Hansson.
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Tårta på Tårta.

Skrivmaskinerna smattrar i Runda
huset. Livet börjar gå normalt. Nu
står huset plötsligt färdigt och har
blivit en del av det nya Gustavsberg.
Det växte ju sakta. Som en under

lig svamp steg det upp ur jorden.
Gick emot allt vad sunt förnuft och
naturlig ordning bjöd. Vad skulle
bliva? Inte ett enda hörn kunde det
skjuta ut. Inte visa en enda rak sida.
Men peta upp en underlig spets på
taket gick bra.
Nu är det där underliga invigt. Det

skedde lördagen den 20 februari. En
enkel och värdig invigning. Kaffe,
sandwichs och tårta. Invigningstal
av landshövdingen, musik av orkes
terföreningen och sång av fru Berg.
Före själva invigningsfesten är det
trångt i trappor och rum av herrar i
mörkt och grått. Fullmäktiges kvinn
liga inslag och flickorna från kommu
nalkontoret lyser upp och ger färg
i församlingen. Det pratas och disku
teras. Man går fritt omkring och tit
tar, kritiserar och beundrar. Ett PM
delas ut till var och en om byggnaden
och någon ordnad visning behövs där
för inte. Pratas det inte kommunalhus
så finns alltid problem att blöta då

Kommunalhuset
invigt

kommun-, landstings- och andra myn
dighetsgubbar råkas och kommer
samman med andra. Landshövdingen
ilar in och ut genom dörrarna, stude
rar och granskar. Albin Johansson
från KF hedrar dagen med sin när
varo. Fabriken är naturligtvis väl
representerad med chefen i spetsen
och bekanta ansikten från grannkom
munerna skymtar i trapporna. De
flesta är som sig bör från egna kom
munen. Hela fullmäktigeförsamling
en är inbjuden jämte nämndsordfö
randena och representanter för olika
organisationer. Den som är mest upp
åt av dem alla är utan tvekan arki
tekt Thunström, Thun-Olle. Det syns
på hela karln att han är nöjd med
sin skapelse. Han demonstrerar, be
rättar och drar upp matematiska re
sonemang om byggnadsytor m. m.
Byggmästare Skoglund ser glad ut
men visar inte vad han tänker.
Musiken stämmer upp och det är

tid att samlas i festsalen högst upp.
Där är vackert dukade bord längs
hela den runda ytterväggen. Salen är
ljus och har en blånande rymd.
Kommunalfullmäktiges ordförande

Gunnar Andersson hälsar de närva
rande välkomna. Genast går fotogra
ferna till attack. Nordisk Tonefilm
tar en journalfilm och filmlamporna
kastar bländande sken över försam
lingen. Gunnar Andersson visar kom
munens snabba utveckling under se
naste åren, vilken skapat behovet av
en ny förvaltningsbyggnad. Han
hoppades att huset skall komma alla
samhällsborna till gagn och att kom
munens förtroendemän och tjänste
män lättare och effektivare skall
kunna sköta sina uppdrag. Inte minst
värdefullt för Gustavsberg är det att

Gunnar hälsar välkommen.

träsket i samhällets centrum äntligen
har blivit sanerat genom detta bygge
och kommunen därmed kan visa upp
ett något prydligare ansikte än tidi
gare.
Därefter var det landshövding Da

nielssons tur att förrätta invigning
en. Landshövdingen tyckte det var
roligt att komma hit ut, därför att
Gustavsberg skilde sig från andra
platser runt Stockholm. Gustavsberg
är ingen sovstad. Ni bor och arbetar
här och försörjer er själva. Ni har
atmosfär här. (Ja, sicken atmosfär).
Ni är inte heller rädda för att ta djär
va grepp. Det visar detta hus, sa
landshövdingen och så förklarade
han huset vara invigt.
Direktör Albin Johansson ville att

huset skulle vara mycket större så att
alla Gustavsbergs invånare kunde
komma in samtidigt och ha kommu
nalstämma. Ty se detta skulle vara
verklig demokrati.
Det ville dock inte kommunalfull

mäktiges ordförande i Värmdö hålla
med om. Han framförde dock sina
gratulationer till Gustavsbergs kom
mun och prisade kommunen för fram
åtanda och utveckling.

Grannen.

Kommunalfullmäktiges sessionssal. övre våningen - bra plats för samkväm och utställning.
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Kooperativa Riksmästerskape1i på skidor

Trots den starka kylan hade ett hundra
tal åskådare infunnit sig vid målet på

Farstaborg.

Tjugotvå grader kallt var det på mor
gonen den 14 februari när deltagarna
i RM :på skidor anlände från inkvarte
ringen i Stockholm för att inta mor
gonmålet på Värdshuset i Gustavsberg.
Till omklädning och vallning i tekniska
porslinsfabrikens omklädningsrum in
strömmade 145 deltagare från Borås till
Malmberget, från Mora till Hallstavik.
Vallningen beredde inga svårigheter och
snart "Syntes ungdomar och damer på
fälten vid Kullen för att pröva föret.
Moraflickorna tyckte det var strävt, fast
temperaturen var densamma som vid de
ras jubileums-RJM. Eivor Alm och Britt
Strandberg hade prima glid liksom Ho
forsflickorna. Ungdomsklassens pojkar
fräste :fram mot Farstaborg, där Torsten
Rolf kallade till start. Exakt 9.00 släpp
tes de tre första iväg och så följde de
alla, två ä. tre i minuten, ungdomsklas
sarna, damerna, veteranerna med
spänstfenomenet Östen Hansson och ål-

De åtta klasssegrarna posera bland pri
serna, hyllade med kraftiga appldder.

derrnannen Fischerström, äldre oldboys
med oförbrännerlige Harry Lindborg och
vår egen Bäckström, juniorerna med
snabba "Skönlockige Allan Carlsson från
Stockholmskonsum, yngre oldboys med
mästerlöparen Ronald Johansson, Gus
tavsbergs Anevreth, välkände Mora-Gö
te, Arne Jägmo m. fl. och så till slut
eliten med Conny Pettersson och Gus
tavsbergs stronga trio, följd av 43 skid
turister i sina bästa dagar. - Det var
flykt och fart över Farstaborgs start
bana ut i de gula 10 kilometerna, den
blå 15 km-banan och de röda besvärli
ga tvåmilen.
Perfekta tävlingsarrangemang inty

gades från alla håll. I samma ögonblick
som målet passerades utropades tiden.
Sekretariatets Konsumflickor satte
igång skrivmaskinerna, !ottorna bjöd rpå
stark buljong och djupfrysta bullar och i
omklädningsrummen bjöds på härlig
dusch. I "snackbaren" intill d'anns kaf
fe, Farstamjölk och läskedrycker och
utsändning från konkurrerande VM
lopp i Falun.
Vid målet överraskades vi av de in

dividuella segrarnas suveränitet. Där
frustade Alvar Jönsson in tre minuter
före tvåan i ungdomsklassen. När
Eivor Alm passerade i fin stil kunde
speaker Rolf genast konstatera att här
kom ettan. Harry Lindborg och östen
Hansson från Konsum, Stockholm, vo
ro lika omöjliga i de äldres gäng. Och
deras kompis bland juniorerna gjorde
den fantastiska tiden 49.54 på 15 km.
(Det var nog 14 ! ) . Och så kom starke
Birger Andersson med Valfrid och Olofs
son i närheten insusande som Riksmäs
tare 1954 och som lagsegrare. Undra
på att gustavsbergarna vid målet fö
reföllo belåtna.
Så rullade bussarna iväg mot Herr

gårn, där kommitten dukat upp alla
tiders prisbord och hovmästaren en läc
ker måltid. När alla samlats och häl
sats välkomna kom eftersnacket igång.
Snart därefter uppenbarade s.g' Sune
Nilsson med prislistorna och samlings
visan sjöngs med kläm till Gustavs
bergs-kvartettens sprittande toner. Ha
rald Elldin talade om innebörden av ar
rangörtrion Konsum, Gustavsberg och
Vår Tidning och hyllade andens och
kraftens initiativ. Han gick ur spåret
för Artur Teglund, som muntert bad
deltagarna att stoppa R-M-minnet, ask
koppen, i fickan och inbjöd ,samtliga
att taga för sig ur det rikliga <pris
bordet, där han givetvis fann porslins
produkterna som de !förnämsta. Och så
ställde de upp, klassegrarna, vederbör-

Gustavsberg vann Riksmästerskapet in
dividuellt och i lag_ genom Birger An
dersson (riksrniistare) och yalfrid
Berglund och Gunnar Olojsson,

!igen fotograferade och avhurrade och
belönade med plaketter, vandringspris
och förnämliga hederspris. Lagsegrar
na lagerkröntes med Gislaveds ringar
och blomster. Och så komma de alla att
välja ur håvorna. Även jumbomän och
blyg Avestatös fick trivsamma pris i
form av miniatyrklosett och måttsat
ser. Och alla voro glada och ingen var
gift och alla hade knorr uppå svansen!
Till sist tackade deltagaren i samtliga
skld-RM, Arne Jägmo, arrangörerna för
trivsamma, perfekta mästerskapstäv
lingar och hälsade oss välkomna till det
trettonde mötet ,på skidor i Filipstad
1955.
Och vi i organlsationskommitten sä

ger "Tack ska ni ha", ni alla som hjälpt
till och ni alla som skänkt oss så för
nämliga priser.

Programprissen.

Två oldboys, Arne Jägmo och Harry
Lindborg, deltagare i samtliga RM

på skidor.
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Rektor Elldin talade om kraft och ande.

Prislista
Klass I A - Seniorer:

1. Birger Andersson, Gustavsbergs Fabri
ker 1.08.01; 2. Conny Pettersson, Konsum,
Stockholm 1.09.10; 3. Valfrid Berglund, Gus
tavsbergs Fabriker 1.09.45; 4. Gunnar Olofs
son, Gustavsbergs Fabriker 1.10.03; 5. Karl
Johan Berggren, KF Ovan, Mora 1.10.38; 6.
Sonid Stenkvist, KF Ovan, Mora 1.10.47; 7.
Harald Wiklund, Luma, Stockholm 1.11.24;
8. Arne Lööf, Konsum, Våmhus 1.12.40; 9.
Ake Nyström, KF Ovan, Mora 1.13.47; 10.
Nils Jönsson, Östersund 1.13.47; 11. Ivan
Gottfridsson, Länken, Umeå 1.13.47; 12. Gösta
Sjöden, Borlänge 1.17.49; 13. Johan Almkvist,
Bredaryd 1.19.11; 14. John Johansson, KF,
Stockholm 1.19.18; 15. Einar Pettersson, Kon
sum, Stockholm 1.20.00; 16. Sven Banck, Kon
sum, Kiruna 1.23.28.

. . Klass 1 B - Seniorer:
1. Erik Norlin, Länken, Umeå 1.12.55; 2.

Einar Andersson, KF Ovan, Mora 1.13.33;
3. Yngve Norlin, Länken, Umeå 1.13.39; 4.
Sven Eric Johansson, DKP, Mora 1.13.40;
5. Torgny Lindgren, Konsum, Sälen 1.16.43;
6. Leo Eriksson, Konsum, Stockholm 1.16.53;
7. Mats Ljuden, KF Ovan, Mora 1.17.13; 8.
Karl Otto Johansson, Gustavsbergs Fabri
ker 1.17.38; 9. örjan Ekström, Kooperativa,
Östersund 1.18.09; 10. Stig Håkansson,. Koop.
Prod., Sundsvall 1.20.00; 11. Rune Nordlan
der, Skog 1.20.16; 12. Karl Erik Eriksson,
Konsum, Västerås 1.20.49; 13. Erik Lund
mark, Boden 1.20.59; 14. Sven Frisk, Fiske
by Bolags IF 1.21.07; 15. Sven Linusson,
Konsum, Hallstavik 1.21.19; 16. Arne Gus
tavsson, Konsum, Stockholm 1.21.24; 17. Jo
nas Nejdholm, Karlholms bruk 1.21.26; 18.
Tage Persson, östersund 1.22.35; 19. Folke
Olsson, Konsum, Eskilstuna 1.23.33; 20. Hans

Riksmästaren lagerkransas med en
Gislaved-ring.

Lindekvist, Hugin, Stockholm 1.23.45; 21.
Folke Lindegård, KF, Stockholm 1.24.16; 22.
Harald Dahlgren, Gustavsbergs Fabriker
1.24.18; 23. Lars Linusson, Enköping 1.25.01;
24. Ove Sundström, Konsum, Stockholm
1.26.30; 25. Egil Eriksson, Länken, Umeå
1.27.17; 26. Einar Gäverth, PUB, Stockholm
1.27.27; 27. Hans Magnusson, Borås 1.27.47;
28. Börje Olsson, Konsum, Västerås 1.27.58;
29. Sten Bäckman, Konsum, Ludvika 1.28.31;
30. Bertil Larsson, Konsum, Stockholm
1.28.36; 31. Fredrik Colleryd, Bredaryd 1.30.34;
32. Gunnar Danielsson, Konsum, Karlstad
1.31.14; 33. Gösta Glad, Konsum, Gustavs
verg 1.31.16; 34. Erland Jonsson, Gustavs
berga Fabriker 1.31.17; 35. Sven Olof Nord
gren, Konsum, Västerås 1.33.45; 36. Erik Lö
fenberg, PUB, Stockhlom 1.33.54; 37. Sune
Jansson, Folkare KF, Avesta 1.36.14; 38.
Kjell Sahlström, Konsum, Ludvika 1.37.36;
39. Rune Rattfeldt, Konsum, Ludvika 1.38.08;
40. Sven Nilsson, Konsum, Västerås 1.42.27;
41. Karl Berglöf, Gustavsbergs Fabriker
1.43.48; 42. John Långe, Konsum, Ludvika
1.51.01; 43. Lennart Nor!ing, Konsum, Gus
tavsberg 1.57.00.

Klass 7 - Damer:
1. Eivor Alm, Konsum, Uppsala 41.53; 2.

Britt Strandberg, Hennan 44.06; 3. Inga Ut
terström, Östersund 47.17; 4. Marianne Lööf,
Kvarsebo Konsumtionsf. 47.22; 5. Siv Johans
son, Luma, Stockholm 47.44; 6. Karin Eriks
son, KF Ovan, Mora 51.21; 7. Britta Olsson,
Hofors 51.52; 8. Stina Andersson, KF Ovan,
Mora 54.05; 9. Elsie Grönkvist, Hofors 54.45;
10. Ingrid Norberg, Konsum, Stockholm 54.46;
11. Berit Blomkvist, Konsum, Stockholm 55.26;
12. Rut Larsson, KF Ovan, Mora 55.44; 13.
Sigrid Kvist, Folkare KF, Avesta 56.06; 14.
Margit Stolt, Hofors 58.10; 15. Marianne
Malm, Gustavsbergs Fabriker 59.45; 16.
Maud Wirstam, Konsum, Stockholm 1.00.39;
17. Kerstin Ek, Folkare KF, Avesta 1.03.11.

Klass 6 - Ungdom:
1. Alvar Jönsson, Hennan 37.47; 2) Sven

Larsson, KF Ovan, Mora 40.24; 3. Olle Zac
kari, Malmberget 40.47; 4) Göte Nilsson,
Konsum, Hulån 40.52; 5. Milton Söderberg,
Ragundadalens Konsum 41.16; 6. Sture Nils
son, Luleå 41.48; 7. Sigge Hurtig, Roberts
fors 41.59; 8. Torgny Svedberg, Uppsala
44.01; 9. Göran Appelqvist, Borås 45.32; 10.
Alf Karlsson, Konsum, Hallstavik 46.21; 11.
Jan Jonsson, Konsum, Ludvika 47.23; 12.
Agne Bloom, Konsum, Sparreholm 50.30; 13.
Torsten Gustavsson, Gustavsbergs Konsum
51.53.

Klass 5 - Juniorer:
1. Allan Carlsson, Konsum, Stockholm 49.54;

2. Gösta Johansson, Kooperativa, Malmber
get 50.42; 3. Inge Frääs, KF Ovan, Mora
53.52; 4. Lennart Karlsson, Fiskeby Bolags
IF 59.46; 5. Evert Axelsson, KF Ovan, Mora
1.00.06; 6. Göran Bergstrand, Borås 1.01.01;
7. Tord Johansson, Gustavsbergs Fabriker
1.01.07; 8. Ingemar Andersson, Gustavsbergs
Fabriker 1.06.32; 9. Raimo Sassi, Gustavs
bergs Fabriker 1.16.56.

Klass 2 - Yngre Oldboys:
1. Ronald Johansson, Konsumbag., Örn

sköldsvik 51.24; 2. Folke Anevreth, Gustavs
bergs Fabriker 52.08; 3. Göte Halvarsson, KF
Ovan, Mora 53.18; 4. Arne Jägmo, Konsum,
Filipstad 56.58; 5. Folke Olsson, VKB, Karl
stad 58.14; 6. Arne Larsson, Luma. Stock
holm 58.41; 7. Erik Hellström, Strömsunds
Konsum 59.28; 8. Birger Lundberg, Gräng
esberg 1.00.25; 9. Georg Widman, Konsum,
Stockholm 1.02.28; 10. Gunnar Dahlin, Kon
sum, Stockholm 1.02.56; 11. Rune Jonsson,
Konsum, Eskilstuna 1.03.34; 12. Martin Till
berg, Konsum, Stockholm 1.12.19.

Klass 3 - Äldre Oldboys :
l. Harry Lindborg, Konsum, Stockholm

37.50; 2. Nils Sandström, Boden 41.06; 3. Erik
Lundberg, Lurna, Stockholm 42.19; 4. Ernst
Bäckström, Gustavsbergs Fabriker 42.41; 5.
Sven Andersson, Fiskeby Bolags IF 43.05; 6.
Helge Palm, Gustavsbergs Fabriker 43.52;
7. Johan Hellberg, Luleå 44.23; 8. Gustav
Lunden, Konsum, Högsjö 46.13; 9. Arne
Jonsson, Konsum, Stockholm 46.21; 10. Einar
Norman, Konsum, Luleå 46.44; 11. Bertil
Bergström, Gustavsbergs Fabriker 47.22; 12.
Ake Karlsson, Konsum, Västerås 47.39; 13.
Konrad Sporrong, Konsum, Stockholm 47.44;
14. Per Aleskog, Konsum, Karlstad 50.57;
15. Edvin Asberg, Koop. Bageriförennigen,
Ludvika 53.28; 16. Einar Gejryd, Konsum,
Stockholm 53.40; 17. Enar Stråhle, Eskilstuna
55.25; 18, Yngve Brodön, KF, Stockholm

Prisutdelningen förrättades av
Artur Teglund.

58.38; 19. Gunnar Skogberg, Luma, Stockholm
1.03.19.

Klass 4 - Veteraner:
1. östen Hansson, Konsum, Stockholm

47.51; 2. Harald Baudin, Folksam, Strömsund
50.01; 3. Evald Gustavsson, Gustavsbergs
Fabriker 50.05; 4. Helge Mellström, Konsum,
Stockholm 51.14; 5. Knut Strandberg, Fiskeby
Bolags IF 52.43; 6. Erik Andersson, Gustavs
bergs Fabriker 53.18; 7. Ville Andersson,
Konsum, Stockholm 54.12; 8. Valdemar Ek
lund, Konsum, Stockholm 55.34; 9. Axel
Eriksson, Gustavsbergks Fabriker 56.15; 10.
Tage Karlsson, Konsum, Stockholm 58.34;
11. Hugo Westlund, VKB, Karlstad 1.06.37;
12. Oscar Fischerström, KF, Stockholm 1.08.03.

LA GP RIS.
Damer:

1. Konsum, Mora 2.41.00 (Karin Eriksson,
Stina Andersson, Rut Larsson).
2. Konsum, Hofors 2.44.47 (Britta Olsson,

Elsie Grönkvist, Margit Stolt)
3. Konsum, Stockholm 2.50.51.

Seniorer:
1. Gustavsbergs Fabriker 3.27.49 (Birger

Andersson, Valfrid Berglund, Gunnar Olofs
son)
2. K. F. Ovan, Mora 3.34.32 (Karl Johan

Berggren, Sonid Stenkvist, Ake Nyström)
3. Länken, Umeå 3.40.21.
4. Konsum, Stockholm 3.46.03.
5. Kooperativa, Östersund 3.54.29
6. Konsum, Västerås 4.22.32.
7. Konsum, Ludvika 4.44.15.

Till siut är vi alla överens, fallera
att oss emellan finns ej någon gräns, fallera.
Ty vart vi ännu vandra
så tjäna vi varandra!
Vid RM-träff den rätta andan känns, fallera.

Morakullorna, Karin; Stina och Rut tog
hem segern, blommor, plaketter och

vandringspris i damklassen.
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Sy nålpengar åt Er siälv
och kläder
åt familien

Visst är det roligt att köpa nya
fina kläder åt ungarna och Er
själv. Men så dyrt - så onödigt
dyrt ! Det är mycket billigare att
sy själv. Och ännu roligare.

Det är lätt att sy, bara Ni har en bra symaskin och trevliqo mönster att sy efter.
Sy med Hugin efter Vi-mönster.
Samma mönster innehåller flera modeller och storlekar.
Vi-mönstren äro alltid aktuella och äro först med nyheterna.

Kostar endast 1: 50

Hugin symaskin

marknadens populäraste.

Låg kontantinsats

tack vare

Låneköp ..

Vi kommer gärna hem

och demonstrerar maskinen.

Närmare upplysningar

genom vår

SPECIALBUTIK
Tel. 307 98

Ett spe c i a I er bi u dan de!

Mjuka Mattor
Wilton - Axminster - Snilie -
Flossa - Boucle - Nöthår -

Under veckan 29 mars-3 april erbjuder vi ett

större parti mjuka mattor i olika kvaliteter.

Priserna är förmånliga.

Utnyttja återbäringen - köp en matta.

Lokal: Fölungen

Texlil-Konsum
Gustavsberg
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~alkn
I slutspurten av julhandeln, närma

re bestämt omkring klockan 11 på
julaftonen, nådde vår förening en
samlad omsättning från årets början
av 5 miljoner, och när vi fick skriva
slutsumman för året, blev denna
5.099.614 :-, vilket var 384.733 :
mera än året förut. Bland andra mil
stolpar ifråga om omsättning, kan no
teras att butiken Villagatan passera
de en miljon till 1.043.000 : -.
Styrelsens berättelse har, när detta

skrives, utsänts till samtliga medlem
mar, och när tidningen kommer från
trycket, har medlemmarna varit sam
lade till rådslag på årets distriktsmö
ten. Resultatet av föregående års
verksamhet var gott. Ser vi på den
samlade balansen och gör jämförelser
med 1952 års siffror, så finner vi att
en viss del av föreningens tillgodoha
vanden hos KF samt resultat, som
skapats under året, placerats i fastig
hets-, inventarie- och lagervärden.
Det egna kapitalet har kommit upp i
över 1 miljon kronor och utgör till
sammans med årets redovisade över
skott 77 proc. av den samlade balan
sen, vilket måste anses vara en syn
nerligen god ekonomisk ställning.
Nedskrivna värden bland tillgångar
na samt fonderade medel äro reser
ver, som skapats och sparats under
föreningens trettiofyraåriga verk
samhet. Dessa besparingar kommer
nu alla dem tillgodo, som samverkar
inom föreningen idag. Det är av stor
vikt att ha ett gott ekonomiskt un
derlag för den fortsatta utbyggna
den av verksamheten. Vi har ju inte
byggt färdigt. I vår blir det Värmdö
bornas tur att få sin snabbköpsbutik
i Fruvik. I planerna ingår även att
inreda lokalen Fölungen för en bok-,
pappers- och teknisk butik, som vi
tror har en uppgift att fylla. Vi måste
också om möjligt skaffa en enklare
lokal i anslutning till huvudfastighe
ten för att visa och sälja mera
skrymmande varor såsom köksmöb
ler, sängar, vissa kompletterings- och
trädgårdsmöbler etc.
Vi har haft tedemonstration i hu

vudbutiken och hur man kokar gott
kaffe har visats vid demonstrationer,
som ordnats i samtliga livsmedelsbu
tiker. Demonstration av en hushålls
tvättmaskin i Fölungen under ett par
eftermiddagar väckte berättigad upp
märksamhet. På Folkan var salongen
i det närmaste fullsatt måndagen den

Skolnyheter
Vid skolstyrelsens januarisammanträ

de omvaldes Georg Lundgren till ord
förande för år 1954 och till vice ord
förande Harald Andersson. Nämnderna
fick följande sammansättning. Ekono
minämnden: ordföranden, överläraren,
H. Andersson, B. Hellberg och C. Carls
-son. Undervisningsnämnden: ordföran
den, överläraren, E. Nilsson, J. H. Eng
ström och F. Möller. ,Skolmåltidsnämn
den: ordlföranden, överläraren, förestån
darinnan E. Andersson, provinsialläka
ren och fru Alice Pettersson.
Tjänstledighet för fortsatta studier

har bevlljats fil. kand. Stig- Magnusson
under tiden 8/1-20/1 samt under ti
den 22/2-----'22/4 1954. Till vikarie har för
ordnats fil. mag. fru Anna-Britt Bengts
son.
Lag-stadgat sammanträde med skol

styrelsen och lärarkåren höll_s i Kvarn
bergsskolan onsdagen den 24 februari
1954. ,Föredrag hölls av seminarierek
torn Stellan Arvidsson över ämnet "Dit
enhetsskolan hunnit".
I samband med :planeringen för hög

-stadiet under nästa år, särskilt då klass
9 y, har Kvarnbergsskolan <besökts av
undervisningsrådet Beskow, folkskolin
spektör Haage, länsarbetsnämndsdirek
tören Böös, konsulenterna ,stenholm och
Huzelius och assistent >Rolf.
Vid höstterminens slut avvecklades

den realskolavdelning, som med stöd av
brevskolan arbetat inom folkskolans
ram sedan läsåret 1949-50. Denna
skolform hade under väntan på enhets
skolan inrättats för att de elever, som
läst engelska från klass 5, skulle kunna
fortsätta sin studiegång i hemorten. Då
nu enhetsskolan i Oustavsberg hunnit
till näst högsta klassen och erfarenhe
terna voro mindre goda från den munt
liga :prövningen av privatisterna i real
examen ansågs tiden mogen för en av
veckling. Genom tillmötesgående från

22 februari då vi hade ett husmoders
möte under rubriken "Grönt i kos
ten".
Som framgår av annons, har vi en

tillfällig försäljning av mjuka mattor
under tiden 29 mars-3 april. Styrel
sen har beslutat att vi förutom Hugin
symaskiner även skall sälja tvättma
skiner mot låneköp.
Sommarens färgsymfoni spelar upp

i vår textilbutik i form av klännings
tyger och gardiner. I övrigt pågår i
butiken en omställningsprocedur med
tanke på den ljusare och varmare års
tid, som vi alla väntar på.

G.M-n.

Bandy
I den allmänna diskussionen var nog inte

Gustavsbergs bandylag mycket värt innan se
rien började; nog för att man hade tränat
bra, men på grund av det blida vädret lät
matchtillfällena vänta på sig.
Det blev emellertid en resa till Västanfors

och en till Falun samt en match på Ekvallen
mot Olympia innan serien började på allvar.
Till all lycka fick man Nynäshamn i den

första matchen på Trettondagen, och den slu
tade med gustavsbergsvinst med 2-0. Sedan
blev det anrika Djurgärdens tur att stryka
på foten med 3-2 hemma på Ekvallen. På
östermalms i.p. mötte "Bergarna" den 17 jan.
IFK, Stockholm och fick lämna planen utan
poäng, ty Kamraterna vann knappt med 1-0.
Så följde söndagen därpå matchen mot

Sundbyberg på Ekvallen och den slutade oav
gjord 3-3. Där hade hemmalaget segern in
om räckhåll, men ödet ville annorlunda.
Lördagen den 30 jan. spelades den på

grund av tövädret uppskjutna matchen mot
Swithiod på Zinkens i. p, och Gustavsberg
vann med 6-0. Den matchen var enligt sam
stämmiga vittnen "porslinslagets" bästa för
säsongen.
Den 31 jan. möttes Gustavsberg och Dala

föreningen i en spännande kamp på Ekvallen
och hemmataget vann med 2-1.
Den sista matchen gick mot Tellus och det

blev en rafflande och målrik tillställning, som
Gustavsberg vann med 5-4.
Målgörare för Gustavsberg: Leif Fredblad

7 mål. Jens Lindblom 5 mål. Ragnar Svan
gren 4 mål. Roland Söderberg 3 mål. Flink
och Lindblad 1 mål vardera.
Detta är utan tvekan -den bästa insats som

Gustavsbergs I. F:s bandylag gjort i Div. Il,
och mången "gammal idrottsgrabb", som
följt laget på dess väg uppåt i seriesystemet
och som på "rätt sätt" upplevt spänningen
vid isrektangeln, kan inte känna sig nog
tacksam till laget, dess tränare och ledare
Lotta Lindblom och Ando Björk, som lyckats
med det, som ingen lyckats med tidigare,
få laget till 2 :a plats i Div Il., Stockholms
Södra.

Arets spelare äro:
Målvakt: Gunnar Sjödahl, 30 år, sanitets

gjutare. Högerback: Sven Nordström, 20 år,
porslinsformare. Vänsterback: Lennart Vi
berg, 30 år, fiskhandlare. Högerhalv: Ake
Johansson, 30 är, verktygsarbetare. Center
halvback : Fritjof Fall, 36 är, kontorist. Vän
sterhalvback: Putte Flodmark, 30 är, konto
rist. Högerytter: Roland Söderberg, 34 år,
svetsare. Högerinner: Jens Lindblom, 19 är,
elektriker. Center: Leif Fredblad, 18 är, brev
bärare. Vänsterinner: Ragnar Svangren, 30
år, kontorist. Vänsterytter: Gunnar Lindblad,
33 är, sanitetsgjutare.
Reserver: Målvakt: Ake Pehrsson, 20 år,

metallarbetare. Försvarsspelare, Sture Eng
strand, 20 år, kontorist. Kedjespelare: Bertil
Flink, 23 år, sanitetsgjutare. Hasse Eklund,
31 år, kontorist och Hasse Nordgren, 20 är,
studerande.

Axman,

Axel l5hlund, värdefull redaktionsmed
lem och fackföreningsexpeditör har er
hållit Folksam-LO stipendium på 4.000
kr. för studium av arbetsmarknadsfrå
gor i USA. Vi gratulera och se med in
tresse fram mot skildringar i Gustavs
bergaren om intryck från landet over
there.

Nacka mellanskola kunde 6 elever över
föras dit, 3 elever togs in i Södermalms
högre läroverk för flickor och ett mind
re antal föredrog att gå ut i arbetslivet.
Inom närmaste veckorna kommer

målsmännen för eleverna i klasserna 6
-8 att inbjudas för information och
överläggning rörande ämnes- och yrkes
val.

V. G.
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Ett- bildsvep med Lucia, [esibordet,
banduppspelningen, samtal mellan Tyra
och Fredrik och de nykorade veteraner
na.

Veteranfest på Strandvik
Strandvik upplevde en glimt av for

na dagars glans, men i en annan an
da, då 1953 års veteraner korades på
aftonen den 12 december. I marschal
lernas sken vandrade vi in till den
sprakande brasan. Lucia bjöd tradi
tionsenligt på glögg och under musik
från piano och violin bänkade sig
festdeltagarna vid de rikt dukade
långborden.
Det blev stämning från början.

Kryddan var samtalen kring minne
na från gamla dagar och kontakten
i nuets okonventionella gemenskap.
De levande ljusen, den mjuka musiken
och inte minst den goda kalkonen
gjorde sitt att sprida trivseln i den
krets där dagens och tidigare invalda
veteraner satt i lag med chefen och
de andra i ledningen. Och där var
arbetskamrater, förmän, kommunalt
och fackligt folk, fotografer och re
daktörer, i allt 60 personer.
Vid glacen och vinet talade Hjal

mar Olson varmt till ära för trotjä
narna vid fabriken och prisade deras
yrkesskicklighet och mångåriga in-

GISLAVEDS
STÖVLAR OCH
BOTTINER

håller och håller torrt

i alla väder.

Finns god sortering

Sko-konsum
Mariaplan

satser. Och så fick de nya veteraner
na sin medlemsbok med slanten. De
voro: Agda Säfström, Oskar Fred
riksson, Oskar Hedberg, Sven Löf
bom, Erland Karlsson, Albin Olofs
son, Karl Olofsson, Enok Ohlsson,
Gerhard Pehrson och Nils Box.
Sven Löfbom tackade enkelt och

renhårigt för veteranerna, K. V.
Svensson tolkade fackets uppskatt
ning.
Några av de gamla veteranerna ha

de på grund av sjukdom ej kunnat in
finna sig, men till Hulda Lindgren,
Emy Andersson, Alma Atherton och
Oscar Severin hade ref. nöjet att få
överlämna blommor under eftermid
dagen, som en hälsning från veteran
festen. Från Oscar Severin fick vi en
uppskattad återhälsning i en band
upptagning från ett samtal mellan
honom och undertecknad. Severin be
rättade friskt om minnen, .om gamla
arbetare före sekelskiftet och om den
tidens arbetsmetoder.
Efter måltiden samlades man i öv

re våningen för att avnjuta nya över
raskningar. Det var Gustavsbergar
rens julnummer, dagsfärskt från tryc
keriet och så den renoverade filmen
från 1920, där den fyndiga redige
ringen, Wilhelm Kåges beledsagande
stämma och vacker musik blivit vär
defulla tillskott.
Vid kaffet och cigarrerna kom hi

storierna i gång. Där berättade ålder
männen, Knut Andersson och Konrad
Strömberg om sina minnen, Julia Ek
ström, Anton Kock och Frans Aug.
Karlsson satt där och småmyste av
välbefinnande, Selma Lowndes, Adolf
Pettersson, Karl J. Pettersson och
Oskar Wadström lät sig kaffetåren
väl smaka, Thyra Andersson, Johan
Hellkvist och Erik Jonasson trivdes
väl och påminde varandra om sin
ungdoms dagar, Gerhard Säfström,
Augusta Fröberg, Fritz Larsson, Al
ma Godhe och Selma Atherton kom
menterade filmens många kända kam
rater med intresserat bistånd av
Anhild Karlsson, Samuel Svensson
och Sven Jonasson. Ja till och med
en sång tonade medan glöden falna
de i den öppna spisen.
Med handslag bröto vi upp från

en sådan där trivsam kväll, som man
bara får uppleva vart fjärde år.

G. Dbg.
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Folkparksföreningen höll årsmöte den
25 februari. Årsberättelsen godkändes
och årets förlust, 6 öre, beslöts att täc
kas av det egna kapitalet. Styrelse och
revisorer omvaldes. Styrelsens förslag
att dra in värme på Folkan godkändes.
Styrelsen hade också planer på att byg
ga en parkhall intill Ekvallen med toa
letter och omklädningsrum. Den skulle
användas även av skolbarnen och
idrottsfolket. Man hade också tänkt sig
att inrymma garage i samma byggnad,
medan övre våningen disponeras för tea
ter, dans, tennis och möten. Styrelsen
fick i uppdrag att utreda frågan när
mare och kontakta Folkparkernas kon
sulent för uppgörandet av en ekonomisk
plan.

En tredje obligat-ionsförening har bil
dats vid fabriken med 100 medlemmar,
som inköpt två halva serier av 1954 års
premieobligationer.

Tältningen vid Södersved ,blir fri under
sommaren för fabrikens personal. Sär
skilda tältkort kommer att utfärdas av
personalkontoret. Dessa skall på begä
ran uppvisas för ordningsvakt vid tält
platsen.

Pensionärsföreningen fortfar att vara
flitig. Den 19 januari inspekterade man
Kommunalhuset och kommunen fick
.bjuda på kaffe. Den 8 februari träffa
des medlemmarna på Missionshuset, där
kören sjöng, filmen 19·20 visades och
kaffe serverades. Och den 8 mars hade
man årsmöte på Värdshuset. Med kaffe
förstås.

Forum. har haft årsmöte 5 februari,
varvid styrelsen omvaldes. Den 4 mars
diskuterades hembygdsvård tillsammans
med hembygdsvårdskornmitterade. Näs
ta gång är det Enhetsskolan, som kom
mer på tapeten.

Televisionsupptagning för italienska
Radiotjänst gjordes här i februari av
VM-reportern Cannara. Det blev ljud
bilder från italienarnas arbetsplatser,
studion, hembilder och barn i Hästha
gen och italienarna i sin klubblokal. Vi
fick rapport från våra vänner nere
i Laveno att de sett Gustavsbergarna
vid en campari på. vårt stamlokus Cafe
Milano.

Semestern. vid fabriken bilr för hu
vuddelen av personalen under tiden 28
juni-17 juli. Liksom förra året blir det
sommartid under juni t. o. m. augusti.

SIF:s avd. 74 i Gustavsberg har haft
årsmöte den 24 febr. på Värdshuset. Till
styrelse för 1954 valdes W. Weimark,
ordf., E. Holst, sekr., iS. Rinnstedt, kas
sör och E. Mehlqvist, L. Backman och
Anna-Lisa Winroth.

Sörnrnerskan Alice Björk från Men
sättra har nu öppnat atelje för barn
kläder och klänningar i f. d. Sjukkas
sans lokal, Hästhagsvägen 4.

Detta är icke en Liljefors. Det är ett
foto av den glade räven sorn i dessa
dl),gar trivs bra bland oss i sarnhället.

Urmakare och optiker ,skall också prö
va marknaden i Gustavsberg och får dis
ponera lokal i f. d. Kommunalkontoret.

Gustavsbergs Orkesterförening kon
serterade åter söndagen den 7 mars,
denna gång i nya kommunalhuset. Den
vältrimmade orkestern klingade vackert
under Gustav Svenssons erfarna led
ning och som sångsolist medverkade den
alltid lika uppskattade Luigi Carrarra.
Blommor och välförtjänta upplåder.
önskvärt vore att gustavsbergarna i än
nu högre grad tillgodogjorde sig den
kulturtillgång som orkesterns ambitiösa
framträdande obestridligen utgör. Upp
muntran sporrar alltid till nya ansträng
ningar.

I [örbi[arten

Den 19:de februari var ingen lugn dag
uppe vid Lugnet i Gustavsberg. Då rå
kade en för denna tidnings läsekrets
välkänd figur, Harald Llndholm, passe
ra sin halvsekelsdag. Redan i ottan bör
jade gratulanterna strömma till och så
fortsatte det en ,bra _bit inpå dagen. Bl.
a. uppvaktade Gustavsbergarens redak
tionskommitte med Palrngrens bok om
Wil'helm Kåge.
L. har prövat på åtskilligt sedan han

kom till denna trakt. De första åren
var han expedit i Konsum, där han se
nare avancerade till butiksföreståndare.
Under krigsåren anförtroddes han det
krävande uppdraget som kristidsnämn
dens ordförande - ett uppdrag som han
skötte med den äran. Utöver detta har
L. nedlagt arbete inom det kommunala
livet samt inom A.B.F., där han varit
den verklige stöttepinnen alltsedan han
satte sin fot i Gustavsberg.
Harald önskas god fortsättning!

Lunkan.

Änkefru Matilda Andersson, Maria
gatan 4, fyllde 90 år sbnd; den 7 rnars.
Hon uppvakfxJJdes från när och fjärran,
av barn, barnbarn, barbarnsbarn och
barbarnsbarnbarn. "Guetaosberqaren"
deltar så här postfesturn i hyllningarna.
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Gamla original
IV

"Toksjöblorn ··

Födda.
1953:

Den 20 nov. Nils John s. t. Nils Evert Inge
Sundqvist och h.h. Malvin f. Israel, ösby 1 :1.
Den 24 nov. Dan Christer, s. t. Karl Gustav

Tore Lundgren och h.h, Margit Linnea f. An
dersson, Mariapl. 2.
Den 24 nov. Tekla Ann-Cristine, d. t. Stig
Johan Otto Johansson och h.h, Brita Vil
helmina f. Jansson, Mörtnäs 1 :7.
Den 27 nov. Lars Erik s. t. Erik Yngve Ny

ström och h.h. Grete f. Raloff, ösby 1 :1.
Den 3 dec. Gun Elisabeth, d. t. Erik

William Boström och h.h. Stina Gurli Emilia
f. Johansson, Skeviksg. 6.
Den 12 dec. Leif Yngve, s. t. Ernst Gösta

Södergren och h.h, Hilja Onerva f. Lahtikivi,
Skeviksg, 2.
Den 20 dec. En dotter t. Erwin Ludvig och

h.h. Edith f. Scheppan, Mariag. 4.
Den 21 dec. Kerstin Viola. d. t. Karl Rag

nar Sandin och h.h. Astrid Cecilia f. An
dersson, Stenkullen 2.
Den 24 dec. Elsie Ann-Chatrin, d. t. Tage

Lennart Johansson och h.h. Elsy Maria f.
Arnbark.
Den 26 dec. Dick Göran, s. t. Axel Lennart

Forslund och h.h. Ida Regina f. Rusk, Trall
banev. 1.

1954:
Den 12 jan. Ingrid Eva Louise, d. t. Paul

Georg Samuelsson och h.h. Ulla Kajsa Phi
lipsdotter f. Ber.gill, Kapellet.
Den 24 jan. Gunnar Thorbjörn, s .t. Lars

Gustav Gunnar Sundin och h.h. Elvira f.
öyen, Hästskov. 8.
Den 25 jan. Erik Stefan, s. t. Erik Sigvard

Forslund och h.h. Sigrid f. Rosenblad, Kul
len 4.
Den 25 jan Hans Christer, s. t. Hans Erik

östlund och h.h, Kyllikki Sanelma f. Huhtala,
Mariag. 3.
Den 5 febr. Karin Margareta, d. t. Erik

Tage Nordin och h.h, Gundla Henrietta f.
Johansson, Mariag. 6.
Den 17 febr. Tony Bengt, s. t. Bengt Inge

mar Karlsson och h.h. Tilma f. Kiljunen,
Ingarög. 2.

Vigda.
1953:

Den 21 nov. Johan Arne Johansson, Mariag.
13 och Eris Kjaer Karlsen, Värdshuset.
Den 28 nov. Hans Erik östlund, Gamle

Svartens väg 7 och Kyllikki Sanelma Huhtala,
Skeviksg. 8.
Den 12 dec. Erik Sigvard Forslund, Boo

förs. och Sigrid Rosenblad, Kullen 4.
Den 20 dec. Karl Ragnar Sandin, Mariag.

13 och Astrid Cecilia Andersson, Bergsg. 1 b.
Den 20 dec. Erik Tage Nordin, Mariapl. 7

och Gundla Henrietta Johansson, Mariapl. 7.
Den 26 dec. Karl Erik Bertil Hedberz,

Mariag. 13 och Anna Liisa Boren, Skeviksg. 8.
Den 31 dec. John Albert Vilhelm Johansson,

Sthlm och Karin Birgitta Viola Jansson,
Mörtnäs 1:392.
Den 31 dec. Sven Robert Nordström Gamle

Svartens väg 1 och Ulla Britt Frelin, Hästh.
terr. 18.

1954:
Den 30 jan. Hans-Eric Pihlgren, Brännkyr

ka och Eva Birgitta Margareta Andersson,
Mörtnäs 1 :199.
Den 31 jan. Henry Helge Nord, Bromma

och Marianne Andersson, Grindstugärde F. 35

På 1880-90-talen gick ofta i Gustavs
berg en vagabond som kallades "Tok
sjöblom". Han hade sin hemvist på
Värmdö och var hemma:hörande under
Norrnäs gård. På somrarna luffade han
vida omkring. Ibland tog han sig över
till Bogesundslandet och gick långt upp
i Uppland. Han var en svartmuskig näs
tan spensllgt byggd karl, hade ett smalt
ansikte och långt hår som räckte ned
på rockkragen. På huvudet hade han
ibland en länsmansmössa, var han nu
fått tag på den. På somrarna gick han
mest barfota med skorna på en käpp

_över axeln. Han var ej så välkommen
där han drog fram, ty han uppträdde
fräckt och pockande, isynnerhet när det
bara var fruntimmer hemma. För kar
lar var han rädd och det var ej svårt
att skrämma honom. Hotades han med
stryk så fick han brått att komma un
dan och då kunde han springa både
fort och länge. Han hölls för att vara
tokig, men han var nog en stor filur
i många fall. Han ville ej arbeta. Ville
man bli av med honom så skulle man
erbjuda honom arbete. En gång när

Döda.
1953:

Den 25 nov. Fru Anna Kristina Andersson,
f. Pettersson h. t. gips.gjut. John Oscar Fred
rik Andersson, Grindstugärde F. 38. 55 är.
Den 27 nov. Änkefru Augusta Vilhelmina

Andersson f. Lokander, Ald.-h. 88 är.
Den 9 dec. Porsl.arb. Erik Olof Höglund,

Grindstugärde C. 19. 56 är.
Den 22 dec. Fröken Emma Karolina Stoor,

Algatan 2. 68 är. •

1954:
Den 6 jan. Eldaren Knut Olov Henriksson,

Skeviksg. 9. 39 är.
Den 8 jan. Fröken Gunnel Agda Elisabet

Steen, Kvarntorpet 1. 20 är.
Den 20 jan. F. förmannen Karl Oscar Se

verin, Värmdög, 5. 78 är.
Den 2 febr. Änkefru Hildur Viktoria Pet

tersson f. Jonasson, Höjd.gat. 3. 65 år.
Den 19 febr. Änkefru Augusta Charlotta

Eriksson f. Gustafsson, Ald.-h. 90 är.
Den 22 febr. Bergsprängaren Johan Alfred

Andersson, Mörtnäs 1 :90. 63 är.

För visat deltagande och bistånd vid
min makes frånfälle och för vänlig upp
vaktning vid hans jordfästning fram
bär jag mitt varma tack,

Rut Henriksson.

Ett varmt tack till arbetskamraterna
och fabriksledningen för vänligt delta
gande vid min moders, Hildur Petters
son, bortgång.

Bertil Pettersson.

han tiggde mat, sa den som han tiggde
av: "Ja det ska Sjöblom rä men såga
lite ved åt mej först."
Sjöblom tittade litet förmätet på ho

nom och sa: "Ja avbeta med å såga
ved det bjuder dom på, men stig in o ta
en sup å en smörgås, det säjer dom
aldrig."
En gång kom han till Farsta slott och

blev då bjuden på mat i köket. Till ma
ten framsattes mjölk, då S. fick se mjöl
ken sa . han förtrytsamt: "Mjölk, på ett
sånt här ställe ska det vara öl!" Så
han hade stora pretentioner.
Han var ej heller vän med präster

skapet på Värmdö. Så berättas det
att när S. var på luff'en så kom Kyrko
herde K. åkande ifatt !S. och bjöd ho
nom åka. När ,s. steg av så frågade
han: "Vad kostar det här?" "Inget alls",
blev svaret. "Jaså, har prästsäcken bli
vit full nu", utbrast S. En gång spelade
han Kyrkoherde K. ett spratt. Han tog
sig före att gå ikring på Värmdö med
häl,sning från Kallberg och bjuda en
stor del av de större gårdsägarna till
prästgården. När kyrkoherden en dag
satt vid bordet körde den ena skjutsen
efter den andra upp. Och förvåningen
blev allt större när bönderna kom in
klampande. Det dröjde en bra stund
innan det gick upp för-bägge parter att
de blivit lurade. Det blev många hårda
ord om Sjö1blom. Men han hade nog ro
ligt.
Senare förlikte han sig med präster

skapet och blev orgeltrampare i Värmdö
kyrka. Och det berättas att då det kom
en ny klockare som anmärkte på S.
svarade denne förnärmad: "Jag har va
rit prästerskapets orgeltrampare i
många år, så jag vet hur mycket luft
det går åt till "Herre signe du och
råde".

,r Gustavsberg var alla, 'barn rädda
så fort Sjöbloms namn nämndes. Dels
skrämdes de för honom som den farliga
busen, dels hörde de berättas om ho
nom, så när han närmade sig, sprang
barnen och gömde sig, eller också skäll
de de "Toksjöblom, Toksjöblom", på be
hörigt avstånd.
Ja :Sjöblom var ett av de original som

det fanns så gott om på den tiden. Han
var född 1856. I kyrkoboken står an
tecknat, son av arbetskarlen Anders
Sjöblom och hans hustru Sofia Grön
lund, Svedängen, faddrar, drängen Jo
han Sundstedt samt pigan Mina Olsson.
Det var noga med faddrar den tiden.
En bit in ,på 1900-talet tyckte Värmdö
kommunalmän att Sjöblom inte skulle
få gå så där, och tog in honom på ål
derdomshemmet och där var han till
sin död 1916.

G. S.
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från Hvdda tider
1. Stenålders boplatsen vid Atervall

Att söka göra en intresserad all
mänhet förtrogen med fornfynd och
andra historiskt och kulturellt intres
santa platser är säkerligen en viktig
uppgift för ett hembygdsvårdande or
gan. I linje med denna strävan på
börjar vi härmed en serie som kallats :
"Från flydda tider".
Idag ägnar vi vår uppmärksamhet

åt stenåldersboplatsen vid Atervall å
lngarö.

Red.

Boplatsen vid Atervall å Ingarö
upptäcktes i januari 1913, då man
skulle anlägga en tvärväg från hu
vudvägen ner mot Fågelvik. Detta
arbete företogs som ett led i plane
ringen för den stora tomtstyckningen
av vissa områden norr om Atervall,
som då under några år bedrevs av
grosshandlare James Funch. Vägar
betet på sträckan närmast den gamla
huvudvägen var mycket enkelt. Här
reser sig nämligen den svagt stigan
de, barrskogsbeklädda Malmen med
sin mäktiga grus- och sandmassa.
Man behövde endast röja bort växt
ligheten och kasta upp ett par grun
da diken, och vägen låg klar. Vid
dessa dikesupptagningar anträffades
några fornsaker, en stenyxa, en smal
mejsel av skiffer och ett flintdolk
skaft. Dessa fynd inlämnades av ar
betarna själva till Statens Historiska
museum, och en besiktning av plat
sen under ledning av antikvarien, dok
tor Hallström, på vars redogörelse
för fyndplatsen denna artikel i stort
sett är byggd.
Den första undersökningen ådaga

lade, att boplatsen haft stor utsträck
ning och ett förmånligt läge på en
långsluttande och bred sandstrand
rätt mot söder. Denna uppgift kan
vid första påseendet synas nog så
märklig med tanke på att Atervall i
våra dagar ligger mitt på ön flera ki
lometer från havsstranden. Men vi få
icke glömma den landhöjning, som på
gått och alltjämt pågår i vårt land ef
ter istiden. Vi ha alltså att räkna med
en havsstrand vid boplatsen 26 a 27
meter över den nuvarande havsytan
och kunna föreställa oss denna strand
som en bred, långsluttande plage med
i början grunt vatten utanför, sedan
relativt hastigt djupnande, särskilt i
öster. Boplatsen synes ha haft ett ut-

märkt läge i många avseenden, för
modligen icke minst i fiskeavseende.
Det förefaller som en del av boplat

sen legat i själva vattenbrynet. Men
fynd tyckas ligga även utanför den
na forntida vattenbrynslinje. Vi få
nämligen räkna med varierande vat
tenstånd, och att föremål av vågsvall
kunnat dragas ut i vattnet. De längst
från stranden belägna områdena av
boplatsen visar sig _fattigast på fynd.
Något "kulturlager" i egentlig me
ning kunde här ej urskiljas. Närmare
den forntida stranden började ett
tunt sådant kulturlager att visa sig,
och detta ökade allt mer i tjocklek,
ju längre grävningen ägde rum.
Kulturlagret kunde nå en ganska

avsevärd tjocklek. Frän några centi
meter längst norrut kunde det få en
mäktighet av 20-30 cm. och mer.
Där man påträffade eldstadsgropar,
kunde dessa nå ett djup av över en
meter under markytan. Eldstadsgro
parna behöva ju icke nödvändigtvis
ha varit förbundna med hus eller
hyddor, tvärtom torde de i stor ut
sträckning ha förlagts utomhus. En
dast en gång anträffades säkra spår
av en forntida hydda.
De på boplatsen gjorda fynden do

minerades helt och •hållet av kruk
skärvorna. Dessa finnas i mycket stor
mängd, och kärlen få förutsättas ha
tillverkats på platsen. Man förvånar
sig över mängden av olika kärl, som
vart och ett inom en förhållandevis
stor yta tycks ha lämnat bara en och
annan skärva efter sig. Någon gång
förekomma emellertid flera delar av
ett och samma kärl tätt tillsammans,
så att man omedelbart kan konstru
era dess form. Kärlen tycks ha haft
växlande form och storlek. Man tycks
ha föredragit i botten kupiga kärl,
men även sådana med flat botten och
starkt välvda sidor eller med avsmal
nande nederdel förekomma. överkan-

Ornerade krukskärvor från yngre kärl
funna vid Ingaröboplatsen.

Ornerad lerldirlskiiruä av äldre typ.

terna ha varit raka eller svagt böjda
eller utvikta. Någon överväldigande
storlek på kärlen har icke konstate
rats.
Keramikens intressantaste moment

är orneringen, som dessutom utgör
det bästa medlet att komma frågor
na om kultursammanhang och date
ring in på livet. Framför -allt på
grundval av ornamentiken kan kera
miken på Ingaröboplatsen uppdelas
i två huvudgrupper. I båda grupperna
ingå ett besläktat moment, en orne
ring av större gropintryck, ordnade
horisontellt i rader eller ställda i
sicksack. Men för övrigt har kärl
ytan smyckats på olika sätt. I ena
gruppen gå ränder m. m. i vertikal
riktning, medan den andra visar ho
risontellt ställda rader med tätt gjor
da små intryck av olika slag.
Efter jämförelse med liknande

fyndplatser i Uppland och Östergöt
land torde man utan vidare kunna
konstatera, att bägge grupperna fal
ler inom den s .k. gånggrifttiden, d.
v. s. 2500-2000 f. Kr. Approxima
tivt torde boplatsen dels med hjälp
av ornamenteringen å kärlen, dels
med hjälp av fyndnivåerna kunna
dateras till 2400-2200 f. Kr.
övriga fynd från själva boplatsom

rådet motsäga icke en sådan date
ring. Förvånande är emellertid, hur
få de verkliga redskapen eller frag
menten därav förekomma. Särskilt
förvånar stenskärvornas ringa
mängd. Möjligen tyder detta på att
redskapstillverkningen icke i någon
större utsträckning skedde på boplat
sen. Doktor Hallström framlägger här
den nog så bestickande teorien, att
frånvaron av en större redskapstill
verkning likasom boplatsens flacka
placeringar kan tyda på att den varit
en blott säsongvis besökt boplats, dit
då hela stammen begivit sig. - Mån
ne Ingarö redan å detta tidiga sta
dium av historia var ett typiskt som
marsamhälle! -
Av största intresse är några res

ter av människoben, vilka anträffats
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Skola utan rotting
När jag som barn lämnade skolan

12 1/2 år gammal hade jag nog inte
mycket lärdom att gå ut i världen med.
Jag tog mina räkneböcker med mig för
att studera på fritiden, för det fanns
ju ingen skola till sjöss. Men jag för
lorade dem i ett skeppsbrott och kunde
inte få nya, eftersom jag' inte kom till
baka till Sverige. När jag 1906 ham
nade i Amerika fick jag veta, att man
måste vara fem år i Staterna för att få
medborgarpapper. Jag kunde inte ta
styrmansexamen utan att vara med
borgare. Det blev att vänta. När man
tog examen måste allt skrivas med bläck
och penna. Jag kom underfund med att
jag inte kunde skriva engelska och än
nu mindre stava det rätt. Jag brukade
nog skriva ett brev ibland till någon
bekant, men när brevet var färdigt
skrev jag ner hela alfabetet och sade
till att om det var några stavfel kunde
de plocka ut bokstäver och sätta in
dem där de behövdes. Det kunde man
nu inte göra till M. ,s. Irispectors. Så
nu hade jag fem år att lära mig skriva
engelska. Men det fanns ingen skola till
sjöss. Jag hade emellertid en skepps
kamrat som var lika ivrig att lära som
jag, så vi kom överens om att lära var
andra. Vi köpte en massa skrivpapper,
och så satte vi oss ned vid bordet. Jag
dikterade några rader till honom och
han gjorde detsamma till mig. Så byt-

1915, nämligen ett tjugotal delar av
kalotten till ett kranium, en halv un
derkäke, tänder m.m.
En slutsummering av de vid Ater

vall gjorda observationerna ger till
resultat, att vi där ha resterna av en
mycket vidsträckt och en livligt be
folkad strandboplats från en tidrymd
av några hundra år mellan 2500 och
2000 f. Kr. De funna djurbenen visa
på jakt och fiske såsom näringar, de
otaliga krukskärvorna äro efter kärl,
vari bytet kokats. Av skäl, som förut
angivits, har boplatsen troligen en
dast säsongvis varit besökt.
De undersökningar, som hittills ut

förts, äro endast att betrakta som
preliminära. Vi kunna instämma i den
förhoppning, som doktor Hallström
uttalar, nämligen att grävningarna
måtte kunna återupptagas i en snar
framtid. På Atervallsboplatsen ligger
förborgad en arkeologisk kunskaps
källa av enastående värde.

Stig Magnusson.

te vi papper för att titta efter stavfel.
Det gick inte så bra i början. Min kam
rat skrev norsk-engelskt och jag skrev
svenska. De andra matroserna skratta
de åt oss och kallade oss studenter men
det brydde vi oss inte om. Efter ett par
år med denna skolning klarade vi oss
något så när. .Efter fem år blev jag
USA-medborgare, skrev in mig i en pri
vat navigationsskola. I skolan mötte
jag en bekant, som frågade hur lång
tid jag tänkte det skulle ta. Jag sva
rade att jag var väl inte dummare än
att jag kunde gå igenom det på två
månader. Två infödda amerikanare, som
satt Intill hörde jag viska till varan
dra: "Lyssna till squareheden! Han ska
gå igenom på två månader och vi har
varit här sju månader!" Då blev jag
arg, men tordes inte säga något. Det
där gjorde mig ivrigare så jag gick in
för att studera natt och dag. När sko
lan började satte jag mig vid samma
bord som de två infödingarna. De var
högfärdiga, talade aldrig till mig. Jag
kunde bara räkna ut att dom var hög
färdiga och dumma. Det gick ganska
bra, tack vare allt som Lagerström för
sökte att slå in i vårt huvud med sin
rotting. När jag gick upp för inspek
törerna för min examen var det många
frågor som kunde ha förklarats med ett
enda ord, som vi kallar "jawbreaker"
men jag kunde inte stava det rätt. Jag
måste förklara saken med enklare ord
som jag kunde stava. Det gick mycket
bra. Efter sex veckor hade jag mina
styrmanspapper, den gladaste svensk i
hela världen. Visade mina papper för
läraren och talade om för honom om de
två infödingarna. Nu skulle vi ha lite
roligt. Jag tog av mig rocken och häng
de den i kontoret och gick så in i skol
lokalen och lade mina papper ,på bordet
mellan de två infödingarna och sa: "Jag
hörde vad ni sa i början, men här är
vad squareheden fick. I sex veckor
har ni två varit dumskallar!" De bara
bleknade men sade ingenting. Jag satte
mig ned och skrev ett brev till Lager
ström. Jag talade om att jag satte värde
på vad han hade lärt oss och tackade
honom. Detta brev lär Lagerström ha
haft i sin pulpet och när barnen klaga
de att han var för sträng, så läste han
brevet för dem. ;Min yngsta syster hör
de honom läsa det många gånger. Min
studiekamrat, den andra studenten, och
jag blev senare kaptener i samma bo
lag och klarade oss ganska bra.

Gustavsbergspojken
Harald Alexander Pettersson

f. d. Grindstugatan 3.
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Nu är det ju i allra högsta grad tid
för årsmöten inom föreningslivet - så
ock för musikkåren. Vi har ju då och då
under årets lopp berättat litet om vad
vi håller på med och kanske om något
annat därutöver, men här är i alla fall
slutfacit för året 1953.
Vi har repeterat 61 gånger och gjort

22 offentliga framträdanden. Vår instru
mentbesättning har vi kompletterat med
en bas, fyra fanfartrumpeter, en basun
och en klarinett och så har givetvis re
pertoaren fått sina välbehövliga till
skott.
Ja, det var allt om oss.
Skolorkestern, som ju är vår speciella

skyddsling, debuterade på A.B.,F:s före
läsning den 9/2 d. å. och fick fa:ktis·kt
komma tillbaka ytterligare tre gånger.
Det lät ju så - - - ja, ja. "Tider sko
la komma", sa' masen i den där anno
dazumalpjäsen "Klockan på Rönneber
ga" och det säger vi också. Vi tro t. o.
m. att skolorkesterverksamheten så
småningom kommer att klara såväl mu
sikkårens som orkesterföreningens ny
rekryteringsbehov.
Inte nog med det. Vi tro också att det

inom en inte alltför avlägsen framtid
kommer att växa fram en stråkorkester
(symfonisk) inom skolans hank och stör
som jämsides med gossblåsorkestern blir
kapabel för egen konsertverksamhet.
Vi kan nämligen mycket väl tänka oss

att musik och sång med tiden får en
mera framträdande plats på skolsche
mat än vad som nu är fallet. Om så
sker kommer re~ryteringen till skolor
kestrarna att bli den bästa möjliga och
resultatet därefter.
F. ö. och till sist. Är det inte pä tiden

att formerna för den nuvarande musik
undervisningen ta's upp till prövning och
noga granskas med tanke på målsätt
ning, uppläggning och - kostnader?

Fanfar.

Meddelande
Framtidsförbundets sjukkassa
är flyttad till Grindstugat. 7.

Obs.! Kassan öppen endast tisdag
och fredag kl. 16-18. Tel. 304 95.

Alvar Ekmark
lokalkassör
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TROLLEN
B J O R N B E R G E T.

Björnberget reste sig vid sidan av
Björnmossen, som ännu låg frusen, trots
vårsolens värmande strålar.

På ett stenkasts avstånd från mossen
vid en liten å, som förde mossens vatten
till Saltsjön, höll en fattig torpare på att
bygga en vattenkvarn, där han tänkte
mala sin säd i stället för att mala på
handkvarn, som var alldeles för tungt för
hans hustru.
Vid foten av Björnberget låg ett björn

ide och torparen var på sin vakt, ty han
visste att björnarna brukade lämna idet
vid denna tid på våren.
Torparen var nog litet rädd om sin

enda ko, och det var torparmor också.
Men det gick väl an med björnarna.
Vörs! var det att det skulle finnas troll
i Björnberget. Ibland hördes det också
underliga ljud därifrån, dock mest natte
tid.
Så hände det en natt, då det var mån

sken, att trollen var i farten. Trollfar och
trollmor hade varit ute och fiskat i Tors
byfjärd och kom nu springande genom
skogen. Det dundrade och dånade om
dem och trollfar, som var kobent, slog
ihop knäna så det blixtrade och det syn
tes trots att det var månsken.
Deras tre trollungar lekte nedanför ber

get och roade sig med att vräka omkull
träden i närheten av torparens stuga. De
voro ända framme vid kvarnen och öpp
nade dammluckan, så att vattenhjulet
började snurra och hela kvarnen skaka
och stöna, ty stenarna malde tomning.
Torparen hörde nog oväsendet utan

för, men han trodde att det var stormen
som rasade.
Så kom trollfar och trollmor hem med

fisken. De ropade på sina lekande ung
ar, så det ekade i skogen:
"Kom får Ni fisk, kom får Ni fisk, ung

ar!
"Vi tycker inte om fisk", skrek ungarna

tillbaka. "Vi vill ha något att leka med.
Ge oss åtminstone ett litet berg att leka
grotta i, så kanske vi äter fisken sedan",
skrek den äldste ungen till trollfar, som
stod där uppe på berget.
"Här ska Ni få en bergbit, men pass

på och ta emot den", skrek trollfar och
stampade till på berget med sin järn
skodda sko. Ett stort stycke sprack loss,
och stjälpte ned där ungarna stod med
uppsträckta händer för att ta emot.

Men nu hände det förskräckliga. Berg
biten var för tung för de tre trollungarna.
De blev totalt begravda under den store
stenen.
När trollmor hörde braket kom hon fa

rande och förstod genast vad som hänt.
Trollfar blev alldeles förtvivlad och bör
jade gråta stora trolltårar. Det skvalade
som det värsta regnväder och hela Björn
mossen fylldes med vatten. Trollmor sökte
trösta honom, men det gick då rakt inte.
Allt var så sorgligt, tyckte han. Ja, ack
ja, där sutto de bägge trollen med de
ludna armarna om varandra och glömde
totalt bort att det blev morgon och att
solen gick upp. Och när dess första strå
le träffade de båda trollen, så hördes en
skarp smäll, såsom det låter när en jä
gare skjuter en björn. Det var ·de båda
trollen, som inte tålde solens ljus. De
sprack i tusen bitar.

Från den stunden finns det inga troll
i Björnberget. Åtminstone har inte den
gode torparen och hans gumma sett någ
ra. Men den stora stenen, som trollung
arna skulle leka med, ligger ännu kvar
nedanför Björnberget och Ni kan själva
se den, om Ni vill. Den ligger så pass
långt från Björnberget, att det bildats en
stor grotta mellan stenen och berget och
den grottan kan rymma mer än hundra
personer. Den kallas av folket i bygden
för Skeviksgrottan. Björnmossen har tor
kat ut med åren och blivit åker och björ
narna försvann för ännu längre sedan.
Men vill Du riktigt säkert veta om det
fanns några troll i berget, så ställ Dig
framför berget en kväll i skymningen och
ropa precis så här:
"Trollfar och trollmor, svara mej, om Ni

fanns här!" Då ska Ni höra att det svarar
från berget: "Fanns här!" Och får Ni
det svaret, dår är det ju inte något att
tvivla på.

Vandringsmannen.

Brevlåda
Vivi-Ann Söderlund var den enda som kom

med vinterbild i Barntävlingen. Du har bör
jat med olja och det gjorde du bra. Nu är
det maneret nog svårare än vattenfärger.
Hoppas du kan få J.itet råd och hjälp, ty
anlag' har du. Du får hedersomnämnande
men pris kan vi inte ge denna gång.

Medlem av Vita Tanden undrar när Vinter
festen blir. Ja, det har varit litet. snärjigt,
men nu är Kasper på väg och jag tror att vi
kommer att kalla till träffen I vår,

G. D.

Barnsidan har fått en kollega. Sju
ungar på 8-9 år vid min väg har bil
dat klubb och givit ut en ma.skinskriven
tidning på sex sidor. Jag hjälpte dem att
stencilera den i 40 ex. och den såldes
slut i ett nafs. 10 öre kostade den. Och
så kan de köpa nya papper för sommar
numret. Vi tillåter oss att saxa en upp
sats ur konkurreneblaäet.

GD.

VARAN SNOFÄSTNING.
För ungefär en vecka sen så byggde

vi en snöfästning. Då först börja -vi rulla
bollar och lägga upp och sen hadde
vi glömt och göra ingången. Då tog vi
bort en boll en halv meter från marken.
Och där skulle ingången bli, Vi måste
kravla oss in i den. Vi blev så blöta så.
Sedan på kvällen fick vi strid emot en
stor pojke. Då rasade litet på fästning
en. Dagen efter byggde vi upp det. Nu
håller den på att smälta bort.

Den här ståtliga gamla damen möt
te jag häromdagen. Hon var minst 2 ½
a 3 m. lång. I verkligheten var da
men som ni ser ganska liten.

*

Lärarinnan i söndagsskolan: - Jag
är glad att, då vi nu börjar en ny ter
min, se så många nya ansikten bland er.
Innan jag nu övergår till att förklara
vad vi nyss läste, kan ni få göra, frågor
om något ni vill veta.
Flera röster: - Ska' de bli söndags

skolfest i år?
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Gustavsbergs brandkår
har fått nya uniformer, vilket givetvis måste förevigas i bild. Under släckning
klär-man sig dock i overall, men för vakt- och ambulanstjänst kommer den snygga
munderingen väl till pass. Nästa önskemål är en ny brandstege, en modernare
brandspruta och förverkligandet av en påtänkt brandstation.
Vintern har varit lugn - tack och lov- endast några tillbud ha föranlett utryck

ning. Man hoppas att gustavsber,garna alltjämt skall vtso. varsamhet och ansvar
på den fronten.

Skruv för
höjning och
sänkning
borsten.

Munstycke
för effektivare
dammsugning

Vred för höjning
och sänkning av
hjulen.

~ ~~:;szsF .· ~-........ ·•· ----···

Hugin kombinationsmunstycke för både
golv- och mattsugning underlättar och
rationaliserar städningsarbetet.

Hugin kombinationsmunstycke har de in
dividuella munstyckenas alla goda egen
skaper och överträffar dem i sugförmåga,

Med ett enkelt handgrepp omställes mun
stycket från golv- till mattsugning. Hju
len kan höjas och sänkas allt efter un
derlagets jämnhet och art. Den inmon
terade borsten kan stäl!as i flera lägen.

• Hugin kombinationsmunstycke passar de flesta dammsugartyper
och kan köpas separat. Kr. 23:-.

o På alla Hugin-dammsugare är kombinerade munstycket standard.

HFI säger:
Vid utförda praktiska prov vid
HFI har Hugins kombinations
munstycke ansetts vara praktiskt
och bra utformat. Och man har
framhållit, att det är en storfördel
att munstycket kan användas till
såväl mattor som golv. - Det
provade kombinationsmunstyc
ket kan sägas uppfylla de önske
mål om förbättring av de tidigare
befintliga matt- och golvmun•
styckena som framfördes i HFI:s
meddelande ang. dammsugare.
HFI-meddelande nr 2-3, 1951.

Se det ~ch Ni köper det!

konsum/kooperativa

Experiment med ryssjefiske
Gustavsbergs Sportfiskeklubb har un

der några är haft länsstyrelsens till
stånd att bedriva ryssjefiske under lek
tiden för gädda. Det fiskevärdande syf
tet har främst varit att fä bort en del
stor gädda. För att tillvarataga rom
men har vi många gånger tätt ha gäd
da i sump, för att den ej varit lekmo
gen eller att vi saknat hangädda. En
redogörelse för de iakttagelser som vi
gjort under detta arbete kan säkerligen
vara till gagn även för andra ifiskvär
dare. Våra erfarenheter ha stärkt oss
i tron på att en hel del kan göras för
att förfbättra tillgången och tillväxten
av gäddbeståndet.
Först och främst bör det göras ,klart

för alla, som av nyfikenhet eller okyn
ne går ut i eller ror ute i vassarna, att
de inte 'bidrager till någon fiskevård.
Lekplatserna bör vara så ostörda som
möjligt. För att freda gäddan under
lektiden beslutade klubben vid årsmöte
1953, att i licenserna gällande förbudet
för visst slag av fiske tiden 1 maj-15
juni skulle utsträckas att gälla tiden 1
april-15 juni fr. o. m. 1954.
Under leken går gäddan långt upp i

vasstranden på mycket lågt vatten. Of
ta ser man ryggarna på de i lekarna
deltagande gäddorna ovan vattnet. Om
nu vattenståndet vore lika till dess rom
men blivit kläckt, vore ingen skada
skedd. Men hur är det därmed i allmän
het? Under de år vi bedrlvtt våra iakt
tagelser har vattenståndet förändrats
avsevärt, medan de olika lekarna .på
gått. Isgäddan har haft högt vatten, så
har gräsgäddan och lövgäddan haft si
na lekar och vattnet har hela tiden
fortsatt att sjunka. Följden har blivtt
att det mesta av den fria lekens rom
legat torr och alltså gått till spillo.
Genom ryssjefisket har vi räddat åt

skilliga liter rom, som vi efter befrukt
ningen lagt ut på sådant djup, att den
klarat sig även · vid lågvatten. Under
1953 experimenterade vi med romkläck
ningslåda ( 600 x 400 X 170) med botten
av mässingduk nr 50 (50 maskor per
tum) fastsatt med mässingskruv och 10
mm ribbor. I lådan lades så mycket en
ris att vattnet stod över det. Därefter
placerades den på ett skyddat ställe i
vassen och den befruktade rommen töm
des ut över enriset. Dag för dag följdes
sedan utvecklingen och att överrask
ningen var stor, när alla romkornen
kläckts 'behöver väl inte sägas. rSå var
det bara att vänta till dess gulblåsan,
som är ynglets matsäck de första da
garna, försvunnit och genom att vippa
på lådan ge dem frihet i det vatten som
de kläckts i. 0. W-g.
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Scenstudion Tack!

har framträtt med Kesselrings välkända
"Arsenik och gamla spetsar", regisse
rad av Bengt Blomgren. Det olev en
trevlig kväll för åskådarna med bra
spel på alla händer. De farligt festliga
systrarna var tagna på kornet av Aina
Lindahl och Ulla Molin. Rune Malm spe
lade sig själv och konstaplarna ,sven
Johansson, Lennart Olovsson och Bir
ger Säfström härjade amerfkanskt med
sina battonger och Gunnar Lindblad var
stark som kommissarie. Curt Pettersson
är en sympatisk typ och förträfflig skå
despelare. Elsie östlunds lilla roll gjor
des utstuderat, och även Malcolm Ols
son som pastorn, Maud Calmernäs som
flickan och Arvid Bergström som det
sista offret hade uppfattat sina roller
väl. Hilding 0hlson spelade sin dråpliga
roll skumt och drastiskt. Aterstår Sven
Andersson. Hans bov var ruskig och
hårt spelad. Där förstår jag inte regissö
ren. Det är ju en fars, där man driver
med kriminalfjompet. Jag uppfattade
bara lite satir i slutrephken "tolv mot
tolv", men i övrigt var det "Franken
stein", Men det fanns plats för flera
skratt i de andras rollskapelser.

G-g

Våra .lulprtstävllngar
"Kameran ljuger aldrig" lockade ett

dussin läsare att sända in lösningar. Vid
lottningen vann Carl-Erik Ekerhed, Box
19, Reftele. Bilderna föreställde fil, kniv,
rensnål, tjuvkontakt, termosflaska, kul
spetspenna, glasögon, pennformerare
och rullen på en skilftnyokel. Vi ska
skicka en bra bok till Reftele omgåen
de.

Korsordet hade också förlett några
intresserade att posta sitt resultat till
oss. Där hade vi emellertid ej inbjudit
till tävlan, men det var bra gjort ändå,
allrahelst som jag vid hopknålpandet av
korsordet råkade kalla asfalt för pors
linsprodukt. Så här ser korsordet ut:

Dbg

För all uppvaktning på min 50-årsdag
ber jag få framföra mitt hjärtliga tack.

H. Lindholm.

Till fabriksledning, arbetskamrater,
kyrko- och manskören och ni alla som
hedrade mig på min 70-årsdag: Ett
hjärtligt tack!

Sven Jonasson.

Ett varmt tack. till alla. som varit med
om insamlingen till oss sam hjälp under
familjens svåra sjukdom.

Erik Olsson.

Tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag !

Georg Andersson.

Fö1· all uppvaktning på min 60-års
dag ber jag att till fabriksledning, kam
rater och vänner få framföra mitt var
ma tack.

Henny Danielsson.

Vårt varmaste. tack för penninggåvan
till jul och för gåvan från idrotts/esten.

Erik och Stina Boström.

Hjärtligt tack för hågkomsten på min
75-årsdag.

Aldo Gustafsson.

Ett hjärtligt tack till Värdshusets per
sonal och alla matgäster för de vackra
minnesgåvor ja!/ erhöll vid min avflytt
ning från Gustavsberg.

Gunborg Holmetrirm-Hoimdahl:
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Jul- och nyärsposten har varit riklig och
med alla inströmmande prenumerationer har
också kommit vänliga hälsningar. Alltid roar
eller retar det någon om jag återger dem
här. .

Lennart Vallstrand, redaktör för Fabriksar
betaren skriver: De ä oanständigt att ge ut
en så bra tidning. En halv dag (arbets-)
har gått ät för att läsa den. God fortsätt
ning!

George Garring i Wellsboro, USA har byggt
sig ett hus, vilket är orsaken att han ej !ätit
höra av sig på länge. Men nu ska vi fä ett
par saker igen frän hans i dubbel bemärkel
se lediga penna. Tack för hälsningarna och
välkommen på ny visit i Gustavsberg.

Carl-Erik Ekerhed, Rcftele, tackar för ar
tikeln Plogar och värmepannor. Men det är
inte därför Du vann fototävlingen. Väl unt
i aHa fall.

Agda Larsen, Smithtown, USA, meddelar
sin glädje över kapten Petterssons flask
skepp, som hon vann. Det underligaste är,
skriver hon, att givaren och mottagaren är
skolkamrater och hade. inte Gustavsbergaren
varit sä hade de inte vetat av varandra.
Hälsningar till alla där hemma, slutar hon
sitt brev.

H. A. Pettersson i Walnut Creek USA tror
att Gustavsbergaren förliste med Oklahoma
och det är möjligt ty flera i USA har tyd
ligen ej fått julnumret. Du arbetar med nya
skutor och seglar de häråt så finns det all
tid en hamn! Roligt att Ag-nes Lundin med
man och Emelia Victorin hälsat på Dig. Som
Du ser fortsätter jag redaktörsjobbet ännu
ett tag! Din dollar går till prenumeration.

Gustav Fröberg, Sollentuna tackas för in
tresset. En berättelse om "rullningen" hade
vi i Gustavsbergaren för några år sedan. Men
välkommen igen Signalbroder!

Ingeborg Pettersson, Abytorp, bekräftar att
det är roligt att läsa vår tidning - bara den
kom litet oftare.

Georg, Pehrson, betalar gladeligen in sin
prenumerationsavgift och travesterar Winston
Churchi!I: "Aldrig har någon fått så mycket
för så litet."

Hildur Andersson, Göteborg, anser att tid
ningen väl fyllt sin uppgift. "Där finns så
dant frän minnenas värld, det aktuella och
det kommande.s problem."

Ja, så uppmuntrande äro hälsningarna ut
ifrån. Vi kan inte återge dem alla, men tac
kar för välviljan från ovanstående och från
Oskar Rosendahl, Hugo och Sara Carlsson,
Julia Pettersson, Ulriksdal, Gustav Ohlsson,
Nässjö, Sven Nilsson, Klinten, Edvin Jo
hansson, Stockholm, Familjen Sandström,
Bollstabruk, Sonja och Tyko I ett vintrigt
Småland, Ernst Lindahl, Stockholm, Erland
V. Andersson, Stockholm, Karin öberg, Tora
Andersson, Örebro.

Red.
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- säker i ugnen - vacker på bordet
GEFYR är riktigt ugnseldfast - kan även an

vändas på låga med asbestskiva emellan.
CEFYR håller bra för stötar, slag och tempera

turväxlingar.
GEFYR är glasyrspricksäker.
GEFYR är lättdiskad tack vare sina mjuka for

mer och blanka glasyr.
GEFYR finns i fjorton modeller och flera av

dessa i olika storlekar.
Fråga efter GEFYR i konsumbutiker och varuhus

GEFYR - modernt porslin från GUSTAVSBERG

Pris 1 :50
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Finns det arbetsglädje~
Det skrivs en hel del om detta ämne.

Man slår knappast upp en dagstidning
utan att finna en spalt om arbetsgläd
je eller om problem i samband med det
dagliga förvärvsarbetet överhuvudtaget.
Ordet "arbetsglädje" används i många
skiftande sammanhang. Arbetsglädje är
ju detsamma som trivsel i arbetet, kan
ske har det en klang av ännu större till
fredsställelse än arbetstrivsel ("arbets
trivsel" kunde gott ersätta "arbetsgläd
je") men, komme man fram till detta,
att varje individ trivdes med sitt arbete,
ja, då kunde man gott slå isig till ro ett
tag. Ingen rök utan eld. Det myckna skri
vandet tyder på att vägen är långt ifrån
jämnad. År det måhända på det viset,
att vi i våra vetenskapliga rationalise
ringssträvanden försummat den mänsk
liga faktorn i alltför hög grad?
Vad menar man då med arbete? Lä

karen arbetar, ingenjören arbetar, kon
toristen arbetar, mannen i verkstaden
arbetar. Vi förstå här att "arbete" är
ett begrepp, som kan ha många olika
betydelser i olika sammanhang, allt ef
ter den känsla man lägger ner i detsam
ma. När vi hör ordet "kroppsarbete"
har vi genast klart för oss vad saken
gäller. Onekligen är det så, att vi med
kroppsarbete associerar någonting
tungt, enformigt, smutsigt och motbju
dande, som vi mot vår vilja ätar oss.
Härav har uppstått en s. k. arbetsvär
dering, men den har haft fel utgångs
läge. Det får inte vara klädedräkten,
eller den omständigheten att lönen ut
betalas pr timme, pr vecka, pr månad
eller år som blir avgörande. Gör man
en god arbetsinsats, antingen man är
kroppsarbetare eller utför vilket annat
arbete som helst, har man rättighet till,
och bör också kunna känna trivsel i
arbetet. Det är sålunda arbetsinsatsen
som skall värderas. Arbetets art bör inte
ha så stor betydelse.
När man diskuterar en sån här sak

måste man komma ihåg att trivsel i
arbetet i första hand beror på vederbö
randes egen inställning till arbetet ifrå
ga. Men, som förf. till en nyligen ut
kommen bok, "Arbetsgivare, förmän, ar
betare" säger: "Det är sannerligen en
fruktansvärd tanke, att en stor del av
arbetet i våra dagar är helt ur stånd att
tillfredsställa den människa, som utför
det, och detta är en dynamisk process;
i och med den ökade tillverkningen av
maskiner och det tanklösa sätt varpå
de sätts in i industrien, kan det hända
att de vållar arbetaren skada, även om
de gynnar produktionen."

Red:s spail
Vi har upplevt en Påsk som gick

från snö till strålande sol. Den blå
scilla-kolonien hos Rolfs vid Bkedals
vägen och Kocks lysande crocus-ra
der vid Höjdhagsvägen befäste vå
rens ankomst. En titt in i Hellkvists
trädgård vid Skeviksgatan eller på
Boox välordnade täppa i Höjdhagen
gav en tjusande löftesrik vision av
blomprakt, grönska, sol, sommar. Det
spirar i naturen runt om oss så som
många gånger förr. Och nu har sva
lorna kommit! Det är tur att det gi
ves en vår, ty vi behöver denna på
minnelse. För att inte förlora sinnet
för livets under. De ledande artiklar
na i detta nummer tar upp spörsmål,
som om man så vill är släkt ~ed vår
känslorna och som i varje fall berör
oss nära som människor. I tidens vrål
är det ofta svårt att göra sig hörd
- men liksom vårblommorna och
svalorna kommer igen bryter sig
ständigt kravet på andlig frihet, inre
glädje och självförtroende fram. Och
väl är det!

Red.

Det är tydligt att en väg till större
trivsel i arbetet är att göra arbetet in
tressantare. Men hur skall detta gå till?
Det betyder ju, såvitt jag förstår, en
omläggning av hela den moderna indu
strien, och vad detta kostar i pengar
kan var och en räkna ut. Hur många
jobb pä en fabrik, vilken som helst, är
inte till ytterlighet tempobetonade? De
olika ackordssystem, som nu tillämpas,
är ej heller enbart till välsignelse. Det
finns otaliga faktorer som här spelar
in.

iDet är en gammal sanning som står
sig, att människan blir aldrig nöjd, och
när man inte kan tillfredsställa henne
i hennes nöjessträvanden, hur skall man
då kunna göra det i hennes arbete! Men
det är klok politik att göra vad som gö
ras kan för att skapa trivsel i arbetet.
De flesta av dagens timmar tillbringas
ju på arbetsplatsen. Skall man inte tri
vas hemma då? frågar någon. Javisst
skall man det, och trivs man hemma så
känner man trivsel i arbetet också, och
omvänt. Alla till detta spörsmål höran
de problem griper så in i varandra att
en utförlig analys av de skilda detaljer
na är nödvändig för att kunna ge ett
godtagbart svar på frågan, och detta
hör till psykologens arbetsområde.

B. Arvidsson.
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Arbetslivet och kulturen
Den större delen av vårt liv ägnar

vi åt produktionen. Ja, samhällsprin
cipen bygger på att alla som kan ska
göra sin insats. Vi vill inte vara bo
hemer utan ha valt att för vårt livs
uppehälle göra tjänster och fram
bringa nyttigheter för mänskliga be
hov. I det avseendet är arbetslivet
i och för sig en nog så viktig kultur
faktor.
För att myrstacken ska fungera

rationaliserar vi, tids- och metodstu
derar och söker till och med analyse
ra individens resurser ( ofta glömman
de de psykiska) för att få honom
placerad där han blir mest effektiv.
När de åtta timmarna i produktions
apparaten är till ända, då kommer
kanske nya verksamma timmar för
samhällets bestånd eller till förkov
ran av våra färdigheter för att bli
ännu effektivare i arbetslivet. Eller
också söker man avkoppling i
en rakt motsatt riktning, i en
passivitet, i sämsta fall i vanor
som förnedra. Många ha upp
täckt att vi i allt detta effektiva ( och
passiva) liv har tappat bort något
väsentligt. Vi äro på väg att andligen
utarmas på kultur, på konsten att helt
vara människa. På vår fritid söker
vi kompensation genom aktivt del
tagande i föreningsliv, studier, mu
sik eller tankeutbyte. Men för det
stora flertalet håller ändå många av
kulturens blomster på att vissna. Vi
hinner inte och inbjudes sällan att
få kontakt med dem.
En dansk statsman har betecknat

en aktiv kulturpolitik så "att varje
samhällsmedborgare inte blott skall
göras duglig att bemästra livets prak
tiska uppgifter, han skall också ha
möjlighet att tillfredsställa sin skön
hetsglädje, sin konstnärliga längtan
sitt behov av allt det som ligger utan
för tidens och rummets gränser." Han
pekar väl därvid på en av de mänsk
liga rättigheterna, den att ha en

chans att bygga upp en rikare per
sonlig kultur. På den grunden kan
man hoppas på rikare insatser för
samhället. - Vi kan inte skylla
på vårt organiserade samhälle
eller på kollektiviteten om indi
viden riskerar att bli tillbaka
hållen i sin personliga utveckling. Det
stämmer inte, ty har vi valt demo
kratin så vet vi också att den endast
kan hållas av personligheter, som·
fordrar kulturell demokrati och stäl
ler människan i centrum.

Om vi inte äro rustade att pröva,
om vi stå som analfabeter inför kul
turen, om vi inte ha håg till intel
lektuell, kulturell eller moralisk upp
rustning då blir vårt välstånd, våra
materiella tillgångar som ett tomt
skal, För att driva fram och utveckla
kärnan i skalet, i syftemålet att ge
människor del av kulturens skatter,
bör givetvis arbetslivet och arbets
platsen vara livsvårdande också i den
meningen. Rationaliseringen måste
sålunda vara vän av kulturen. Pro
duktionsintresset får inte ta död på
håg och anlag utan skall i stället sti
mulera genom sin atmosfär och på
sitt sätt slå vakt om vad vi kalla
mänskliga värden. Det befordrar ock
så arbetseffektiviteten.
Accepterar vi detta, att produktio

nen inte får skilja det kulturella från
det materiella, då måste vi göra något
för att stärka sambandet mellan ar
betsliv och kultur. Det bör vara ett
led i ett företags personalpolitik. Ma
skinen och produktionen vill man väl
se som medel för att nå målet: lyckli
gare och fullödigare människor.
Skall detta medel fungera, så
behövs inte bara olja till ma
skinerna utan trivsel och uppmunt
ran till dem som skall nyttja dem.
Skall tekniken i sin tur tjäna männi
skan fullt och helt, då måste den ha
respekt för människan och ge arbets
livet ansvar för att möjlighet bere
des individen till personlig växt och
utveckling.
Vi har inom vårt företag gjort

små försök att förmedla kulturin
tryck och många ha förmånen att i
sitt arbete skapa skönhet. Vi ha prö
vat vackra färger, blommor, musik
och konst på arbetsplatsen och vi stö
der utbildning och föreningsliv. Det
ta har säkert givit en del vidgade
perspektiv och ökade kunskaper. Men
dylika plantor måste vårdas och vi
har ännu fler fönster att öppna åt
världen därutanför. Ett stort och
lovande kulturfält finns, berett att ge
krafttillskott till lustbetonat och
därmed effektivt arbete. Först måste

vi emellertid riva ned det osynliga
stängsel, som man tror förstärker ar
betsintensiteten genom att utestänga
det personliga intresset för vad som
rör sig i kulturens dagrar och skug
gor. Ja även skuggorna, schattering
arna i kulturen, måste vi möta. För
att kunna göra ett val, som icke är
dikterat.
En mammas tankar vid putsbandet

är inte bundna vid koppen hon put
sar. De kretsar kring barnet i dag
hemmet, veckans matsedel, vårgarde
roben. Tänk om vi kunde ge hen
ne litet värdefullt stöd i hennes funde
ringar under arbetet, t. ex. låta hen
ne leva med i radions program för
husmödrar. Hon skulle känna sig del
aktig i kulturlivet och rikare som
människa. Och koppen hon putsar
skulle bli ändå finare. - Jag läste
häromdagen en uppsats av en arbets
förmedlare, som hävdade att männi
skan måste anpassa sig efter maski
nen. Jag har hört berättas om en ar
betsplats, där en instruktör klappade
takten för att få bättre fart i ett ar
betsmoment och på en annan före
slogs piller eller injektion för att mot
verka trötthet. Där betraktade man
arbetaren som en maskin, som skall
"användas". Nåväl, sådana exempel
får man väl hoppas vara sällsynta
i ett land, där man vill ha självstän
diga och harmoniska medborgare.
Men· de visar på en något ensidig upp
fattning om vad som krävs för att nå
effektivitet. De visar att psykologin
har en del att göra inom arbetslivet.
Och att arbetslivets anpassning till
kulturlivet inte är någon lätt men ab
solut nödvändig angelägenhet att
kämpa för.
Jag tillåter mig att peka på några

vägar till uppmjukning. Utformning
en av arbetsmiljön, lokalerna t. ex.
Det är ju en angelägenhet för dem
som ska arbeta där. Arkitektens och
teknikerns allenarådande mening
kan ibland ta en rätt steril för att
inte säga själsdödande form. Jag har
ledsagat många genom våra stora grå
fabrikshallar. Man har förstått att
ugnarna kräver längd och bredd, men
först vid dekoravdelningens blom
mande fönster har man sagt sig för
nimma en god miljökänsla. Vi kanske
kunde ta upp några fönster också på
porslinsverkstäderna mot grönskan
och vattnet därute. Jag undrar om
man inte skulle kunna dela upp hal
larna i ännu mindre enheter och ar
betsgrupper och därigenom ge den
enskilde möjlighet att prägla sin
arbetsvrå på ett personligt sätt.
Även om det så endast gäller
en plats för en blomvas. - Vå-
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Gustavsbergs fabriker
startar verkstadsskola
samarbete med Yrkesskolestyrelsen

startar Gustavsbergs fabriker i höst en in
byggd verkstadsskola för porslinsmckcr
yrket. Verkstadsskolan är planerad två
årig med plats för. 12 elever. Möjlighet
finns för elever i enhetsskolan vilka tän
ker ägna sig åt porslinsmakaryrket att
fullgöra sitt 9:de läsår i verkstadsskolan.
Blir den inte fullbelagd med ungdomar
från Gustavsberg, så kommer internat att
ordnas för intresserade elever från lands
orten. Läroplanen omfattar både prak
tiskt arbete och teoretiska studier och ut
bildningen blir allsidig. Den nya undervis
ningsplanen upptar nämligen en tid av
42 veckor per år och läroämnena är, för
utom yrkesarbete, teknologi, yrkesräkning,
yrkesritning och modellering, praktisk
uppsatsskrivning och affärsskrivning, yr
keshygien och medborgarkunskap. Även
litet gymnastik skall man söka få plats
med i schemat.

En särskild övningsverkstad inredes nu
på hushållsporslinsfabriken.

-g

Plantor behöver sol
- människor kärlek
Från Världshälsovårdsorganisatio

nens tidning WHO NYTT hämtas föl
jande undersökning, som har utförts
av en engelsk läkare John Bowlby.
Han har undersökt barn som växt upp
utan en mors omsorg och kärlek och
det inflytande som skilsmässan från
modern kan ha på deras framtida
karaktärsdaning och fysiska utveck
ling. Han har undersökt moderlöshe
tens problem ur både fysisk och psy
kisk synvinkel, arbetat med tjocka
statistiker och ett omfattande ma
terial från sjukhus, spädbarnsinsti
tutioner och barnhem för äldre barn.
överallt kommer han till samma re
sultat: siffrorna visar tydligt, att ett
barn, som inte fått kärlek, är utsatt
för psykiska och fysiska störningar.
Barnets riktiga mor eller en person,
som är i mors ställe, är alltid den
bästa vårdarinnan. Ett aldrig så per
fekt barnhem, där barnets fysik vår
das efter konstens alla regler, gör in
te samma nytta, om inte barnet på

ra lunchrum kunde göras trivsam
mare ur flera synpunkter, inte minst
beroende på dem som nyttja dem. Den
saken borde samarbetskommitteerna,
som disponerar överskottet, diskute
ra. Vi kan bättre ta vara på de till
fällen till personlig gemenskap som
personalträffar kan ge. Vi bör plan
tera in litet värdefullare innehåll och
stil på personalfesterna. Dekoravdel
ningens bussresor till kulturbygder
kan ju tas som ett exempel på god
smak. - Vi har en bra fabriksradio
anläggning, som kunde byggas ut och
utnyttjas smidigare. Idealet vore ju
förstås små mottagare för mindre
grupper, där man efter önskemål kan
stänga av eller släppa fram utsänd
ningen. Där kunde vi med fördel bju
da specialprogram, information och
upplysning. Ibland kunde också våra
utländska arbetare få ett ord på vä
gen på deras eget språk. På Konst
och Dekor vore det naturligt med ett
konstföredrag e. d. Tack vare radion,
bandupptagning o. d. finns det goda
tillfällen att skänka intryck från
skönhetens och kulturens värld.
Stimulans till folkhögskolevistelse

vore välgörande, särskilt för ungdo
men. Där man ordnat detta genom
stipendier och en smula uppoffring
kan man vittna att arbetslivet fått

tillbaka ett tillskott av för samarbe
tet vakna och intresserade medarbe
tare med friska vyer. Det lönar sig
även att ge uppmuntran åt anställda
med andra värdefulla anlag än tek
niska och att ge förtroendeuppdrag
och uppgifter åt allt flera för arbets
livets samarbetsformer. Vi har egent
ligen inte råd att inte ta vara på
mänskliga resurser.
Jag har med detta velat ge några

tips till debatten om arbetslivet och
kulturen. Allmänt bör vi nog vänja
oss vid att mera språka om dessa
värden. Vi behöver öva oss att hålla
tankeutbytet vid liv, och lära oss
respektera varandra, att umgås med
mera tankeväckande spörsmål än
skvaller eller prestigesnack utan nå
gon kontakt mellan hjärtat och hjär
nan. Det gäller i hemmet, vid våra
föreningssammankomster, vid samar
betet på arbetsplatsen, i vår dagliga
gärning. Även om det kanske är svårt
att hävda sig, att vara osjälvisk, eller
låta bli att kompromissa inför aukto
ritärt motstånd. Det är visserligen
nyttigt att kunna lyssna, men vi får
inte känna oss så obetydliga, att vi
inte tror oss själva ha något att bi
draga med i utbytet människor emel
lan.

Gösta Dahlberg.

denna anstalt har en person, som
kontinuerligt, dagligen umgås med
det och ger det vänlighet, kärlek,
glädje och lek. Att bara ge ett späd
barn frisk luft och mat och byta torrt
på det ett bestämt antal gånger om
dagen är ej nog.

Tydliga depressionssumiom redan
hos spädbarn.

Vilka är då de typiska symtomen
för sjukdomen - barnaår-utan-kär
lek . Ja det första som slår en är
att dessa barn äro deprimerade och
misstänksamma. De äro ointressera
de av omgivningen och avogt inställ
da mot nya ansikten. Många gånger
är den fysiska utvecklingen försenad.
De kan ligga eller sitta i flera tim
mar fullständigt overksamma och
apatiska.

Om ett barn vid två eller tre års
ålder blir berövat sin mor eller den
person, som är i hennes ställe, är
symtomen något annorlunda. Varje
försök från en nykomlings sida att
träda i mors ställe avvisas bestämt
och hårt och barnet försjunker i en
period av fullständig otröstlighet,
gråter och vill ej tala med någon på
flera dagar. Det är typiskt för dem,
att de ej vilja ta emot 1kärlek eller
ge kärlek. De saknar känslor och
samvete. De ha aldrig något skuld
medvetande. Det är ytterst svårt att
nå dem med vare sig uppfostran eller
behandling. - Man kan ej vädja till
deras förnuft heller ty de sakna sin
ne för tid.

Hos äldre barn

som ej fått kärlek i sin barndom fin
ner man även depressiva symtom el
ler hysteri. Det kan vara ängslan
som kan stegras till ångest och där
efter ett överdrivet behov av kärlek
och många gånger ett mer eller mind
re våldsamt hämndbegär. Detta
hämndbegär kan utlösa en rad ovän-
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liga handlingar och så har vi med
detta ett skuldkomplex.
Studier av depression och andra

former av nervsjukdom hos vuxna
har lett till slutsatser att anledningen
ofta går tillbaka till brist på kär
lek och modersomsorger i barndo
men.
En av de läkare som dr. Bowlby

citerar går till och med så långt att
han skriver: Oberoende av anlag och
inre disposition utvecklar en individ
ej så allvarliga symtom, att de kan
kallas hysteri, om inte han eller hon
i barndomen har lidit av brist på kär
lek.
Undersökningar bland äldre barn

och vuxna visar också en tydlig linje
beträffande arten av de symtom som
denna sjukdom - en barndom utan
kärlek - framprovocerar. Många
psykologer och psykiater pekar på
dyl. svåra barndomsår som grunden
till brottslighet och brist på anpass
ning i samhället.
Formerna, symtomen på denna
jukdom, står ofta i proportion till
graden av den tid, som barnet saknat
moders eller fostermoders omsorger.
Det är lätt att sätta fingret på den

sjuka punkten i fall, där ett barn,
eller en vuxen person med olyckliga
barndomsförhållanden, utvecklas till
en typiskt asocial individ. Svårare
är det att dra direkta slutsatser, när
det gäller lindrigare former av miss
anpassning och andra problem. Men
också i dessa fall kan samma linje
spåras. Forskarna är eniga . om att
hysteri, ångestkomplex och andra
nervösa symtom ofta kan föras till
baka till bristande trygghetskänsla
i barndomen.
Det är ock en gammal sanning, att

ett hem, om också dåligt, i de allra
flesta fall är att föredraga framför
en anstalt, och detta framför allt om
det gäller en längre tids vistelse.
De omsorger en mor ger är näm

ligen i alla fall så kolossalt omfat
tande. Hur slarvig, lat och ur sam
hällets synpunkt onyttig en kvinna
än är, så är det i alla fall regeln,
att hon ger sitt barn mat, kläder och
husrum, tröstar det om det slår sig,
pratar med det, vårdar det om det
är sjukt och först som sist represen
terar detta moment av kontinuitet
som är så viktigt. Anstalter äro ofta
alltför opersonliga i sitt grepp om
barnens själ, hur hygieniska och lä
karvetenskapligt riktiga de än är i
sitt grepp om dess kropp.
Då det gäller åtgärder mot denna

sjuka är det givet att även här de
preventiva åtgärderna äro de vik
tigaste. Orsaken till åkomman skall

;~~ :~
. ~ Jag sitter och m~kojota :ii;,f/4,

~.. och har det så skönt i min pyssliga vrå. / 1 /I/;I
Nyss regnet det slog på ventilkarm och ruta. 1 .,,-:::
Nu solen den lyser från valvet det blå. =~

~-...~ Jag sitter vid köket; en fluga sig irrar <2:.~
- mot lågans fördärv. Ack, vi har du så brått? ~L Ta't lugnt kära vän, vet att hetsen förvirrar. c.=_'\0?~-- Nu doftar av kaffe; vad en tår ska' bli gott! 3--

,~ r~,' l 1
/ ·' 1~- Jag hör hur Hon rycker i bojorna sin~ .~

,\\\\; \ / ///; / / ., min ägandes båt, vid vår brygga förtöjd. t~ ?rf~:';J0:;,/~~=;•ö~':,;: :•t,öJ;~•;;•~

l --,,. ,,? Jag hör hur det kluckar vid bord och vid stäven
'-- av vågskvalp, som vinden har fört till vår vik.
) · De leka sig sakta till ro in i säven. ~

· Mig stunden förnöjer med tystnad så rik.
. - ..~- -c_ Jag sitter och vaggar och tanker I beten: · ~

Vad rymd det kan bli uti rum, som är små! t/',
I skansen jag vet mången sitter belåten, r{ }
när andra beträngda i högsalar gå.~\r{
Jgg si.tter och ut genom gluggen jag tittar. ;l
En liten ventil, som är skuren i vägg. ' '
Men ändå grönt land och blå himmel jag hittar,
och vatten med fåglar, just kläckta ur ägg.

;, l

Jag tänker: Ett fönster kan resas i höjden
och spröjsas så pampigt i prunkande glas,
men stänga för ögat och neka oss fröjden t~l i
att fritt blicka ut över längtad oas. ~ I
Jag tänket som så, att vår utblick i världen ~·- 1 l
kan skärmas, fast genom ett slottsvalv man ser. l'

/') Ventil i en båt, som är öppen mot fjärden, I'

kan vara det "Sesam", som vidden oss ger. O TC:•{,;,
. . . . . r-5' ~-

Jag sitter och njuter I betens kojuto, Ä!f"QL,•:::! och har det så skönt i min pyssliga vrå. ~ .,"'~
·· 'Mot intet jag byter min trevliga skuta, tj ·

_ med fönster så litet - men mot himmel så blå! "'~.-i __;-. -- ·.-~·. '.' MI· --.. ~. ---~2-;.,.. =0--µ~ - - -- '-: k:ff~ < -~ TORD
.. ~ ~ ·_ .-- _- :k._ ,.~\74e_;;;-.:::Z:.S~

så vitt möjligt elimineras. Anstalter
na har detta klart för sig och söker
där att odla vänligheten. I England
har man dock den uppfattningen på
vissa håll att de medel, som social
vården kan disponera, trots allt är
bäst använda, om de ges ut som
hjälp åt fattiga och dåliga hem.
Givet är att denna fråga har en

enorm social och nationalekonomisk
betydelse. Preventivt bör man gripa
sig an det samhällets onda, som heter
asociala och kriminella element. Det
ta gör man, menar Bowlby genom att
ägna frågan om barnen och anstal
terna mera uppmärksamhet.

I Västerns socialt högt stående län
der finner man framför allt två fak
torer, som hämmar utvecklingen: Den
ena är bristen på socialarbetare med
grundlig skolning så att de även äro
i stånd att icke endast diagnostisera
fysiska sjukdomar utan även psyko
patiska drag. Den andra svårigheten
är bristen på förståelse från myn
digheters sida att värdesätta kärle
kens betydelse.
För 100 år sedan gällde socialvår

dens pionjärers kamp snusk, flu
gor och bakterier. I dag pågår en
lika viktig kamp för själens hälsa.

John Bellander.
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Hur •
VI arbetar

8. Bland plåt och emalj på badkars/abriken

Exteriör av badkarsfabriken.

Som namnet tyder på är fabriken
byggd för tillverkning av badkar och
dessa är fortfarande vår huvudarti
kel. Efter starten 1948 har vi nu
gjort ungefär 1/4 milj. kar, och nu
är det meningen att jag skall rita
några rader om männen och maski
nerna bakom resultatet.
Råvaran, plåten, kom först från

Amerika, men nuförtiden svarar
Domnarfvets Jernverk för leveran
serna. Av denna orsak är ing. Collin,
chef för tunnplåtsvalsverket, en täm
ligen ofta sedd gäst hos oss. Plåten,
som är 2 mm tjock och har dimen
sionerna 2 X 1 1/2 meter, kommer i
paket om 1 1/2 ton. ·Ett vrålåk med
10 tons last lossas på c :a 10 min.
av Thelberg med sin truck, som stap
lar upp paketen på deras plats i press
verket. En prestation, som var otänk
bar före gaffeltruckarnas tillkomst.
I pressverket härskar verkmäst.

Larsson och han eller förman Fors
man räknar plåtarna vid lossningen
och granskar dem. Efter klippning
en hamnar de sedan hos fabrikens
stolthet, de 5 stora pressarna. De
ha inte fått några personliga namn,
som på en del andra verkstäder, utan
får nöja sig med beteckningen ettan,
tvåan o.s.v. De 2 första äro dubbelt
verkande hydrauliska på 1500 tons
presskraft vardera och de 3 andra en
kelt verkande mekaniska på 700 ton.
Vid ettan tar Lemoine emot plåten

och vid varje ny sändning ser han
litet kritisk ut och stryker med han
den över plåten för att känna om
den möjligtvis blivit litet strävare i
ytan. Ett dåligt tecken för den kom
mande redovisningen av spillprocen
ten. Efter första pressen, djupdrag
ningen, går karen till mjukglödgning,
där Sassi ser till att temperatur och
tid är den rätta. Efter avsvalningen
går så karen genom sträckdragning
i tvåan, trimning och bottenhåls
stansning i trean, vulstvikning och
hörnklippning i fyran och inkragning
av vulsten i femman. Därefter gå ka
ren till Hjerpe, förre klubbordf. m.
m., som med sina kamrater förser ka
ren med upphängningsöron och put
sar av ev. felaktigheter. Han håller
också ett öga på karens utseende och
synes då och då vandra över till Näs
sen, som svarar för granskningen vid
pressarna, och delge honom någon
upptäckt. Sedan är karen färdiga att
passera gränsen till emaljverket.
Dock inte alla. En del får ytterligare
en noggrann granskning och går så i
oemaljerat skick utomlands för att
där emaljeras. Dessa kar får ett nå
got annorlunda utformat bottenhål
och dessutom ett bräddavloppshål.
De flesta andra länder ha nämligen
inte kommit underfund med fördelen
med golvbrunnen i badrummet.
I emaljrummet är det förman Arne

Sundin, som styr och ställer och

Gösta Nilsson och Arne Andersson
turas om att hjälpa honom med drif
ten. Först hamnar karen i betrum
met, där Bengt Eriksson och Mag
nusson plockar 10 badkar i en korg
av monelmetall och doppar dem i lut
bad, sköljvatten, varm svavelsyra,
sköljvatten igen samt i varmt soda
bad. Före denna behandling har dock
karen fått passera brännugnen, där
all olja och fett bränts bort vid c :a
700 ° C. Efter betrummet tar Edor
Svensk och hans kamrat hand om
dem för granskning. De som inte fin
ner nåd för deras ögon sändes till
Ehnberg och Nordström, som för ett
hiskligt oväsen med sina riktmaski
ner. De andra karen får en avputs
ning på ställen där betningen inte är
perfekt och godkännes för vidare be
fordran till sprutboxen.
Här går vi ett steg tillbaka och

ser efter vad som händer med emalj
verkets råvara. Emaljen köpes i form
av fritta från England och Holland
och kommer i ganska grov kristalli
nisk form. Korn vore kanske rättare
att säga, då sista skriket nu är att
framställa den i flingor. Blomqvist
är den första som tar hand om frittan
i kvarnrummet. Han väger och blan
der den med soda, borax, lera, metall
oxider och vatten och matar därmed
sina 6 kulkvarnar, som behöver 8 a
10 timmar för att mala det hela. Då
liknar emaljen mest en tunn välling
och efter passerandet av sikt och
magnetiskt filter är den klar att ser
veras sprutarna i deras tryckkärl.
Emaljsprutarna är väl de som mest
fångar besökarnas intresse och de
liknar ·också någon slags rymdpira
ter, då de arbetar med sina friskluft
masker på. Man måste känna igen
figuren för att spåra Pörk och Rem
mel och deras svenska kamrater bak
om glasögonen i maskerna. De äro
också en sorts nyckelmän, då mycket
beror på hur ·jämnt deras 1/10 mm
tjocka lager sprutas. Karen hänger i
en conveyor och passerar dem med
en hastighet av c:a 70 kar i timmen.
Conveyorn slingrar sig genom en
torkugn, som med sina 150° C av
lägsnar den mesta fuktigheten från
emaljen, så att karen äro torra och
hanterbara, då de skall lyftas över
till brännugnsconveyorn. Denna mås
te ha krokar av eldfast material, då
de skall passera 700-730° C en gång
i timmen med sin last av badkar eller
annat gods.
Många besökare frågar oss varför

vi först emaljerar karen svarta för
att sedan göra dem vita. Det ser kan
ske tokigt ut, men det måste vara
nickel och kobolt i grundemaljen för
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att denna skall få ett riktigt gott
fäste i järnet. Och kobolt och nickel
färgar emaljen blåsvart, så man får
ta nackdelen med fördelen. Efter 2
sprutningar med vitemalj med brän
ning efter varje hamnar karen på
inspektionsbandet, där Bergman eller
Wikman kritiskt synar och klassar
dem efter förtjänst. Tyvärr finner in
te alla kar nåd för deras ögon, utan
en del går tillbaka för reparation.
Det betyder att de kommer i det s. k.
lasarettet, där Sven Svensson, skå
ning och f. d. borgmästare i Hästha
gen, klubbordf. m. m., är någon slags
chefsläkare. Alla hans operationer
lyckas givetvis, men det händer dock
som på riktiga sjukhus att någon pa
tient dör.
De kar som klarar sig förbi såväl

Svensson som Bergman hamnar hos
Nisse Lööf och hans kamrater och
får en sista granskning, innan de pac
kas för vidare vandring ut i Sverige
eller främmande land. Lööf har den
smärtsamma plikten att ta emot ett
och annat kar, som förolyckats på
sin färd. Han tycker att man
bör vara mera aktsam om vå
ra kar på byggena. De kar som inte
klarar sig genom skärselden dör inte
definitivt, utan förs i tysthet till en
anläggning, som utan mycket upp
märksamhet byggts väster om fabri
ken. Det är avemaljeringen, där
Georg Eriksson och Bruno Persson
väcker upp de kasserade karen till
nytt liv genom att klä av dem emal
jen. Det är gjort på 6 a 7 minuter ge
nom att doppa dem i smält kaustik
soda, varefter de får en ny chans att
klara sig genom emaljverket.

Om badkaren fortfarande är vår
huvudartikel så är de inte längre en
samma om våra omsorger. Först kom
frontplåtarna till och dessa ha nu
följts av väggbeklädnadsplattor och
underhållsfria balkonger. Det är ing.
Ingmar Göransson som ritar och
konstruerar och förman Forsman som
svarar för tillverkningen på denna
vår nya avdelning. Det är oftast ar
kitekter och konstnärer som bestäm
mer färg och form på dessa artiklar,
så emaljverket får användning för
alla regnbågens färger och formen
växlar från enkla rektangulära plåtar
på kommunalhuset till Stig Lindbergs
konstnärliga klocka på restaurang
Sollidens tak.
Mera på jorden eller rättare sagt

nere i källaren håller sin pannverk
stans produkter. Det är egentligen
vår äldsta avdelning, eftersom ba
sen, verkmästare Sandqvist, började
med sina varmvattenberedare i källa
ren under TPF före det BKF bygg-

De tillklippta plåtämnena inoljas före
ingång i den första pressen. Denna är
hydraulisk och dubbelverkande och på
1500 ton. Här sker djupdragningen och

således den svåraste operationen.

Efter färdigbränningen hamnar karen
på inspektionsbandet, där de synas och
klassas före packningen. Bandet, som är
något över 50 m. långt, rör si!J med en
hastighet något snabbare än ett kar

i minuten.

Uppmärkning för stagbult på en
högeffektpanna.

des. Varmvattenberedarna har över
lämnats till Reftele och vi koncentre
rar oss enbart på smidda pannor av
större typ. De sista åren ha vi nästan
helt ägnat oss åt den nya typen, som
fått namnet högeffektpanna på grund
av dess utomordentliga egenskaper.
Det som mest karaktäriserar pannan
är den starka fläkten, som ger rök
gasen en hastighet av upp till 30 se
kundmeter, d.v.s. samma hastighet
som vinden vid full storm. Man vän
tar sig nästan att fyren skulle stå
som en eldkvast in i skorstenen, men
temperaturen är faktiskt inte mer än
200° C då gasen lämnar pannan. Kon
struktörerna, prof. Rydberg och ing.
Ryden, ha all heder av den och det
framgår inte minst därav att tyskar
na betalar oss licensavgifter för rät
ten att tillverka dem. Plåten är litet
grövre i denna avdelning eller 8-12
mm, men så har ock Berglund och de
andra plåtslagarna maskiner däref
ter. Då en panna kan hålla över 1000
meter svets, är svetsarna en viktig
yrkesgrupp här. Bland dessa tittar
vi just nu förgäves efter första man,
f. d. klubbordf. Gustav Johansson,
eftersom han kämpar sin tysta kamp
mot en som väl är inte allt för svår
barnförlamning. Att en seg smålän
ning vinner är vi övertygade om.
Så länge allt går bra synes männen

i produktionen mest, men om inte
värmen eller ångan räcker till eller
lufttrycket sjunker, kallas Engvall
fram ur det fördolda d.v.s. pann- el
ler apparatrummet. Och blir det ett
elektriskt fel hörs ett allmänt rop på
Lukas, mindre bekant som Eriksson.
Han hör egentligen till Anders
Steens stormtrupp, men räknas helt
till BKF, eftersom han där tävlar i
popularitet med Sven Johansson, en
dast känd som Kisa, och Storm, som
tydligen inte behöver något smek
namn. De sista två får rycka in vid
mekaniska fel och får på så sätt
många gånger det jäkligaste jobbet
och det lortigaste. Särskilt då de får
hålla på inne i kronan på någon av
pressarna. Då är det tur att det är
stor skillnad i längd på dem, annars
skulle man knappt kunna se vem som
är Kisa eller Storm. De klagar kan
ske minst och det beror väl på att de
är gamla och garvade i gamet.
Även om BKF är en relativt ny fa

brik, så hittar man där en del gamla
gustavsbergare och däribland styr
man Karlsson, som nu lämnat sjön
och är lika mån om förrådet, som förr
om "Femman".
Inne på kontoret träffar vi Karin

Wallin, som med god hjälp av fru
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'Bostad och fritid i Gustavsberg
På senhösten 1952 blev ett stort

antal hushåll i Gustavsberg besökta
av intervjuare, som ställde en lång
rad frågor, framförallt om bostäderna
men också om framtidsutsikter, fri
tid, gemensamhetslokaler, butiksför
sörjning m.m. Man har frågat vad
undersökningen syftade till och vilka
resultat man fått av den. Den här
uppsatsen skall försöka beskriva syf
tet och även ge några glimtar av re
sultaten, även om de senare ännu in
te är riktigt färdiga - de kommer
så småningom att publiceras fullstän
digt.
Fastän det kanske inte direkt märk

tes vid intervjuerna så var det två un
dersökningar som utfördes samtidigt.
Den ena var mer allmänt hållen och
frågorna i den gällde överhuvudtaget
trivseln i Gustavsberg: det frågades
först vad man fäste störst avseende
vid när det gällde att "trivas" och
sedan i tur och ordning hur man triv
des med bostaden, med arbetet, med
utbildningsmöjligheterna, med folket
i samhället, med fritidsanordningar
na och med samhällets utrustning
med affärer och institutioner. Den
andra undersökningen rörde enbart
bostäderna och behandlade i sina frå
gor mycket detaljerat användningen
och uppskattningen av Gustavsbergs
moderna bostäder - till den utfördes
också inritningar av bostädernas
möblering.
Till den första undersökningen -

Lindblom, sköter inkommande order
och utgående leveranser och korre
sponderar på ett flertal språk.
I rummet bredvid sitter ingenjör
Vystavel och vakar över våra emalj
tekniska problem. Sassi junior befin
ner sig mer på rörlig fot. Helt na
turligt, då han sköter de löpande gö
romålen.
Det är dock inte alltid det hela fly

ter undan lika lugnt som det låter,
och det kanske är bra, för på så sätt
blir det litet jobb över även till

Wn

Under denna genomskinliga sign.
döljer sig dåligt vår tidnings tillfäl
lige medarbetare, chefen för badkar
och pannor m.m, Wald. Wahlgren.

Red:s anm.

den allmänna - hade "offren" ut
valts så att var tionde svensk gus
tavsbergare över 16 år hade slumpvis
plockats ur mantalsregistret, dock så
att proportionerna i ålder, kön, ci
vilstånd och inflyttningsår bibehölls.
Vad denna tiondel - omkring 200
personer - svarade skulle alltså inom
vissa gränser kunna gälla för den
allmänna uppfattningen om olika sa
ker i Gustavsberg. Att få kännedom
om denna "allmänna uppfattning"
skulle vara till god ledning för den
fortsatta planeringen av samhället.
Några av den allmänna undersök
ningens resultat kan vi nämna:
Viktigast för trivseln ansåg man

arbetsförhållandena och bostadsför
hållandena vara. I bostaden tyckte
man det var viktigast att arbetsut
rustningen för köksarbete, tvätt och
personlig hygien var bra, att utrym
met för sovplatser och hemarbete var
tillräckligt, att man var ostörd från
grannarna och att man hade butiker
o. dyl. inom räckhåll. Av bostäderna
fick de moderna högre "betyg" än
de gamla, och av de moderna fick
egnahemmen och radhusen högre be
tyg än hyreshusen. Sämst i bostä
derna tycktes anordningarna för stor
tvätt och torkning vara - det var
bara hushållen i Lugnet som var rik
tigt nöjda härvidlag. Bäst bedömdes
möjligheterna att komma ut i friska

luften. Det var också tydligt, att de
som bott länge i samhället och i sina
bostäder trivdes bättre i dem än de
som var relativt nyinflyttade.
Framtidsmöjligheterna i samhället

bedömdes sämre av de yngre än av
de äldre. Intresset för självstudier var
större bland de yngre - tydligen
tyckte man inte att Gustavsberg gav
särskilt god avsättning för ökade el
ler specialiserade kunskaper.
Männen deltarmer i föreningsliv och

fritidssysselsättningar än kvinnor
na, och de som bott längre i samhäl
let mer än de nyinflyttade. Idrotts
intresse går hand i hand med
föreningsintresse- de idrottande är
oftare med i t. ex. någon politisk för
ening än de icke idrottande.
De yngre och de ogifta roar sig mer

än de äldre och de gifta. 'De som
kommer från landet är nöjdare med
Gustavsbergs nöjestillgång än de som
kommer från städerna. Ungdomarna
är mer kritiska på denna punkt än
de äldre. Umgängesfrekvensen - att
ha besök hemma och att gå bort på
besök- är avsevärt högre bland ogif
ta än bland gifta.
Av gemensamhetsanordningar, bu

tiker o. dyl. saknar man mest ke
misk tvätt, modist, bosättningsaffär,
elaffär, järnaffär, färghandel, bok
handel, teater, konsertlokal och lokal
för inomhusidrott.
Den andra undersökningen - bo

stadsundersökningen - syftade till
att ge ett bättre underlag för den
fortsatta projekteringen av bostäder
för Gustavsberg. Till den utvaldes
hushåll i de lägenhetstyper, som

I allmänhet vill man ha ett kök som rymmer matplats.
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ldrottsintresset är starkt i Gustavsberg och de idrottande är oftare med i t. ex.
en politisk förening än de icke idrottande.

KF :s arkitektskontor ritat och nu av
olika skäl fann värda att studera i
användning. Vi har redan nämnt någ
ra resultat beträffande bostäderna
som även bekräftas i denna undersök
ning. Några ytterligare iakttagelser
kan kanske vara av intresse:
När sovrummen inte räcker till för

familjens sovplatser tar man hellre
till köket än vardagsrummet som sov
plats. I de lägenhetstyper som har
ett matrum avskilt från köket an
vändes mer än hälften av matrum
men också som sovrum. Yngre famil
jer ordnade oftare särskild sängkam
mare än äldre - hos de äldre före
kommer bäddsoffor och dubbelotto
maner rikligare än hos de yngre.
Alla som har matplats i 'köket an

vänder dem både till vardags och
söndags - för gäster dukar man i
vardagsrummet. En tredjedel av dem
som har matplatsen utanför köket
ville hellre ha ett kök som rymde mat
platsen - några av dem hade fak
tiskt lyckats få in ett matbord i kö
ket. Även dessa som har avskild mat
plats (matvrå, matrum) dukar i var
dagsrummet för gäster.
I flera av lägenhetstyperna finns

dörrförbindelser mellan rummen eller
mellan något rum och köket utöver
den direkta förbindelsen med tambu
ren. Man var enig om att dessa dörr
förbindelser är onödiga, framförallt
för att de minskar möbleringsmöjlig
heterna. Ingen av de familjer vars lä
genheter inte har sådana förbindelser
var intresserad av att få dörrar upp
tagna.
Dessa iakttagelser är än så länge

kanske för osäkra för att man skall
våga några slutsatser, men tendensen
är densamma i andra liknande under
sökningar. Man behöver rum att so
va i, ett vardagsrum att sitta
i och ha lite fint i och ett kök
med god arbetsutrustning och
ordentlig matplats. Dessa utrym
men har inte mycket med var
andra att göra - dörrar dem emellan
är mest till besvär. Räcker bosta
dens totalyta inte till en sådan lägen
het måste man använda något rum
till något mer än sovplats - och där
tycks den minst besvärande kombina
tionen vara sovplats - matplats och
följaktligen matvrålägenheten vara
en rimlig lösning när ytan är be
gränsad.
Detta var några exempel på de re

sultat de båda undersökningarna ger.
Vi är övertygade om att resultaten
blir till nytta, inte bara för Gustavs
bergs samhälls- och bostadsplanerare
utan för alla fackmän som sysslar
med dessa frågor - det är ju sällan
man får tillfälle att systematiskt stu
dera bostad och samhälle i använd
ning· och tillgodogöra sig de enskilda
människornas erfarenheter. Att man
fått göra det här i Gustavsberg, och
dessutom med så gott resultat vad
beträffar deltagandet har vi främst
gustavsbergarna själva att tacka för.
Bakom undersökningarna står Gus
tavsbergs Fabriker och KF:s arki
tektkontor, som konsulterat fil. mag.
Carin Boalt och undertecknad för
uppläggning, ledning och bearbet
ning.

Lennart Holm.

Ångcentralen färdig
Ångcentralen är nu färdig. Arbetet

påbörjades 1951 och den nya Motala
pannan har redan varit i drift i två
år. Pannhuset har byggts om till ett
modernt, ljust och ändamålsenligt
pannrum målat i glada färger. De
båda pannorna, La-Montepannan på
5,5 och Motala-pannan på 8 ton ånga
per timme, är också av modernaste
slag med god värmeekonorni och au
tomatisk drift. De kan eldas med kol,
olja, tjära och spån. Ångcentralen
förser alla fabrikerna, kontoret, gam
la kontoret, portvaktsstugan samt
gamla och nya Stenhusen med vär
me. Ångförbrukningen har stigit vä
sentligt och är nu ca tre gånger så
stor som den var 1939 och bränsle
priset är ca tre gånger högre, varför
det gäller att spara på värme och
varmvatten. Ångtrycket i pannorna
är 12 km/cm2, detta tryck reduceras
till 2 kg/cm2 innan ångan fördelas
till respektive fabriks värmefördel
ningscentral.
Dessa nya pannor är så konstruera

de, att det är ytterst svårt att ren
göra dem från pannsten, som man
gjorde förr. Man måste därför i stäl
let se till, att pannvattnet är så be
skaffat att det ej bildar pannsten.
För detta ändamål är den nya an
läggningen försedd med ett särskilt
rum för vattenfiltrering, avhärdning,
kemikaliedosering och daglig vatten
kontroll. I stället för pannsten får
man genom dessa anordningar ett
slam, som kan blåsas ut, och man
slipper ifrån besvärliga och dyrbara
pannrengörningar. Som maskinist
svarar Holger Karlsson för att det
hela går friktionsfritt. Hans medhjäl
pare är Elis Sander, Erik Pettersson,
T. Steibert, G. Johansson, R. Arons
son och Artur Svan.
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2. Gravfältet i Säby
Ett 20-tal fasta fornlämningar å

Ingarö finnas ännu i dag bevarade.
I förra numret ägnade vi vår upp
märksamhet åt stenåldersboplatsen
vid Atervall och tog del av de resul
tat, som man kommit till vid utgräv
ningarna där år 1913 och 1915. I
detta nummer ska vi ta det stora
järnåldersgravfältet vid Säby i be
traktande, som ligger där så vackert
å sluttningen ner mot Säbyviken. Till
stor del dock dolt av yvig granskog.
Enligt förteckningen över fasta

fornlämningar å Ingarö, uppgjord av
Stockholms stadsmuseum, utgör grav
fältet vid Säby ett av de märkligaste
i Stockholms-trakten. Varje vacker
sommarsöndag far tusentals bilar där
förbi. Men man ser sällan eller aldrig
någon stiga av för att ta det i be
traktande. Det torde för övrigt vara
okänt för de flesta. Inga anslag, skyl
tar eller vägvisare har ännu satts upp.
Blott några tiotal meter från stora

landsvägen därinne i skogen ligger
den märkliga platsen med de många
och stora gravhögarna - ofta för
sedda med bautastenar - som ett
ståtligt och rikt minne från svunna
tider. Låt oss gå dit en vacker vår
dag och beskåda den! Kanske vi då
i vår fantasi ser en annan solig vår
dag. Sjön har just gått upp, där åk
rarna nu ligga. över det glittrande
vattnet kommer smäckra båtar gli
dande. Män i blänkande vapen stiger
i land. Begravningsprocessionen skri
der fram högtidligt, värdigt. Brons-
1urarna ljuder över vattnet. Offerrö
ken stiger mot den blå vårhimlen ...
Tyvärr befinner sig icke platsen i

våra dagar i det skick, som önskligt
vore. Kullfallna träd, ris och mossa
betäcker delvis området. Flera bauta
stenar ära kullfallna. I en del högar
har man varit framme och grävt.
Tydligen i avsikt att finna dolda skat
ter. Det måste också erinras om att

området icke i sin helhet systema
tiskt genomgåtts, som dock skett
med stenåldersboplatsen vid Atervall.
Smärre undersökningar har dock fö
retagits, för vilka strax en redogö
relse skall lämnas.
Utan att vara arkeolog av facket

torde man rent allmänt kunna säga,
att platsen tjänat som begravnings
plats för kringliggande bygd under
avsevärd tid. Gravhögarna jämte
bautastenarna tyder på att de här
stamma från den s. k. romerska järn
åldern, d.v.s. från tiden för Kristi fö
delse till omkring år 400 e. Kr. De å
platsen i övrigt befintliga gravforma
tionerna, dvs de runda stensättningar
na samt treuddarna motsäger icke
detta antagande.
Å Riksantikvarieämbetet har jag

funnit en del rätt intressanta fakta
rörande platsen. En - märkligt nog
- varken daterad eller undertecknad
handskriven rapport talar om vissa
utgrävningar, som den okände arkeo
logen företagit i sällskap med äga
ren till Säby säteri, en kapten Leuhu
sen, vilken uppgift kan tyda på att
utgrävningen företagits vid tiden för
sekelskiftet. Resultatet var, att man
påträffade krossade urnor, en ben
kam, spår av förbränning samt en
mängd benskärvor.
En för fornforskning tydligen myc

ket intresserad officer vid Oskar
Fredriksborg har sedermera i skri
velse till ämbetet den 17 nov. 1922
redogjort för sina iakttagelser av
gravfältet, iakttagelser som han
gjort i samband med en manöver å
Ingarölandet.
Då den nya vägen Atervall-Ev

linge-Långvik-Klacknäset skulle

anläggas, fick antikvarie G. A. Hell
man i uppdrag av riksantikvarieäm
betet att besiktiga stakningslinjen
för den planerade vägen, eftersom
vägen skulle passera det märkliga
området. I skrivelse av den 15 jan.
1934 har han redogjort för sin un
dersökning. Han konstaterar där, att
fältet var beläget å sydöstligaste de
len av en skogbevuxen sandås, var
250 meter långt och 80 meter brett,
innehöll 150 gravhögar, 3 treuddar
med insvängda sidor samt några sten
sättningar. Några av de större hö
garna var ungefär 20 meter i diame
ter och nära 3 meter höga. Då en
av gravhögarna helt skulle komma
att beröras av den nya vägen, före
slog han ämbetet, att vederbörande
skulle beviljas tillstånd att borttaga
densamma, sedan den undersökts.
Denna undersökning uppdrogs åt

antikvarie Hellman att utföra, som i
rapport till sitt ämbetsverk meddelar
bl. a. följande: I nivå med markytan
- en meter under gravens högsta
del - påträffades förkolnade träres
ter, sannolikt efter en båt, vidare en
mängd spikar och nitar, en järnkniv
samt brända ben. De brända benen
voro till allra största delen att fin
na i en i gravbotten placerad djup
grop. Ovanpå denna grop har man
sedan placerat resterna efter den
brända båten.-Så långt Riksantikva
rieämbetets utsände.
Här är blott att tillägga, att det

säkerligen skulle hälsas med glädje
och tillfredsställelse i intresserade
kretsar, om detta märkliga gravfält
pietetsfullt och kunnigt gavs den
vård, som platsen med hänsyn till sitt
kulturhistoriska värde förtjänar.

Stig Magnusson.

Från utgrävningarna 1934.
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Skriv något känsligt om våren
bad Red. och lfick en istadig glimt i
ögonvrån, varefter han traskade bort
till sin jordiska lergök och spelade upp
en vårdrapa. Själv konstaterar jag med
min kvinnokrassa verklighetssyn att
vårtecknen slagit ut något sent efter
almanackan, såväl blåsippor som tussi
lago, bofinkar och lärkor, mopeder och
motorhojar, bilar såväl nya som be
gagnade, betalda som obetalda. För mig
kunde de där motoriserade vårtecknen
så gärna få slå ut lite sparsammare,
åtminstone så länge de envisas med att
föra ett sånt oherrans oväsen. Jag är
gammalmodig nog att föredra en bo
finks ensliga låt klockan fyra en vår
morgon framför en trehundrafemti-ku
bikares dånande fartorkester när den
tar backen uppåt Sadelvägen.
Ja, det är knappt så att jag vågar

erkänna det, men inte ens en Fiat 1100
kan få mig att sluta upp med att längta
efter en solvarm skogsglänta, bortom
vägnät och s. k. civilisation, med en
enda galande gök som ljudkuliss.

,.
Att konjunkturerna svängt om
från säljarens till köparens marknad
kan man dagligen konstatera i Häst
hagen. Allt utbjudes vid dörrarna, från
kläder, skor, gipsfigurer, strykbräden
och hushållsmaskiner till färdigsydda
Hvsåskådningar. En olustig och irrite
rande företeelse. Vem ekiperar slg via
dörrknackare, eller vem byter i rim
lighetens namn trosuppfattning för att
utskickade stormpatruller från K. hu
vudstaden som kulsprutor spottar in
lärda fraser över ens oskyldiga tröskel.

Apropå affärer,
vet folk egentligen hur dom vill ha
det?! Hur sa, ska jag tala för mig
själv? Det är just det jag håller på
med. Det finns överhuvudtaget ingen
människa jag hellre pratar för.

1Vad jag närmast tänkte på var snabb
köpsiden, Man välsignade den som hel
tidsarbetande moder. Störtade med ja
gad :blick och :beslutsamma läppar ge
nom närmaste snabbköpsbutik och ploc
kade i förbifarten behändigt till sig
vad man den dagen behövde av livets

nödtorft, och irriterades av varje liten
köbildning som hejdade ens brådskan
de färd till hemsysslorna. Hur är det
nu? Sedan man blivit lyxhustru med
halvdagstjänst. Jo, man velar vilsen
emellan frestelserna i snabbköpsbuti
ken och saknar den mänskliga kontak
ten med btträdet ,bakom disken i buti
ker av äldre typ. Vill ha småprat och
varuupplysning, vägledning och person
ligt bemötande, 1Så det där, att man in
te kan komma ifrån känslan av att va
ra en misstänkt individ, så tfort man
stigit inom dörren till självbetjäningen.
Vimsar förstås in direkt Ifrån fabriken
med sin väska fylld av det absolut nöd
vändigaste, tidningen man erhållit i
morgonväkten, den ålderstigna puderdo
san, smörgåspåsen med två sockerbitar
drällande på botten, apelsinen man
glömde äta upp, plånboken, de sam
vetstyngande inbetalningskorten, olika
maskinskrivna meddelanden, tre näsdu
kar av obestämd färg, vitamintabletter
och c:a fyratioåtta lika oumbärliga ting
att förtiga. Allt skall genom kassans
nålsöga och man visar rodnande upp
detta förtjusande virrvarr :med blicken
så svindlande osäker att vem som helst
kan begripa att man har ett kilo bit
socker, ett halvt kilo gröna cirkeln, tre
päron och fyra ägg undanstoppade på
skilda ställen runt sin omfångsrika le
kamen.
Nu drömmer jag om en enda vanlig

affär i centrum med en lång och förtro
endeingivande disk, dit man kan gå,
som omväxling till alla högeffektiva
snabbköp, nödvändiga i och för sig, ing
et tvivel om den saken men inte allena
saliggörande.

Så använder vi
de nya syntetiska tvättmedlen och gläds
över arbetsbegränsningen och det fina
resultatet. Märkte dock snart att som
liga av oss fick sina Illjemjölksvita hus
morshänder, som hitintills tält det mes
ta, förvandlade till skrovliga, nariga
och såriga skurgumshänder. Många rå
kade än värre ut och fick eksem. Sam
manhanget mellan vår såriga hud och
det nya tvättmedlet <blev inte klart för
oss förrän det började cirkulera rykten
från Stockholm, att hundratals eksem
fall med det "syntetiska" som orsak
konstaterats av Iäkare, Tablå, aldrig
får man vara riktigt glad. Vi avvakta
de, vi ville inte återgå Ull de gamla
tvättmetoderna och pulvren, hoppades
på ryktens vanliga överdrift. En dag
kom en galluperande tant i svagt rosa
färgad vårhatt och intervjuade mig om
mina erfarenheter av det nya tvättmed
let. Jag framförde mina originella och
tungt vägande synpunkter och tanten sa

Som sagt var
- Det är en särskild sak med natur

upplevelsen. Den intar en bestämd mot
satsställning till klassarnhället och det
sociala koetväsenäet, sorn alltjämt spe
lar en så stor roll. I naturen är vi alla
lika. Här skiljer man inte mellan fattig
och rik, gammal och ung, "fin" eller en
kel, Uird eller olärd, elit eller analfabet.
Låt eliten larma och svänga sina min
dervärdesstämplar. I de blornmande fäl
tens och 'Skogens värld når oss inte deras
ivriga röster. Vi smälter samman med
naturen och blir ett med den. En troll
slända kommer på sidenprasslande ving
ar och slår sig ned lika gärna på vår
axel som på en sten, på den rike lika
väl som på den fattige. Den som inte
kan Uimna sina pengar, sin titel och
ställning i den intellektuella eller konst
närliga världen hemma, har ingenting, i
naturen att göra. - - -

(Lorentz Bolin.)

mycket riktigt, ja, så låter det över
allt.

iDagen efter sände medicinalstyrelsen
ut en uppmaning till landets läkare att
varna för de syntetiska tvättmedlen så
länge de hade den sammansättning de
nu ha. Det kallar jag för surfis, !förlåt
service menar jag, jag har alltid haft
lite svårt med rättstavningsläran och
kontaminationsregeln.

På tal om service
samband med intervjuer så vad blev

det av resultatet av den stora bostads
undersökningen förra året? Så snällt
som vi gustavsbergare svarade på de
intimaste !frågor så väntade vi oss att
vi enligt löfte skulle få en överskåd
lig statistik över vårt 'beteendemönster.
Nog minns jag att jag funderade så
hjärnan gick varm för att kläcka ur mig
något riktigt formfulländat friskt och
fräckt i å.siktsväg som kunde glädja
den trötte och uttjatade intervjuaren.
Men för varje svar konstaterade han
trött, ja, så säger de flesta, eller det
tycker de överallt här. Förkrossad, som
bara en motvalls kärring kan bli när
hon blir avslöjad som företrädare för
den allmänna meningen, gav jag upp
och frågade om han inte ville ha kaffe,
och se, då lyckades jag äntligen att
komma utanför det vanliga mönstret,
då sken han upp och sa ja, tack, och sen
hade vi hur trevligt som helst.
Ja, så var det bara att önska en trev

lig semester, och att det blir några sven
skar kvar i Sverige även under denna
tid.

Edla Sofia.
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De första s=lorna återkom till fra
briken något försenade på morgonen
den 6 maj.

Pensionärsföreningen gästade Tretton
på 'Sitt vårmöte den 10 maj, där Bertil
Svensson med fru bjöd på kaffe, Hjärpe
levererade dragspelsmusik och roliga hi
storier m.m. Ett uppskattat inslag var
uppspelningen av Dahlbergs bandupp
tagning i höstas från ett samtal med
den i år bortgångne gamla porslinsma
karen Oscar Severin.

Speedway kördes på Ekvallen den 21
april med Varg-Olle i spetsen för Mo
narkerna. Det drog givetvis mycket
folk och ungarna svärmade med sina
autograf-block. Det stora bullret förde
med sig fortsättning på kvällarna från
lokala entusiaster - så nu är friden
och planen snart förstörd på Ekvallen
med omnejd. - Apropå motorsporten:
Finns det inga vettiga sportmän i ga
met, som kan ta hand om grabbarna.
Nu roar sig fortfarande några med fart
åkning och andra med skogsakrobatik.

Tiomilakavle jubileumslöptes den 24
april av 10 man från Gustavsberg i säll
skap med 125 andra lag. Placeringen
blev i mitten före grannklubbarna. Ba
nan mätte 11 mil fågelvägen och hade
56 kontroller. Grabbarna var trötta men
belåtna när de under söndagen återvän
de.

Korpidrottslcornrniiten. har för 19,54 ut
sett följande funktionärer:
G. Dahlberg, ordf, Axel Eriksson (fri

idrott), Einar Andersson (terräng, ski
dor), T. Rolf (orientering, gymnastik),
I. Göransson, :(tennis), 0. Bergkvist
(skytte), G. Möller (varpa) , A. Gustavs
son (cykel), Svea Box (handboll, dam
idrott), T. 'Sandqvist (fobboll ) och S. Jo
hansson. Under maj försöker man sig
på fabriksmästerskap i terräng och pro
pagandatävling i varpa. Under somma
ren blir det avdelningsserie i fotboll och
fri idrott och i höst korpskytte. Korp
lag kommer att anmälas i orientering,
varpa, handboll, skytte, tennis och ev.
cykel.

Den underhållsfria balkongen, Sveri
ges första, säger Ingemar Göransson,
har nu up,pmonterats på ett hus i Hud
dinge och följes av 150 till, alltefter som
huset färdigbygges. Huddinge.borna blir
alltså de första som får glädja sig åt
vår emaljplåts glada färger i denna
form.

Båtbryggan och hamnen kommer att
utbyggas, sedan bätklubben tagit ett ini
tiativ och genom Väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen fått ett projekt för an
läggning av ponton.bryggor och ytterli
gare förtöjningsplatser. !Styrelsen till
styrker ett statsanslag av 63.000:-, så
nu hoppas vi på att det blir litet över av
bensinskattemedlen till en dräglig hamn
i Farstaviken.

För kräftbekämpandet insamlades un
der april 'l.381 :5'5 bland de anställda på
fabriken. Riksföreningen har bett oss att
till samtliga !bidragsgivare framföra ett
varmt tack för det värdefulla stöd som
föreningen på detta sätt erhållit.

Manskören sjöng som vanligt förträff
ligt på Valborgsmässoafton och 1:a maj.
Vi talade med en medlem, som var be
kymrad för körens bestånd. Det skulle
behövas en förstärkning av minst tjugo
man. Det tycker man skulle kunna
åstadkommas oland en manlig befolk
ning på några tusen. Här gäller det allt
så för alla sångintresserade män att
pröva in i kören, som övar en gång i vec
kan. Den är en så pass värdefull till
gång att den icke bör få somna in. Upp
och sjung! Anmäl [Dig till Fritte Fall.
- Kan vi så fä någon som vill dra till
sammans en blandad folklig kör med
manskören som stomme - ja då är vi
på väg framåt.

Konstresa till Italien upplever if.n. fy
ra av Stig Lindbergs medarbetare, näm
ligen Friberg, Calle B., ,sven Jonsson
och Karin Björqvist, som fått stipendium
från företaget för en tre veckors studie
period. Gustavsbergaren avvaktar rese
berättelse med illustrationer!

,Skyddskommitten vid fabriken har
konstaterat en ökning av antalet olycks
fall på väg till och från aroetet. Man
efterlyser bättre vägunderhåll och sand
ning särskilt på de vägar, som åvilar
Vägförvaltningen. - Inom fabriken går
man in för saltning av vägarna mot
damm.besväret. Parkerings- och trafik
frågor är under utredning. En kurs i
konstgjord andning och upplivning pla
neras och s. k. gungor komma att pla
ceras ut för att även kunna användas
vid förekommande drunkningstillbud
grannskapet.

Scenstudion har sedan premiären spe
lat "Arsenik och gamla spetsar" i Sö
rentorp, Vaxholm och Stavsnäs. 1En
scen har också spelats upp på Radio
tjänst för amatörteaterkrönikan i radio.
Till hösten planerar Studion en repris
på "Bichon" och gästspel med "Arsenik"
i 1Eskilstuna med flera platser. Till 10-
årsjubileet i januari 65 letar man just
nu efter en värdig pjäs för instudering
i god tid.

FaJbriksvisningarna börjar nu åter bli
dagliga företeelser. Under årets fyra
första månader var antalet besökare
uppe över 2.000 st. Här några stickprov
ur Wadströms anteckningar: Tobaks
monopolets företagsnämnder i ,Stock
holm och Södertälje, Vår Gårds olika
studiegrupper, LO-skolan, Runö-skolan,
Stockholms stads yrkesskolor, Boo Lot
takär, Tekniska gymnasiet, · Luleå,
Domnarvets ihusmödrar, Akersbergas lä
rarkår, Danderyds Röda iKors, Handels
högskolans elever, Malmbergets hus
mödrar, Stockholms stads gatukontors
skyddsombud, italienska ministern, Ka
nada-arkitekter, herr Ahdroviidaki frän
Grekland, herr K. P. Sinha från Indien,
herr Lurat! från Thailand, madame
Guesde från 1Frankrike m. fl. m. fl.

Daghe1nsföreningen har sitt årsmöte
den 21 maj. Närmast på programmet
står upprättandet av en ny avdelning i
Villagatan 1, som upplåtits av företa
get. Man söker nu anslag från All
männa arvsfonden för ändringsarbeten
och inredning.

Varpagubbarna har blivit sina läro
mästare övermäktiga och slog "Bryg
garna" med 197-146 härom söndagen
och tog därmed vandringspriset för
andra gången.
Nya medlemmar till sektionen hälsas

välkomna till provkast vid Vilan, var
ifrån bilden ovan hämtats.
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Kooperativa Kvinnogillesjörbundet
har årskongress och förlägger sin in
dustridag till Gustavsberg, där medlem
marna tillsammans med våra försälja
re skall diskutera vad som kan göras
för att sprida kvalitetstanken till hus
mödrarna. De demonstrationer som hål
lits för husmödrarna ute i landet har
varit populära. Ett tiotal demonstratri
ser ha under ett hundratal möten talat
om Gustavsbergs.

Televisionsfilmen frän Gustavsbergs
Studio har visats i Forums varuhus i
Uppsala och väckt livligt intresse. Te
levisionsutsändningen frän iStockholm
till Uppsala lyckades utmärkt. Vi vän
tar nu i Gustavsberg på att bli det första
landsortssamhället som visar television
i sin butik. Vi vet att affärschefen i
Konsum, G, Mattsson, ruvar på tanken.

Korpmatch i fotboll mellan Gustavs
bergs Fabriker och "Hammarplåt" blir
det en lördag i 'början av juni. Ham
marplåt är grabbarna vid vår f. d. pann
verkstad i Västerås.

I
\

KPA-programmet för sommaren om
fattar vänskapsveckor i Norge 20~26
juni, Finland 27 juni-3 juli, Danmark
11-17 och Sverige 18~24 juli. Delta
gareantalet är begränsat och kostna
derna är resor + 10:- i anm.-avgift.
En s. k. vänskapsresa förlägges till Fin
land den 8-17 juli och den kommer att
från Abo kosta c:a 120:-. Till öster
rike går en resa den 21 augusti-6 sep
tember och den beräknas kosta 350 :-.
Anmälningar skall göras före den 1 ju
ni. Fackföreningen och personalkontoret
ger närmare upplysningar.

Ett annex till Pensionärshemmet står
nu färdigt för inflyttning. iDet är triv
samt med bra inredning och balkong
er och avsett för föreståndarinnan och
hennes personal. Samtidigt har den sa
nitära anläggningen och 2 badrum rus
tats upp för pensionärshemmet.

Trafiklekskolan har 7 grupper om
15 barn mellan 4-7 år. Man har hål
lit till i Daghemmet och i Missionshuset
varannan vecka och hunnit med fem
lektioner under vårterminen. ·Efter en
instruktion från Monarks fabriker och
med deras demonstrationsmaterial har
fröknarna Wåhlberg och Olofsson lett
undervisningen, som under sommarmå
naderna övertages för utomhuspraktik
av överkonstapel Adborn. Fortsättning
på den nyttiga undervisningen följer i
höst.

Trafiksäkerhetskommitten, som tagit
initiativet till trafikskolan, efterly
ser åtgärder för en förnuftigare uppfart
till Lugnet, spärr för utfart vid Ebba
lund, vägspärr för gamla Stenkullsbac
ken, förbud för bussar att använda
Hästskovägen som vändslinga och par
kering, och vädjar om att 40 km-re
geln respekteras på samhällets vägar.
Så hoppas man på att Algatans tra
fikfällor inom rimlig tid elimineras ge
nom åtgärder med sänkning och bredd
ning av Vägförvaltningen. En ny tra
ifikbildningstävling för motorcyklar pla
neras i mitten av juni.

Skidfrämjandets lokalavdelning ord
nade skogsvandring med fågelexpert den
1.6 maj och vårkväll i Skeviks grotta
den 19 maj. Red. tycker att dylika ar
rangemang är ovanligt tjusiga. Läs för
resten L. Bolins ord på sid. 11.

Porslimskurs nr 5 för porslinsförsäl
jare började den 10 maj. Deltagarna
har uttagits av Vår Gård och kom från
Luleå i norr till Malmö i söder. Kur
sen är lagd med tyngdpunkt på prak
tiskt arbete och deltagarna får vara
med från leran till den färdiga produk
ten. Vi tror att kursen är mycket nyt
tig och ger deltagarna en helt ny känsla
för porslin och de svårigheter en pors
linsindustri har att brottas med. Kurs
ledare är Arnold !Erderyd från oss och
Stig Olson, Vår Gård.

Vi ha varit på turne berättar Arnold
Erderyd. Han och Artur Teglund har
under våren pratat Gustavsbergsporslin
i bl. a. Göteborg, Viskadalen, Jönköping,
Nyköping. Vi får väl hoppas att det med
för en ökad försäljning av Gustavs
bergsporslin.

"Tretton", ungkarshoteUet vid Maria
gatan kommer att successivt omdispone
ras till lägenheter om 2 rum och kök
och några 1-rummare. iHärigenom mild
ras bristen på lägenheter och ungkar
larna får komma ut till enkelrum i sam
hället. Samlingslokalen bibehålles för
fritidsverksamheten.

Svanarna gästade Farstaviken även
denna vår.

Gustavsbergs Resoklubb har under
vårsäsongen ordnat 4 teaterbesök och
ett industribesök med abonnerade bus
sar fyllda av intresserade gustavsber
gare. Under sommaren planerar klub
ben nya arrangemang bl. a. i samband
med 'Socialdem. Kvinnoförbundets jubi
leum i början av juni, besök på lndu
etrter, abonnemang till fotbollslands
kampen Sverige-Ungern och en fri
idrottslandskamp i juli.

Ekedalsbadet kommer att hållas öp
pet även i sommar, men på grund av
vattnets dåliga beskaffenhet funderar
man på att genom båtklubban söka ord
na regelbundna turer med båt till Tjust
viken för mammor och barn, som har
det besvärligt med cykeltur ditut. Griss
lingebadet ,blir också öppet och som
vanligt erhåller gustavsbergarna frikort
på Kommunalkontoret.

Orlcesterfiireninqews vårkonsert hölls
i Kyrkan sönda:gen den 9 maj under Ied
ning av musikdirektör Gustav Svens
son. De som inte voro närvarande att
lyssna till god musik får skylla sig själ
va och vänta till hösten, då orkester
repetttionerna återupptagas.

Folkhögskolestipendier kan i år också
erhållas genom fackförbundet. ISökas fö
re den 15 augusti genom fackförenings
expeditionen.

Solförmörkelse inträffar den 30 juni
och det blir givetvis av intresse. Verner
Rehn, Kalle Ville m. fl. får titta upp
mot himlen igen. Förmörkelsen blir
total nere i :Småland. Jag höll på att för
störa ögonen i min barndom genom att
titta genom hemsotade glas. Det blev
litet kyligt när månen täckte solskivan
och sparvarna somnade. Det är den sista
solförmörkelsen som vår generation får
uppleva, ty nästa gång blir inte förrän
år 2126. Jag undrar vem som är redak-
tör då. G. Dbg.
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Vårflinda, Iriska ... För examen:
Skofrågan löses snabbt

och billigt ...

Här några exempel:

Damsandalett
i rött, äggskal och beige

endast 21 : 75

Pumps
med kilklack

i oxblod 34: -

Flicksandalett
i rött, beige och vitt

28--30 31-33 34-36
17:75 18:75 19:75

Sandal
kraftigt brunt ovanläder,

hårdgummisula

25-27 28-30 31-33 34-36
11:- 12:75 13:75 15:50

37-39 40-47
17:50 19:50

Herrskor
i god och populär sortering.

Välkommen till ett besök och se

vår sortering.

• gosskostymer Algots . 10 år 69: -

• byxor - gabardin Algots . 10 « 39:-

• skjortor, enf. grå, vin, vit . 12 « 12:50

• Flickklänningstyger bomull I god färg-

sortering från . 3:80

•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•

Poputä,I ; sommar:
• piratbyxor - flick.

svart-röd, svart-gul
10 år 10:75

• jeans-goss., blå 10 år . . 10 :75

• skjortor, rutiga . . . . . . 10 :50

• Bomullsjumper från . . 4 :40 • båtmössor . . . . . . . . . . 6 :50

Träningsoverall - flick-, goss, hög kvalitet - impregnerad

färger: grön, vin, blå, brun 8 år 12 :50

Textilavdelningen

,11llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1•

J sommarens soliga dag~, ...
Grythyttans bekväma stålmöbler
av gedigen tillverkning

Trädgårdsmöbler "Skuru"
i vitlackerat trä.

Veranda- och trädgårdsmöbel
i praktiskt utförande samt tillver
kad av slipad och lackerad rödbok.

Solparasoll . . . . . . . . 69 :- 77 :

Vilstolar
av oljad björk, med armstöd 15 :
d :o med ställbart soltak . . 23 :50
Däckstol . . . . . . . . . . . . . . . . 4:50

Trädgårdsgunga.
Konstruerad för högsta möjliga
komfort . . . . . . . . . . . . . . 240 :-

Sko-Konsum
Mariaplan

Special Konsum
Gustavsberg
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:Medlemmarna har varit samlade till
distriktss tämmor. Dessa fick i år
mycket god anslutning. Andra di
strikt ets stämma hölls i Missionshu
set och dess över 400 sittplatser blev
utnyttjade, vilket gladde oss mycket.
Vid årsstämman, där valda fullmäk
tige samlades, fastställdes 1953 års
bokslut samt fördelningen av årets
överskott, Detta överskottsfördel
ningsförslag innebar att medlemmar
nas insatskapital förräntades med 5
proc. samt att 4 proc. återbäring läm
nades å gjorda köp. Av dessa medel,
som tillsammans var 186.000 :- över
sändes 163.000: - till medlemmarna
via postgiro i slutet av mars och bör
jan av april. Resterande fördes över
till medlemmarnas insats- och spar
konton. Medlemmarna torde inte upp
märksammat vilken bekväm form av
sparande det är att överföra viss del
av återbäringen till sparkonto, ty då
hade säkerligen beloppet, omkring
8.000 :-, inte blivit så relativt blyg
samt. Dessa medel förräntas
nämligen med 4 procent och får
disponeras när medlem så ön
skar. Som vi tidigare framhållit har
föreningen behov av ytterligare ka
pital för att kunna fullfölja utbygg
nadsprogrammet och det är då av
stor vikt att vara så självägande som
möjligt. Det är ju bättre att ränta
utgår till medlemmarna/ägarna än
att vi skola betala den till långivare.
På tal om utbyggnadsprogram så

är sedan slutet av mars om- och till
byggnadsarbetet i Fruvik i full gång
där Byggmästare Skoglund och hans
mannar satt full fart. Vi hoppas att
de nya lokalerna får tagas i bruk un
der juni månad. Snabbköpsbutik nr
7 torde bliva klar i Lagnö strax ef
ter pingst om allt går efter beräk
ningar. Snabbköpsbutik nr 6 har vi
redan i Fruvik, där tillfälligt snabb
köp ordnats i den barack, som gjorde
god tjänst under ombyggnaden vid
Kyrkan. Bok-, pappers- och tekniska
butiken i Fölungen tror vi skall bli
färdig att öppna under juni månad.
Innan dess skall vi också ha gjort
vissa omdisponeringar av butiken i
Grisslinge för att kunna möta som
marrushen. Djupfrysning av livsme
del börjar att få allt större omfatt
ning, och för att kunna klara denna
försäljning tillfredsställande kommer
ri att ordna frysdiskar i samtliga

Karta [rån 1600-talet

På en gammal karta från mitten av 1600-talet är det intressant att orientera sig.
Bom synes var bruket intill Faresta redan då en rätt betydande keramisk

anläggning.

livsmedelsbutiker. Där kommer man
att kunna köpa bär, grönsaker, fisk
av olika slag, kyckling etc. Inför
den förestående sommaren har vi en
hel del personalproblem, som måste
ordnas för att kunna möta den för
säljningsökning, som vi räknar med
när storstadens innebyggare flyttar
ut till vår vackra bygd. Samtidigt
skall den ordinarie personalen ha väl
förtjänt semester.
Under årets första fyra månader

hade vår förening en samlad omsätt
ning av 1.670.000 :- med en ökning
av 172.000:- jämfört med samma
tid föregående år. Med hänsyn till att

priserna (med undantag av kaffet)
ej stigit motsvaras försäljningsök
ningen i kronor även av kvantitets
ökning.
Föreningens studiegrupper har av

slutat sina ämnen och har när detta
läses ytterligare befäst säsongavslut
ningen med en studieresa till Upp
sala.

Som framgår av annons är det
"Vårvindar friska" i Skobutiken och
Textil såväl som Sko äro rustade för
"Examen" och en del aktuella artik
lar för "Sommarens soliga dagar"
finns att köpa i Special vid Kyrkan.

G.M-n.

Brodef med
rågsmak -
till. alla mål

i .konsumbutikerna
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Forum
diskuterade enhetsskolan den 7 april ef
ter en redogörelse för dess uppläggning
av överlärare Gezelius. Diskussionscirkeln
står som bekant för utgivningen av Gus
tavsbergaren och har sedan den bilda
des 1942 haft en hel del debatter och dis
kussioner kring lokaia problem och andra
frågor. Av medlemmar, som varit med
från början kvarstå Gunnar Andersson,
Gösta Dahlberg, Vilhelm Gezelius, Ha
rald Lindholm, Georg Lundgren och Elis
Sonder. Under åren har till cirkeln knu
tits Erik Nilsson, Gösta Borg, Axel Fall,
Axel Ohlund, Bertil Peterson, Fritz Berg,
Axel Björkman, Artur Teglund, Olle Hal
lin, Karl Skånberg, Yngve Nyström, John
Bellander, Ando Björck, Arnold Erderyd,
Gunnar Mattsson och Stig Magnusson.
Cirkeln har också haft kvinnliga medlem
mar, vilka tycks ha ryggat tillbaka inför
detta manstarka tjog av karlar.
På Mors dag bjuder gubbarna emeller

tid sina fruar på en utflykt till Sigtuna.

Kloka ord
Var och en som skapar något lite av

skönhet och glädje omkring sig, som
lyckas med att hjälpa en annan utan
att skado. honom, gör det till synes omöj
liga att lyfta sig ·själv i håret. Han ger,
det förklarar jag hö!J,tidligt, livet en me
ning!

Professor Ake G1~stafsson

Folkparken som öppnades på Val
borgsmässoafton med musik, sång och
fyrverkeri, har under sommaren kon
trakterat inte mindre <än åtta orkestrar.
Vi anser oss därigenom i någon mån
tillfredsställa olika smakriktningar.
Bland sommarens engagerade sångartis
ter märkes Cacka Israelsson, Lisbeth
Bodin, The two silhouettes, Lars Klin
torp, Ulla Christensson, Hasse Funck,

1:a Maj

Lars Lönndahl och trion "Glada Pot
purriet". Uppvisningar kommer att ges
inom ekvilibristklassen av "2 Lerys",
"3 Atlas", "5 Romarros" m. fl. Familje
fester hällas Pingstdagen och vid Mid
sommar, då bl. a. Kaspers äventyr kom
mer att framföras. Den 14 augusti har
Konsum sin Familjefest och då får gus
tavsbergarna återknyta bekantskapen
med Laneryds populära hundrevy.
Parkstyrelsen beklagar att den ej har

lokaliteter för att ordna verkligt stora
program. Vi hoppas på att d'å •bygga en
parkhall och därvid också bidraga till
att ge samlingslokal för samhället. Väl
mött i parken! G. R-s

Saxat
Om en garageman begår ett fel, skri

ver han det på räkningen till er.
Om en predikant säger något, som är

felaktigt, lägger ingen märke till det.
Händer det att en jurist begår ett

misstag, blir detta lag i landet.
Om en läkare gör ett fel, skickar man

blommor till honom.
Men om en redaktör gör ett fel, då är

all förlåtelse utesluten. (AGA-klipp)

Midsommar nu- och då seklet var ungt
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3R1rr3oRUM Sportfiskeklubben
Bäste Red.

En granne till mig ville gärna ge sin
pojke en liten cykel. Men hon har inte
råd att köpa en ny. Jag har varit med
om att byta en barnvagn mot en be
gagnad cykel och det ger mig en ide.
Kan vi inte genom tidningen ordna litet
utbyte gustavsbergarna emellan av så
dant som kan komma till nytta? Ja
ibland finns det folk, som gärna vill
skänka bort något om någon kommer
att hämta. Det kan gälla cykel, barn
vagn, spark, skridskor, ja ibland passar
också gummistövlar, skor och kläder.

Runa

Varför inte! Har ni något att byta
eller skänka, så skriv några rader till
Red., så ska jag sölOO! förmedla kontak
ten.

Herr Redaktör!

Valborgsmässa och Midsommarafton
har sedan gammalt varit årsfester, där
bygdens folk utan åtskillnad samlats
kring orasa eller majstång för att hälsa
våren och sommaren. Det har varit ett
värdefullt tillfälle till gemenskap i enkla,
värdiga former. Denna tradition håller
på att försvinna eller förfuskas i vår
krassa tid. Det var faktiskt mera sam
manhållning under den patriarkaliska
tiden, då hög som låg kom samman till
Midsommarkalas. Nu särar vi oss i
grupper, Folkparken tar 1 krona för att
vi ska få njuta av Valborgsmässoelden
o.s.v. Vore det inte på tiden att vi ena
des om en neutral samlingsplats, dit a1la
samhällets innevånare mötte upp under
de gamla formerna med musik och sång
och gärna ett tal till våren och som
maren. Utan avgift, utan tingel-tangel.
Jag är säker på att organisationerna
gärna skulle samla en slant till arran
gemangen. Efter den gemensamma träf
fen må gärna de enskilda sammankoms
terna, kategoriklyvningen och separe
ringen ske. Men ta ej död på denna
sista rest av gammal fin bygdegemen
skap.

Den ensamme.

Tack
Ett varmt tack till alla som varit med

om insamlingen till oss som hjälp under
äen. svåra sjukdomen

Gimvor och Nils Byström.

höll årsmöte den 19 mars. Av årsbe
rättelsen !framgick att klubben haft 238
medlemmar därav 17 frikort, som till
delats pensionärer eller andra till arbete
oförmögna gustavsbergare. I kräftfisket
deltog 103 medlemmar som tillsammans
fångade c.a 6.000 kräftor. Pristagare i
gäddtävlingen var: Vilhelm Jansson som
fick en 130 cm lång gädda, vikt 14000
gr, Erik Nordström fångade en på 114
cm, vikt 12250 gr och Robert Johansson
en på 9900 gr.
Gäddyngel har utplanterats i Farsta

viken, Baggen och Grisslingefjärden.
De avgående styrelseledamöterna om

valdes och består styrelsen av Carl Wi
berg, Erik Mehlqvist, Manfred Lind
stedt, Helge Axelsson, Hartvig Johans
son, Sigvard Söderlund och Nils Erik
Karlsson.
Till Möjafiskarna anslogs 100 kr.
Mötet tillstyrkte de planerade fiske

vårdsåtgärderna. Vid kräftfiske i år får
varje fiskande fånga högst 50 st. och en
effektiv kontroll av mått skall vidtagas.
Utöver inköpt yngel skall ett 20-tal

romkläckningslådor användas. För er
hållande av ensomriga gäddungar pla
neras en fiskdamm i anslutning till
Kvarnsjön.

Då fiske i vissa fall ägt rum utan att
vederbörande löst gällande fiskekort be
slutades, att sådan fiskande, utöver de
rättsliga åtgärder olagligt och olovligt
fiske medför, skall avstängas från med
lemskap under ett år.
Fiskerättslagstiftningen behandlades

av överkonstapel Lars P. Lindroth som
framhöll att de bestämmelser som reg
lera fisket, tillkommit för att främja
fiskevården. Förståelse och respekt för
fiskevårdande åtgärder främjas bättre
genom upplysning för förebyggande av
lagöverträdelser än genom anställande
av åtal. En fisketillsyningsman :bör ut
öva sin viktiga uppgift med tanke på
detta, men han .får aldrig förfalla till
godtycklighet, utan han bör försöka va
ra konsekvent rättvis. Det är icke för
bjudet att låta en oerfaren syndare slip
pa undan med en tillrättavisning, men
den oförbätterlige marodören bör hållas
efter.
Tillsynen är en angelägenhet som bör

utövas av alla medlemmar, vilka icke
endast ha rättighet utan även skyldig
het, som delägare i fiskevattnet, att be
ivra olagligt och olovligt fiske.

Joliga spalten
I väntan på rörmokar Jonta

!J+ il ~f ~~ ~ \ r01µ~ ri'~~\\'i1 ~

~
0

I/
L.,.,o-"' \ '/ _.;:, 'V/'' .it<

' ~~ ~- _r,c_)"\.
"Försök nu att droppa din usling."

Kungörelse
En länsman på Värmdön utfärdade en

gång en kwngörelse så lydande:
1:o Budkavel om skogseld, som ofel

bart tager sin början vid Brunn och vid
5 riksdalers vite [ortetcatfo» till Klinten,
för att rädda eldens fara, som nu grasse
rar på Sickla:ön, vilken lätt kan kasta
sig på branden och göra en föi1ärlig
skada,

2:o De väglottsägare, som äga väg
lotter mellan ösby och V: Bkedal, skola
fyllas med grus, nämligen de, som äro
utskurna.

3 :o Torsdagen den 13 juli, som börjas
vid Beisede kl. 8 om morgonen, skola
väg,lottsägarna infinna sig vid sina väg
lotter och emottaga bristfälliga under
rättelse.

Senaste skotten
En man i Edinburgh skrev för en må

nad sedan till den engelska tidningen
"Times": "Om ni inte slutar med era
evinnerliga, förargliga och osanna skot
tehistorier, så slutar jag att låna er tid
ning av min granne!"

Sportfiskeklubben kommer att deltaga
med 3 medlemmar i en spinnkasttävlan
som Stockholms läns Fiskevårdsförbund
anordnar i samband med Hushållnings
sällskapets utställning i Norrtälje den 20.
juni. Uttagningstävlan anordnar vi på
varpaplan onsdagen den 2. juni kl. 18 00.
De som önska deltaga medtager eget
kastspö. Kastpluggar håller vi. Tävlingen
omfattar 3 mål 15, 20 och 25 meter med 3
kast på varje avstånd. De tre bästa er
håller av klubben (utom priser) ett an
slag för deltagande i Norrtälje på 20:- kr.
vardera.

C. W-g
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m
å Wermllön sålbtli sist!. J(örllag genom ~ulltion
på Viirllsbuset ,Slii l3orten å jkongl. ;J!ljur•
gårllen. 111:fter beriitttlse skall ben uppgått till
ben betpllliga summan af 170,000 1'llr J/llho,
ocb bliftuit inköpt af 4§roiiiibanlllaren biir i stallen
j[.lerr jkruise.

(Efter en notis i en Stockholmstidning
19/6 1838)

Födda.
Den 21 febr. Inga Karina, d. t. Erik Vil

helm Andersson och h.h. Inga-Lill f. Grön
kvist, Kovik st. 1: 1.
Den 19 febr. Roland Martin, s. t. Sjunne

Fridolf Sjöström och h.h, Anna Kajsa f. Sjö
berg, Missionshuset.
Den 4 mars. Gunnel Marita, d. t. Stig Fred

rik Sigurd Lindberg och h. h. Gunnel Mar
gareta Elisabet f. Jonsson, Ekedal ö:a 1: 1.
Den 5 mars. Kaj Gunnar, s. t. Sven Fredy

Kihlberg och h. h. Irene f. Gunnarsson, Häst
skov. 4.
Den 18 mars. Yvonne Elisabeth, d. t. Georg

Ingvar Birlme och h.h, Inga Märta f. Vik
lund, Mariag. 4.
Den 19 mars. Kent Henrik s. t. Hugo Henrik

Mejfelt och h. h. Aina Elida f. Jonasson, Eke
dal öa 1: 1.
Den 21 mars. Yvonne Ragnhild Johanna, d.

t. Johan Arne Johanson och h.h, Eris Kjaer
f. Karlsen, Bergsg. 1 a.
Den 30 mars. En dotter t. Ake Grundström

och h.h. Maj Sylvia f. Olsson, Bergsg. 3
Den 3 april. Kerstin Elisabet, d. t. Krister

Sture Gotthard Norlin och h.h. Ruth Gullan
f. Nordin, Kullen 1.
Den 3 april. Fritz Kent Börje, s. t. Fritz

Jonas Bergqvist och h.h. Anna Kristina f. Jo
hansson, Hästh.terr. 7.
Den 3 april. En dotter t. Anton Loh och h.

h, Gertrude f. J'ansky, Hästhagsv. 8 a.
Den 5 april. Anna Agneta, d. t. Enoch

Gerhard Görfelt och h. h. Märta Elisabet f.
Nääs, ösby 1: 1.
Den 7 april. Hans Tommy, s. t. Hans Svan

te Roland Johanson och h. h. Ulla-Britt f.
Mohlin, Mörtnäs 1: 265.

@u~fab~berg~ l)orslins otb
:Waxlju~=jfabrih

Vigda.
Den 6 mars. Nils Gunnar Larsson, Talläsen

12 och Wanja Lilian Andersson, Mariaplan 8.
Den 20 mars. Sten Olle Mattias östgren,

Hästhagsterr. 5 och Eva Teresia Johansson f.
Nyström, Mariaplan 6.
Den 17 april. Per Johan Göte, Gustafsson,

Mariag. 8 och Siv Ingegerd Palmer, Grindstu
gärde A 6.
Den 17 april. Jan Erik Hellstadius, Grind

stugärde A 6 och Gun Barbro Palmer, ibm.
Den 27 mars. Bror Erik Ragnar Granqvist,

Sthlm och Selma Henny Viktoria östlund,
Gamle Svartens v. 7.
Den 3 april. Sven Ragnar Johansson, Sthlm

och Britta Margit Linnea Eriksson, Farsta.
Den 20 april. Kjell Roland Herrström,

Sthlm och Rut Ulla Maria Jansson, Hästh.
terr. 8.
Den 24 april. Erik Folke Lundbom, Häst

h.-terr. 20 och Elsa Linnea Seger f. Olsson,
Mariaplan 8.
Den 18 april. Sven Ingemar Johansson,

Hästh.-terr. 5 och Sinikka Hillevi Lempiäi
nen, Akerlyckan.
Den 19 april. Lennart Bertil Pettersson,

Talläsen 5 och Leena Mirjami Palin, ibm.

Döda.
Den 29 mars. Ingenjören Karl Viktor Jo

hansson, Anneberg 1: 1. 69 är.
Den 11 april. Gerd Marianne Johansson,

d. t. Gustaf Harry Johansson och h. h. Elsa
Marianne f. Westerlund, Gamle Svartens väg
9. 14 är.

ANTIN6EN DEN KOMMEQ. L
1 FLV6ANDE ,,
ELLER. DU SNUBBLAR. '
PÄ DEN

_ TALA OM DEN FÖR
FOQSLA6SKOMMIHEN
DIN IDE KAN 810RA6A TILL Öl(AD
PRODUKTION STÖ~~E SÄKE~HET
BÄTT~E TRIVIEL
OCH
6EII QIGJN KONTANT QREMIE !

Salix-succe på Rullande
mäsståg

En världsberömdher

OMEGA Suverän

Omeg a nya Suverän är en av de yp
persta klockor, som den världsbe
römda schweiziska Omega-Iabriken
någonsin framställt: suverän .i s.in sobra
elegans, suverän i sin perfekta pre
cision I

restaurangvagnen på ett rullande
mäsståg som besöker ett 100-tal orter i
landet serverar man K.F:s cirkelkaffe i
våra Salix-koppar. Och koppen väckte
en berättigad uppmärksamhet, ty över
allt frågade man: Var finns den att kö
pa? Vad heter den och vad kostar den?
Vem tillverkar koppen? Man kan fak
tiskt tala om en succe utöver det vanliga.

Dekoren som finns i grå eller röd färg
heter Salix och koppen är gjord i ben
porslin och kostar endast 2:50 pr par.

Aeryd

Säljes hos

Thörnqvist Ur och Optik
Kommunalvägen 4
GUSTAVSBERG

Skandinaviskt konsthantverk i Brooklyn
Museum

Den 19 april öppnades i New York en
uppmärksammad utställning av skandina
viskt konsthantverk. Direktör Ake Huldt
har där givit en redogörelse för svenskt
konsthantverk. Gustavsberg är givetvis
representerat och får beröm. Om Stig
Lindbergs alster skriver Herald Tribune
"att många föremål har en roande charm,
medan andra är okonstlade och stillsam
ma. Klart vitt accentuerat med klart gult
och blått är favoritfärger. Djuptonad ke
ramik har en intressant glasy,r." Tidningen
konstaterar också allmänt att "skandina
verna har ett sätt att göra de mest enkla
saker vackra."

Kf:s husmodersråd på sammanträde i
Gustavsberg

Den 5/4 hade K.F:s husmodersråd sam
lats till sammanträde i Gustavsberg, där
man diskuterade porslin, funktionsformer
samt tittade på tillverkningen. Chefen för
K.F:s husmodersavd. fru Greta Bergström
redogjorde för husmodersrådets syfte. För
Gustavsbergs fabriker talade lng. Hj. 01-
son, Stig Lindberg, A. Teglund, H. Cal
mernäs, Arnold Erderyd. Deltagarna vil
ko var från olika delar av landet fram
förde sina synpunkter på problemen, och
diskussionen var livlig. Vi hoppas att de
synpunkter som framfördes kommer kon-
sumenterna till godo. Aeryd.
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Blomsterkrans till kaffe
brickan på - Mors dag
Ett färgat glanspapper som är 6 cm. i

fyrkant vikes mitt itu 2 ggr, så du får en
liten fyrkant. Denna vikes diagonalt från
mitten. Nu har du en trekant om du hor
vikt rätt. Vik den återigen från mitten och
den ska se ut som på bild nr 1. Klipp nu
av den nedtill så den blir jämn och klipp
sedan en udd som på bild nr 2. Veckla
ut papperet och du har en blomma. Klipp
nu upp som den streckade linjen på bild
nr 3. Gör 12 sådana blommor. På brunt
eller grönt omslagspapper ritar du sedan
upp en <rundel efter en desserttallrik. Rita
en linje 1 cm. innanför och ,klipp ut stom
men till kransen. Klipp av den på ett
ställe. Trä nu upp blommorna på rundeln
och klistra ihop den, och du har en vac
ker blomsterkrans alt lägga kring kaffe
koppen när du uppvaktar mamma på
mors dag.
Nu är det bara att sätta igång.

L. W.

1.

En skoltidning,
"Sexan", utgives samtidigt som Gustavs
berga-ren av energiska elever på Kvarn
öerget under mag. Gustavssons medver
kan. Den är på 24 tryckta sidor och fylld
av bra uppsatser och lockar med en in
tressant pristävling. Tidningen kostar 2:
och överskottet går till skolresan.
Vi rekommendera konkurrenten!

Vita Tandens
medlemmar kallas till årsträff i Folkpar
ken fredagen den 4 juni kl. 17.30. förutom
årsmöte blir det musik, Kasper och lekar
m.m. Endast medlemmar d.v.s. de barn,
som gillar Vita Tandens regler om tand
borstning och mindre snaskätning äger
tillträde. Biljetter genom skolan och dag
hemmet.

I 'Bergakungens sal

Det är bara några månader sedan som vår fotograf tog sig förbi isvakterna i grottan
under Kvarn.berget och tog denna bild mot de sista resterna av de gamla fabrikerna.
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Under hösten och vintern har en kor
respondensmatch i schack, omfattande
två partier, utkämpats mellan schack
mästaren Gösta F'orslund, Timrå och
Anton Andersson, Gustavsberg. Matchen
anordnades av Gustavsbergs schacksäll
skap och en talrik och överraskande sak
kunnig publik följde med stort intresse
partierna, vilka visades på demonstra
tionstavlor i fabrikernas lunchrum. Re
sultatet blev, något överraskande, 1-1
sedan Forslund i halvtid haft ledningen
med 1-0. Vi återger här det 2:a par
tiet med kommentarer av vitspelaren.

Kungsindiskt försvar.

Anton Andersson Gösta Forslund
Vit Svart

1 d2-,d4 S g8-f6
2 c2-c4 d7-d6
3 1S gl-f3 g7-g6
4 S :bl-c3 ·L f8-g7
5 e2-e4 S b8-d7
6 L cl-e3 0-0

Forslund spelar sitt specialförsvar
varmed han uppnått många vackra tur
neringsframgångar. Motstånd-aren, som
haft tillfälle att se Forslund i aktion,
gör sitt bästa för att bryta udden av
svarts spel.

7
8
!}

Lfl-e2
d4-d5
g2-g3

e7-e5
S f6-h5
a7-a5

Svart ämnar spela springaren till c5
och vill förhindra b4.

10 h2-h4 S d7-c5
11 S f3-d2

Vit siktar redan på bondevinst, Om
svart för att undvika detta drager
springaren tillbaka till f6 kommer vit
till angrepp.

11
12
13
14

L e3xc5
L e2Xh5
D d1Xh5

!b7-b6
b6Xc5
g6Xh5
f7-f5

Vit har nu vunnit en bonde, men svart
har löparparet och för ett starkt an
grepp.

15
16
17
18

Avslag på f4 skulle ha öppnat diago
nalen för svarta löparen.

18
19
20

Svart angriper den efterblivna bon
den på f3.

21 T dl-fl
22 :b2-b3

Svart överger plötsligt f-Ilnjen och
koncentrerar sina ,stridskrafter i ett
våldsamt kungaangrepp.

23
Hotar a5-a4

24 T fl~bl
25

Svart kastar nu in den andra löparen
angreppet men försvagar samtidigt

kungsflygeln.

26

Vit har låtit sina pjäser intaga en
säregen position. Springarna som äro
typiska angreppspjäser få sköta försva
ret medan tornen, vilka egentligen äro
försvarspjäser, hållas beredda att delta
i ett ev. angrepp.

27
28
29

Den vita damen tränger för andra
gången in i den svarta ställningen, där
den nu stannar kvar och utgör ett far
ligt hot. Svart har emellertid fortfa
rande initiativet och inleder nu en se
rie avslag.

29
30

Ett chansrikt löparoffer! Vit måste
nu göra exakta drag för att undgå för
lust.

31
32
33

D ih5-g5
f2-f3

D g5--e3
D e3-f2

K c1-c2

T b--el

33

S c3-bl

h4-h5
D g3-h4
DM-e7

a2Xb3

S d2Xc4
S c4-d2
T hl-fl

T f8-f6
K g8-h8

f5-f4

lf4Xg3
L g7-h6
D d8-f8

L c8-a6
D f8-b8

D b8-b4

L h6-e3
L e3-d4

a5-a4

T a8-g8
T fö-f4

a4Xb3t
L a6xc4

Tf4Xf3
c5-c4

Om vit slår tornet med springaren
kommer svart till mattangrepp.

Ld4-f2?

Även en mästare kan göra feldrag!
Vit hade här väntat 33) c4X,b3 34)

Kc2-dl Db4-c5 35) T f1 Xf3 Dc5-c2t
36) Kd 1-e2 T g8-g2t 37) K e2-fl
T g2-glt och svart håller remi
med evig schack. Antingen upp
täckte ej svart denna remivariant eller
också levde han fortfarande i den före
stäälningen att vit ej vägar slå tornet.

"Älgen" från
Gustavsberg

"Valf'rid Berglund kan konsten att lö
pa terräng, och nu gällde det att kunna
springa i backar och på omväxlande
skogsmark. "Älgen" frän Gustavsberg
är en av Sveriges skickligaste skogs
löpare genom tiderna .. " Ja, så skriver
Edvin Wide i sin sportkrönika efter Val
frid Berglunds remarkabla svenska mäs
terskap. i terräng söndagen den 2 maj
i Norrköping. På den 8200 m. länga ba
nan löpte 37 man, där man kände igen
Hagfors-Jansson, Bertil Albertsson,
"Ryttern" Andersson, ,Evert Nyberg och
andra svära konkurrenter. Valfrid Iåg'
väl lframme frän början och ökade tak
ten rpå andra varvet. Med ·30 meter till
godo pä Aloertsson löpte han i mål till
sitt första svenska mästerskap. Det var
en populär seger. Valfrid är glad som
en speleman, när vi från Gustavsberga
ren gratulerar honom. Han har också
varit med i ett tiotal år och alltid legat
i toppen, men först i år slog det. Bakom
terrängmästerskapet ligger en tränings
säsong och segrar i
Sleipners terräng, Linneaterrängen,

Sundbybergs terräng, iDM för Stockholm
och nu, som krydda på det 'hela, :Sven
ska Mästerskapet.
Dessemellan har han tagit Korpmäs

terskapet på skidor och lagseger i Koo
perativa tRM i Gustavsberg.
- Hur sköter du din träning? Följer

du något schema?

34
35
36

37

s d2Xf3
Kc2-cl
S bl-d2

Db4xb3t
D-b3Xf3
Df3Xf4

Damschacken på c3 är ofarlig. Svart
ämnar spela bonden till c3 men hinner
aldrig.

Tf1Xd'2 Svart uppger.
Fortsättningen kunde ha blivit

37 Df4Xf2
38 Tel-fl Tg8-gl
39 De7-d8t Kh8-g7
40 1D d8Xc7t Kg7-g8
41 D c7--;b8t! Kg8-g7
42 h5X'h6t K g7Xh6
43 D b8Xd6t Kh6-g7
44 Dd6-e7t Kg7-g8
45 D e7-e8t Kg8-g7
46 De8-d7t Kg7-g8
47 D d7-g4t Tg1Xg4
48 Tf1Xf2 c4-c3
49 d5-d6 c3Xd2t
50 Tf2Xd2 och bonden går

i dam
Ett av båda parter fränt och djärvt

spelat parti.
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Svenska mästaren löper i mål.
- Jag har mitt eget träningspro- - Nå, men på bana då. Vilka är di-

gram.Följde jag F'rfidrottstörbundets an
visningar, så skulle det inte bli mycket
tid över för jobbet. Jag börjar 1 oktober
och löper dagligen en halvtimme i alla
väder. För att få snabbhet, vilket tidi
gare varit min svaghet, kör jag gärna
på väg. Så nu kan jag lägga in ett
ryck. En a två gånger i veckan tar
jag bastu. Jag röker inte och nyttjar
inte starkt.
- Du åker skidor rätt skapligt och

är inte oäven på bana. Ligger inte ditt
intresse åt att gå in för dom grenar
na?
- Nej, terräng är min musik. Sär

skilt om man får sträcka ut på så fin
mark som den i naturreservatet i Norr
köping. Den banan ihöll måttet och gav
fin svikt i skogen. På skidor lever jag
på gammal rutin, men har inte den styr
ka och balans, som t. ex. Birger An
dersson kan ådagalärga. Skidorna krä
ver också mera träning och för med
sig en del extra besvär med grejor och
vallning.

na bästa tider och var har du varit
med?
- På 5000 m. har jag gjort 14.44.8

och på 10000 31.22. Förra året var jag
nere i Ludwigshafen och vann två 3000
m.-lopp på en Idrottsplats för 90.000
åskådare. I ,Stockholms match mot Lon
don i september fick jag stryk. Men
det var kul att flyga. Liksom till Fin
land där jag gjorde ett bra lopp på
midsommarnatten. Vi ska dit nu igen
i juni, då Järla har en klubbmatch i Hel
singfors. Och då tar jag familjen med
på semester. Så ska vi springa rpå Dag
bladets stafett, där vi vann i vår klass
förra året.
- Ja, du springer för Järla. Var

för skubbar du inte för Gustavsberg?
- Fanns det banor och större intres

se i Gustavsberg skulle jag nog vara
med. Men .Iäria är ett bra kamratgäng
och lägger ned både omsorg och in
tresse på fria idrotten.
- Man har ibland sagt att du helst

ställer upp där inte konkurrensen är
för stor - för du vill helst bli etta.
- rSnack! Jag har ingenting emot att

möta essen. Har varit med i tio mäster
skap och kommit 8-4-5-10-5-5-6s3-2 och
nu etta. ,så du måste medge att jag
tjänat för Rakel.
- Tror du att gustavsbergsgrabbar

na kan bli bra idrottsgrabbar i Iöpning ?
- Dom är bra. Det finns ,flera, inte

minst juniorer, som visat lejonklon just
i terräng. Och på orientering och skidor
är dom ju inte heller borta. Jag lufsar
gärna med dom, men avråder dom från
att försöka följa mej i min speciella ter
räng. Det är risk att dom tappar in
tresset. Men på Farstaborg vore kul
att få tampas med dom.
- Vilket är ditt förnämsta pris?

- SM-tecknet, så klart. Men sedan
är det faktiskt dom här Argentapjä
serna. Det är grejor som står sej.
Vi ägnar en stund åt att titta på

Valfrids ,prissamling och det är min
sann inte småpotatis. Från ,Sleipners
bärgade han en ljuvlig matta, ett tungt
tennskrin och stor guldmedalj, från Lin
neas terräng lyser en tjusig bordslam
pa, Sumpans gav ett pampigt skrivställ
och silverplakett. DiM ett ställ Parker
51 och •SM en skyttel med SM-märket
och el. rakapparat. Och så var där pre
sentkort och minnessaker. Valfrid visar
på väggarna, där hänger vackra konst
verk - priser förstås. Särskilt förtjust
är han i en GrUnewalds-reproduktion. I
alla skåp och garderobsutrymmen har
han en mängd dyrgripar. Skoglund bor
de faktiskt hjälpa Valfrid med att sätta
upp hyllor utmed hela kortväggen i var
dagsrummet, så vår mästerlöpare kun
de överblicka sina samlingar.
- Vad har du annars för 'hobby?
- Fotografering. Jag är med i .foto-

klubben. Kör med en Leica och har för
storingsapparat. Hilding här säger att
jag är en lovande nybörjare i gamet. Ska
vi titta på några bilder?
Vi slår oss ned i soffan, medan fru

gan dukar upp kaffe. Valfrid och Hil
ding snackar om motljus och filter m.m.
och jag väljer ut en bild av de båda
pigga ungarna i familjen, Anna och Gö
te på blåbärsplockning.
Vid kaffet pratar vi Gustavsberg.

Värdfolket intygar att de trivs och pri
sar lägenheten. Men ett eget hem skulle
man ha. Jobbet är rörligt och bra för
en idrottsman, säger Valf'rid. Men det
är klart att lönen skulle kunna vara
högre. - Ref. finner att han måste iväg
på sammanträde. Vi önskar god fort
sättning och tar adjö av den trivsamma
kvartetten på Hästhagsterrassen.

G-g
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Vi är faktiskt så inställda på vackra
1 :stamajdagar, att vädrets makter yt
terst sällan vågar svika våra förhopp
ningar härvidlag. Ja, hur ska man an
nars förklara? 1Som nu i år t. ex. kallt
och snöslask, sa' vädergubbarna. ,Mun
väder, sa' vi, och fick rätt. Himlen var
blå när vi marscherade till Folkparken
med glittrande, solvarma trummor och
trumpeter. Det var så vackert att vi
fortsatte av bara fa.rten till 'Stockholm
(musikkåren förstås), där tjugotusen
människor samlats för att höra på oss
och kanske något litet på borgarrådet
Mehr. Så nog gör vi reklam för Gus
tavsberg alltid. Förra året målade vi
fabriksmärket på bastrummans ena si
da. Applåder från trottoarkanterna på
denna sida hördes när vi passerade. All
deles för ensidigt tyckte Affe Nordin
och bemålade även den andra sidan och
- alldeles rätt gissat - applåderna för
Gustavsbergs kvalitetsporslin blev i år
precis dubbelt så starka eller om man så
vill, tvåsidiga. Och ni, som var med på
hemmaplan! Vet ni av att Hilding Ohl
son filmade er? Inte det. Jo, det gjorde
han. Håller ni er nu i närheten av oss,
vid våra sommarkonserter, eå kan det
hända att ni blir förevigade för tid och
evighet. Filmen är avsedd att celebrera
vårt 90 års-firande samt att därutöver
ge våra efterkommande ögonblicksbil
der från livet av i dag.
Vår siste ännu aktive skarpskytte

musikants 60-årsdag har t. ex. filmats
och det är bara att hoppas att vårt upp
riktiga tack till Gustav Wallius för hans
trohet mot musikkåren och dess ideal
fått ett filmatiskt riktigt uttryck.
Ja, det var det.
Häromnatten drömde sign. en kul sak.

I den stora vackra parken framför kom
munalhuset (Kommunalparken hette den
visst) flanerade vi bland blommor och
blader. Ibland satte vi oss i en parksoffa
och njöt anblicken av den tjusande näck
rosdammen i vilken små glittrande vä
gor rördes upp av springvattnets millio
ner droppar. När tiden för kvällskon
serten började gick vi bort till serve
ringen framför musikestraden och be
ställde kaffe. I kväll var det sångkörens
tur att sköta underhållningen. Program
met ligger på bordet. LEtt fint program,
ser jag. Fridas visor, Tre trallande jäntor

Fotoklubben
har valt styrelse för 1954, nämligen Hil
ding Ohlson, ordf., Helmer Karlsson sekr.,
Birger Persson, kassör och Gustav Blom
berg och Oskar Berchtold. I klubben finns
nu 19 svenskar, 6 tyskar, 2 italienare och
1 från Australien, och nya fotointressera
de äro välkomna som medlemmar. Vid
sammanträdena demonstrerar medlem
marna sina fotoarbeten, ger kritik och ut
byter erfarenheter. Sedan starten i höstas
har man haft möten, fotopromenader och
tävlingar. De senare hade som motto
"November", Stilleben", och "Julen".
Angelo Gatti och Oskar Berchtold tog
den första segern. Tävlingsjuryn, Calle B,
W. Wahlgren och Hilding Ohlson bere
der sig nu på att få granska många nya
bilder under 1954 års tävlan. Tävlingen
i år är uppdelad i två grupper. Första
tävlingen har mottot "Våren" och skall
klaras före den 31 maj. Nästa etapp
heter "Vid vatten" och pågå,r från 1 juni
-31 augusti. Den tredje har fått benäm
ningen "Arbete" och har tiden 1 sept.-
30 november. Medlemsavgiften är 4:
och dessutom erlägges 1-: per tävling,
vilket går till priser.

Gustavsbergs skolor för yrkesunder
visning anordnar kurser i matlagning,
sömnad, barnavård, porslinsmålning,
maskinskrivning, stenografi och språk
med början 15 sept. Anmäl Eder re
dan nu för kurs i höst till Folkskoleexp.
Tel. 308 25.

SKOLSTYRELSEN.

Skolträff för 50-åringar
1954

Den klass som hade folkskoleavslutning
år 1917 i Gustavsberg ämnar vi försöka
ordna en träff för i höst. De som var
med i Magister Lagerströms avgångsklass
det året bedja vi sända sin adress till nå
gon av kommitterade.

Holger Karlsson, Västerleden, Mörtnäs,
Hemmestavik. Tel. 202 60.

John Pettersson, Höjdgatan 1, Gustavs
berg. Tel. 300 10.

Carl Wiberg, Grindstugärde 49, Gus
tavsberg. Tel. 300 63. Arbetsplats 301 00.

och - vad nu då? Land du välsignade,
som nummer tre, solist A. Björkman!
Det var minsann något för finsmakare,
det vill jag lova. Ja, här trivs vi verk
ligen men så är det också bara en dröm.
Eller hur?

Fanfar.

Bridge
Den 13 febr. 1953 bildades Gustavs

bergs Bridgeklubb och har den 19 febr.
i år hållit sitt första årsmöte.
Klubben har 53 st. medlemmar, samt

liga aktiva bridgespelare och vi hoppas
att under det kommande året kunna
öka medlemsantalet ytterligare, då vi
vet att intresset för bridgespelet är
stort.
Under vår- och hostsäsongen 1953

har klubben halt 28 st. väl besökta spel
kvällar.
Instruktionskurs för nybörjare har

hållits och kommer en ny sådan att ord
nas till hösten. Förutom ett gott utbyte
med andra klubbar har även 2 par av
klubbens spelare kvalificerat sig till se
mifinalen i Aftonbladets Korp.-bridge
tävling i Stockholm.
Klubbmästare för 1953 i partävling

blev Rolf Karlsson och Gert Wickström,
den senare liksom Putte Kock visande
att brtdge och fotboll går bra att kom
binera.
Klubbens nuvarande styrelse består

av Wille Falk ordf., Inge Westin sekr.,
Sune Nilsson kassör, samt Uno Sande
bring, Lennart Forslund, Rolf Carlsson
och Gunnar Ekström. Uno Sandebring
är tillika instruktör och tävlingsledare.
Bridgeklubben hälsar alla intressera

de i Gustavsberg med omnejd hjärtligt
välkomna till höstens instruktions- och
spelkvällar.

Gustavsbergs Systuga fortsätter sin
verksamhet t.o.m. juni månad. Den
öppnas åter i okt. Behöver Ni hjälp
med tillklippning och provning är Ni
välkommen till Hästhagsvägen 8, tis
dagar kl. 19.30-20.30.

KOMMITTEN.

Gamla fotografier
äro ofta mycket värdefulla, då man vill
ge en bild av gångna tiders skick och
sed. Hembyqdsvårdskornmitten vädjar nu
till alla gamla gustavsbergare att för vå
ra samlingar skänka originalbilder eller
kopior av äldre fotografier. Kasta inte
bort gamla fotos, skänk dem till oss och
ge oss också data och annat ni vet om
bilden. Adressera er gåva till G. Lorang,
Bleket eller L. Backman, Lugnet, Gustavs
berg. Red. åtar sig också att vidarebe
fordra

GAMLA FOTOGRAFIER
till HEMBYGDSVARDSKOMMITT!:N.
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Kontaktmän i [ritidsverksamheten m. m.
ABF
Amatörteater
Arbetarekommun, soc.-dem.
Arbetarekommun, komm.
Arbetsledarna, SAF
Badplatser
Bandy
Baptistförsamlingen
Blommor
Blåsorkestern
Bridge
Brottning
Båtklubben
Civilförsvarsföreningen
Cykling
Dragspelsklubb
Fackföreningen

Filadelfiaförsamlingen
Folkdans
Folkparksföreningen
Forum
Fotboll
Fotoklubb
Framtidshopp, juniorförening
Fri idrott
Frimärken, filateli
GK, fritidsklubb för skolflickor
Gossorkester
Gustavsbergsgillet
Gymnastik, manlig
Gymnastik, kvinnlig
Handboll, kvinnlig
Hembygdsvårdskommitte
Hemvärnet
Idrottsföreningen
IOGT
Italienska klubben
Kanotsport
Konsum
Konsums personalklubb
Korpidrott
Kvinnoklubben, soc.-dem.
Kyrkliga arbetskretsen
Kyrkokör
Körsång, manlig
Lekplatser
Lottakåren
Manskören
Missionsförsamlingen
Motorcykelsport
NTO
Orientering
Orkesterföreningen
Pensionärsföreningen
Pistolskytte
Röda Korset
Scenstudion
Schacksällskapet
Segling
Simning
Skidor
Skidfrämjandets lokalavd.
Skytteföreningen
Sportfiskeklubben
Systugan
Södersved, tältplats
Tennis
TBV
'I'jänstemannalclubb
Tjänstemannaorganisation, SIF
Tyska klubben
Unga örnar
Ungdomsklubben, soc.-dem.
Ungdomsnämnden
Varpa
Vita Tanden, Ungdomsklubb
VP och VF, ungdomsklubbar
Vävning
Yrkesskolan

Harald Lindholm, Lugnet
Hilding Ohlson, Grindstugärdet B 14
Ando Björck, Sadelväzen 4 A
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Så kom alltså våren med värme i maj
och visst var det skönt med somnUlff•

kavaj,
men vårvindar kan vara snåla.
Nog kändes det rart med brännande sol
och svalt att ta på en tunnare kjol
om solen blott fortsatt att stråla.

Visst vilade båten på gungande våg,
visst firades våren vid parkens prolog
men Valborg var kylig i valsen,
Nog var det rent ljuvligt i täppwns hägn
och skönt trots åska och vårligt regn
- men du fick en förkylning på halsen.

LEKAREN

HöRT PÅ ,FABRIKEN.

Ur högtalaren tonar känsligt "Var är
den vän jag; söker ...", vilket avbrytes
av telefonistens ivriga röst: ''Växeln
söker herr Lundgren från Tranås."

SOMMARBARN.

I en kollega läste jag följande.
- De som vill ha barn till sommarn

torde anmäla detta till Personalkontoret
med angivClinde av om pojke eller flicka
önskas. -

(Hos oss skötes som bekant ärendet av
socialvårdsbyrån.)

OrigineI.l pristävling

300 66

Gustavsbergaren innehåller c :a 30000
bokstäver. Det ger möjligheter, säger ve
tenskapen, till omkring 200000 tryckfel och
några millioner möjligheter för ombyte
av bokstäver. En engelsk tidning har
räknat ut att det i sättningen "To be or
not to be" finns möjligheter till 2.759.022
tryckfel. - Detta ger Red. ett strålande
uppslag till en pristävling. Den av våra
läsare som i detta nummer av Gustavs
bergaren kan redovisa det största anta
let tryckfel (med angivande av plats) skall
få en bra bok - troligen med ett eller
annat tryckfel. Sänd in Din korrekturläs
ning före den 1 juli till

Red.
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Semester
Tre veckor i juli har vi njutit se

mester. Tågen ha rullat iväg med
gustavsbergare åt alla håll. Med bil
och linjebussar ha flera sökt sig till
nya trakter och över gränserna till
varmare länder. Båtägarna ha stä
vat mot sekundmeter till sina öar
därute i fjärdarna. Några få spänsti
ga ha cyklat eller vandrat efter vä
gar och stigar i bygderna söderut.
Andra ha sparat pengar och besvär
och tagit det lugnt under de solfatti
ga dagarna här hemma. Själv sökte
jag mig till KF :s semesterhem vid
Nissafors, och trivdes storartat, trots
att det bara blev bad tre gånger. Men
vi badade bastu.

Det är ett egendomligt faktum att
vi i allmänhet helst vill ha vår semes
ter just denna tid i juli - regnmåna
den. Vi trivs med att trängas på tåg
och vägar, vi vill träffa mycket folk,
vi finner oss i att kämpa om plats på
pensionat och badstränder, att ha
tält och campare runt om oss. över
belastningen på semesteranläggnin
garna och kommunikationerna under
juli gav för några år sedan uppsla
get att de stora industrierna dis
triktsvis skulle sprida ut och växla
sina semestertider under sommarmå
naderna. Detta vettiga förslag tycks
icke ha slagit igenom, och i mitten
av juli trängs vi alltjämt med varan
dra för att få vår rekreation.
För många, kanske de flesta, blev

semestern i år en besvikelse. Man
skyndade hem igen från västkustens
regn och kalla vatten. Endast längst
i norr gav solen brunbränd hy och
fjällsnön svalka. Har nu inte detta
års regniga ·semesterveckor gett oss
en tankeställare? Varför skulle vi in
te kunna gå in för att anamma för
slaget om semesterns spridning? Ja
varför inte gå litet längre och upp
muntra till enskild semester i det
blommande juni eller under augustis
bärmarker och månskenskvällar? El
ler rentav propagera för vår- eller
vinterferier. Då finns det gott om
plats på pensionat och friluftsgårdar,
då är resorna billigare och angenä
mare. Då bleve också vilan och av
kopplingen en välgörande realitet.
Under högsommaren, då dagarna

är långa och ljusa, få vi i vår vardag
de flesta chanserna att vistas ute, vi
hinner med bad, kan vandra i natu
ren, vi får sol och luft på väg till och
från arbete, ja även på rasterna. Var
för ska vi då offra dessa dagar på se
mester?

Ja, så där sitter jag och funderar,
medan regnet skvalar därute. Jag
har tröjan på och semesterhemmets
el-kamin sprider en behaglig värme.
Visst är det trevligt här! Vi spelar
canasta, idkar sällskapsliv, tävlar i
bordtennis så svetten lackar, lyss
nar till radio eller läser en deckare.
Men det kunde vi också göra vilken
annan tid på året som helst.
Nej, nu vill jag dra en lans för att

semestern ska spridas över hela året!
En absurd tanke, säger många, men
varför inte ? För dem som vill stifta
bekantskap med andra folk lär den
ljuvligaste tiden, t. ex. för ett besök
i söderns soliga länder, vara under
vår vår eller höst. - Vill man åter
se sin hembygd och träffa gamla vän
ner och anförvanter, så ska man inte
ge sig av i juli. Och vilka möjligheter
gives inte till att arrangera givande
gruppresor, att träffa medmänniskor
i deras vardag och arbete - blott
man inte valde färdedagarna i juli?
Jag har haft tillfälle några år att del
ta i sensommarkurser på olika folk
högskolor och internat inom mitt ge
biet. Ofta har jag reserverat en se
mestervecka för att få chansen att
vara med. Även om det varit arbet
samt med föreläsningar och gruppar
bete, så har veckan ändå gett mera
rekreation och stimulans än mången
semestervecka. Jag har kommit hem,
laddad av arbetslust och uppslag, ef
ter att ha knutit kontakter med kol
leger med liknande jobb. Jag har so
vit och ätit gott.
Att förlägga semestern till den ti

diga våren eller den sena hösten låter
sig visserligen inte göra för familjer
med skolbarn. Men de kan vara sam
man från början av juni till slutet av
augusti. Och under vinterperioden ges
minst en veckas skollov. övriga fa
miljer, ensamstående och ungdomar
skulle må väl 'och säkert uppskatta
att under annan tid än juli få vila
upp från vardagen, delta i en grupp
resa, en folkhögskolekurs eller kopp
la av på ett fridfullt pensionat. Och
nog skulle det finnas arbete för dem
i fabriken, medan det stora flertalet
arbetskamrater i regel flyr därifrån
till fruntimmersveckan.

Gösta Dahlberg

vm Dt» ha nästa nnmmer av Gns
tavsbergaren i september?

I så fall bör manuskript vara. in
lämnade sena.st den 31 augusti.

Tackar på förhand!
Red.
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Några ord om .uppfostran
För en tid sedan ramlade det ned

en lapp på mitt bord från redaktö
ren. Han ville ha uppsats om: "Häl
san framför allt". Ja jag har hört
mången, som utropat: Den som dock
hade hälsa. Jag har förstått dem och
jag har sett tillbaks på deras liv och
funnit att många många gånger är
det deras eget fel, att hälsan slagit
slint. Nog kan nutidens sjukvårds
konst ställa mycket tillrätta men det
viktigaste är dock den förebyggande
vården och den börjar med uppfos
tran.
Hemmets käraste uppgift är att

fostra barnen. Förr i tiden låg denna
uppgift lättare till, Hemmet var då
en större enhet, barnskaran ofta stör
re än nu och det arbete, som preste
rades, var ett arbete för hemmets del.
Nu finna vi en annan karaktär. Ofta
arbetar mannen för annans räkning
och ej så sällan även kvinnan. För de
uppväxande barnen innebär detta en
minskad värld att göra upptäckter i
och de erfarenheter, som barnet kan
göra av det arbetande livet i hemmet
bli mindre. Barnen av i dag fordra
därför mer sysselsättning, mer vård
och fostran.
Från samhällets sida göres nu ock

så mycket för att underlätta denna
fostran. Jag pekar på barnavårdssta
tionerna, barnhemmen, barnträdgår
darna etc. Det viktigaste är dock
hemmets kärleksfulla och kontinuer
liga fostran. Man har gjort undersök
ningar över vilka fostringsförhållan
den, som gett de bästa resultaten ge
nom att jämföra barn som uteslutan
de vårdats å barnhem, i hem med
hjälp av skötersketillsyn och enbart
hem. Det har härvid framkommit att
de barn som vårdats i hemmet med
tillfällig hjälp och tillsyn av skolad
sköterska visat den bästa utveckling
och det är ju den formen av fostran,
som vi försöker ge våra barn nuför
tiden.
Jämför man utomäktenskapliga

barn med barn födda inom äktenska
pet finner man en mycket sämre stan
dard hos de utomäktenskapliga. Det
ta gör att vi måste på alla sätt mot
verka tendensen till utomäktenskap
liga barn. Staten gör ju även mycket

därför. Den ger praktisk och ekono
misk hjälp till bosättning. För att
stabilisera hemmet söker staten även
genom skattelättnader, barnbidrag,
nybyggnads- och förbättringsbidrag
underlätta för hemmet och höja dess
standard. Ej att förglömma är den
upplysningsverksamhet bl. a. i sko
lorna, som söker motverka det sexu
ella livets snedvridenhet.

Då nu så många organ utanför
hemmet söker att bringa värdefull
hjälp men vi ändock se, att det är
hemmets verksamhet, som är det vik
tigaste, så bör var och en inse sitt
ansvar i frågan och göra sitt bästa
för att bidraga med sin insats.
Varje mor och far vill ju med sin

fostran söka nå fram till att deras
barn skall bli sanna och ärliga, de vill
se dem växa till helgjutna människor
både kroppsligt och själsligt och de
önska, att de som vuxna skall inse sin
plikt att genom eget arbete försörja
sig själva och förstå sitt ansvar i
samhället.

Många äro de röster, som vill låta
göra sig hörda, då det gäller barnens
fostran. Läser man i litteraturen,
utan att själv kritisera och bedöma,
kan många få den uppfattningen att
friheten för barnen är det viktigaste.
Plantan skall växa, som den växa vill.
Lägg inga hindrande och hämmande
moment i vägen, ty då kan det bli
ogynnsamma resultat. Så kan det mån
gen gång låta. Detta är dock en stor
missuppfattning särskilt med hänsyn
till uppfostran i förskolåldern.
Professor Jundell framhöll på sin

tid att fostran med tvång är under de
första sju åren ett oundgängligt upp
fostringsmedel. övertalning och över
tygelse har ej stor betydelse i lekål
dern. Det är först när tanke. och om
dömesförmågan börjar vakna, som
man kan börja ge skäl och motskäl,
men intill dess måste uppfostran till
väsentlig del bestå i mildare eller
strängare form av tvång. Av vikt är
härvid att fostraren alltid upprätt
håller respekt och kärlek inför sitt
barn. Kärlek och auktoritet är de nor
mer, som fostraren skall grundlägga
för att kunna ge fostran. Mot varje
ingrepp, som göres mot en männis
kas eller ett barns frihet reses alltid
ett motstånd. Detta motstånd, som i
vissa fall kan stegras till trots, kan
många gånger omöjliggöra fostra
rens arbete. Kan man utgå ifrån att
äga barnets kärlek och samtidigt ha
auktoritet gent emot barnet, då har
man en säker utgångspunkt för att
övervinna detta motstånd och detta
trots, som spärrar barnet. Samma
energi, som ger trotset kan då kopplas

om i positiv riktning och ge upphov
till gott samförstånd.

Mot handlingar, som barnet företar
sig och som ej kan gillas av omgiv
ningen måste man söka framkalla
olustkänslor hos barnet. Man skall sö
ka väcka barnets s. k. samvete. Här
vidlag har man en naturlig hjälp i
det förhållandet att barnet har en in
neboende tendens, en drift till lydnad.
Barnet, säger Jundell, vill vara en
älskad undersåte.

Orsaken till att föräldrar misslyc
kas, anger samma författare vara, att
föräldrarna ha en obenägenhet att
använda tvång. Detta tvång och dessa
olustförnimmelser, som man måste
använda i uppfostran bör dock ej få
karaktär av straff. Straffet är ett
ont, som kan undergräva kärleken
och respekten. Alltför ofta är även
straffet en produkt av vreden. och
straffets mål förgätes för det mesta
i upphetsningen.
Uppfostran får ej heller ha till mål,

att den som uppfostras helt skall un
derkasta sig uppfostrarens vilja. Bar
net skall läras vilja och vilja rätt.
De två stora förhållanden, som in

verka på barnens uppväxt är arv och
miljö. Av dessa är det endast miljön
fostraren kan inverka på. Vi ärver ej
egenskaper i färdig form, utan anlag,
som under inverkan av omgivningen
ger upphov till egenskaper. Anlagen
kan vi ej inverka på, men omgivnin
gen kan vi till rätt stor grad förän
dra. Vi kan skydda de uppväxande
från infektioner och dålig näring.
Klimatiska faktorer kunna vi för
bättra och upplevelser av skadligt slag
kunna vi även skydda våra barn ifrån
eller bjuda dem fostrande upplevel
ser.
Äro anlagen dåliga, måste miljön

vara mer på sin vakt, för att ej skad
liga sjukdomar skall göra sig gällan
de. Vi skall framför allt förstå att vi
ej ärva utbildade karaktärsegenska
per utan olikheter ifråga om drifts
liv och temperament. Utvecklingen
beror mycket på miljön och uppfos
traren. Den begåvning vi ärva kan
miljön och fostraren försämra eller
förädla även om vi ej kunna skapa
ett geni av en medelmåtta.
Den viktigaste perioden av ett

barns fostran infaller under de förs
ta 7 åren. Vi skall i kommande av
snitt söka bilda oss en uppfattning
om våra åtgöranden för ett normalt
barns fostran genom spädbarns- och
lekåldern och avslutningsvis beröra
senare skeden av vårt förhållande till
barnens sexuella fostran. Därmed på
återseende.

John Bellander.
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En pratstund med
en veteran

I mitten av juni fyllde vår hedersvete- "A det förstår du väl", sa' Pettersson
ran Knut Andersson, 82 år. Jag över
bringade förstås en blomma och passade
på att pröva min bandapparat för en
intervju, varav jag här ger en del glim
tar. - Det är ett trivsamt hem där vid
Doktorsgatan. Fru Hilma och dottern
Ebon sv,arar för hemtrevnaden och Knut
Andersson är spänstig och energisk och
i alla avseenden en trägen arbetare i
örtagården. Knut Andersson som redan
1882 formade hänklar i fabriken, har
många namn i minnet när vi ber honom
söka erinra sig några av yrkets pionjä
rer.
- Det fanns många stabila arbetare

den tiden. Före min tid kallades de fa
brikanter och stod högt i kurs. Där
var gubbarna Söderström, Wadström,
Emil Box, Nils Andersson, Hammar
ström och många fler. Söderström, som
förresten kom frän Svea Artilleri, var
en duktig karl och intresserad av sitt
arbete. Ja, gick man Algatan fram vid
9-10-tiden på kvällen, så säg man att
det lyste frän Söderströms arbetsplats.
Han var handmodellformare och gjorde
de finaste sakerna.
- Fanns de där gubbarna på en sär

skild avdelning ?
- Nej, de var strödda litet varstans

i fabriken, intill dess "nya verkstan"
blev färdig. Då placerades maskinfor
marna på nedre botten och till höger en
trappa. upp stod de där .stabila männen
jag talade om.
- Var jobbade du själv?
- Som tioåring formade jag hänklar

ät hänklerskorna och hade två öre för
ett engelskt dussin, d.v.s. 36 hänklar.
Det kunde bli en förtjänst på upp till 8
kr. i månaden och det var mycket peng
ar för en -pojke i den åldern. Till mid
sommar 1885 jobbade jag som springpoj
ke ät min bror på "äkta verkstan" och
så hamnade jag hos Vetter.
- Har du någon mer yrkesman i min

net?
- Ja, en synnerligen skicklig karl

var modellör Pettersson. Han kom di
rekt från akademien och skulle egent
ligen ha åkt till Tyskland på ett stipen
dium. Men så kom Gustavsberg emellan
och erbjöd honom 125:- i månaden.

till mig, "det var en stor frestelse för
mej, som inte var van att förtjäna ett
öre." Så han blev kvar här. Men före
honom hade Forsberg kommit hit som
modellör. Men han var ju ingenting till
modellör inte. Han blev verkmästare i
stället! Stor, stöddig gubbe. - Sä hade
vi gubben Dahlberg (fint namn). Han
var flickornas morbror. (Flickorna det
är systrarna Atherton i samma hus).
Han satt där oppe på "Englunds verk
stad" och där arbetade också min bror.
- Ska du berätta litet om ditt eget

arbete.
-Ja, jag jobbade som sagt hos Vet

ter. Han var svår att tas med. När jag
varit hos honom bra många år, så be
gärde jag mig därifrån. Jag var på
Forsberg flera gånger utan resultat.
"Du får gå till brukspatron", sa han.
Ja, jag gick in till brukspatron. Då
blev det "konselj". På omvägar fick
jag höra att de kommit överens om att
jag skulle vara kvar till dess jag gick
därifrån. Gubben Forsberg hade sagt att
"det är bäst att Knut får vara där, för
man törs inte skicka dit vem som helst.
För dom kan ta en form och slå Vetter
i skallen med. Å det vet jag att det gör
inte Knut." Fjorton dagar efter tog jag
på mig rocken och gick därifrån. Jag
träffade gubben Forsberg i fabriken och
bad att fä en polett och gå hem, tills
det blev klart för mej. "Dä ä bäst du
går till brukspatron!" sa Forsberg. Då
träffade jag mäster Barlou: och bad ho
nom om en polett. Ty det måste man ha
för att få gä ut ur fabriken. Samma
svar. På eftermiddagen var jag hem
ma. 'Sä blev det konselj igen utanför
"Kasern". Så kallade dom ut min bror
och sa åt honom att gå till Vetter.
"Jag", sa han, "jag som är van att vara
bland folk". Då skickade dom ut Val/rid
Pehrsson, som var hos modellör Petters
son.
- Du var stursk redan då!
- Ja, men jag var väl en 18 år ock-

så. I alla fall fick jag komma till mo
dellör Pettersson och gjuta modellfor
mar och annat. Så kom gubben Bar
low en vacker dag och bad mig att jag
skulle gå tillbaka till Vetter. Jag blev

"Gubben Forsberg dugde inte till mo
dellör, men blev verkmästare i stället."

lovad guld och gröna skogar. Där skulle
tas upp en dörr, så vi kom närmare var
andra och så vidare. "Nej, det är bäst
att väggen fär vara hel", sa jag. Jag
var fortfarande ovillig. Men Vetter hade
just en fin blomkruka färdig och den
kom Barlow till mej med och bad mej
vara snäll att ta hand om den. Och ar
bete kunde jag ju inte neka till. Jag
måste ta emot den - och så var det
klippt. Och snart efter satt jag inne hos
Vetter och arbetade.
- Kommer du ihåg någon särskild

händelse frän din ungdom vid fabriken.
- Jo, 1882 fanns det en byggmästare

här som hette Lenander. Han skötte me
kaniska verkstan och snickeriet. Så hade
vi en gravör, som hette John Karlsson.
De där två kom ihop sej och John Karls
son var den som inte vart svaret skyldig
och kunde vara rätt uppkäftig. Då klaga

Milster Barloui
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Lenander för mäster Barlow. Karlsson
blev nedkallad till laboratoriet. Och där
fick han smörj!
- Var det husaga?!
- Ja det skulle man kunna säga. Det

där spred sej som en löpeld i samhället
och en kväll, när Lenander skulle upp
och spisa på Värdshuset var alla Gus
tavsbergare samlade på torget och Sten
husbacken var full -av folk. Då gick
löjtnant Odelberg och mäster Barlow
ut på kajen för att titta hur det såg ut.
"Det är Inte gott att gå fram där", sa
löjtnanten. Så gick gubben Barlow upp
och bad dem att gå hem och inte sam
las på det där viset. "Ni får både plikter
och flytter", sa han. Då skrek folket:
"Då flyttar vi allihopa!" Då lugnade sig
Barlow och ropade: "Ni behöver var
ken plikta eller flytta!"
Så småningom försvann den ena efter

den andra. Dagen därpå gick mäster
Barlow runt i hela fabriken och bad att
de inte skulle gå ut och ställa sig så där
någon mera kväll. Och så blev -det.
- Vad hade ni för arbetstider?
- Tjugo minuter över fem ring-de det

"väckning" på slamhusklockan, och
klockan sex började arbetet. Dagsver
kare skulle arbeta från sex till halv sju.
Styckearbetare fick gå hem klockan
fem, men de stod vid porten halv sex
på morgonen. Till största delen kom de
igen till !fabriken vi-d sju-tiden på kväl
len. De gick till och med ned på sön
dagsmorgonen. Tallriksformare och te
fatsformare gick ned för att plocka av
sina formar. iDet var av rent intresse.
Och så gjorde man också långt senare.
Men när 8-timmarslagen kom till var
det slut med den saken. Jag kom ur
fabriken litet över halv sex en -dag och
mötte ing. Odelberg, som frågade om
jag inte rättade mej efter 8-timmarsla
gen. "Jo -det gör jag", sa jag, "men den
slutar för mej klockan fem och sen bör
jar mina egna lagar."
- När hade ni raster?
- Från åtta till halvnio var det fru-

kost och mellan ett och två middag. I
allmänhet kiLade vi hem också på fru
kosten, ty vi fick komma tio minuter
utöver ringningen.
- Och så höll ni på till halv sju?

Nja, efter -den tiden skulle man
sopa verkstan.
- Vad gjorde ni på er fritid under

vintern?
- Vanligtvis så hade vi ledigt mellan

jul och nyår, ja ända fram till tretton
dagen. Man hade inte så bråttom på den
tiden. Då roade vi oss med att gå på
Klubben och spela bräde och schack
eller läsa tidningar. Gubbarna hade för
resten fullt schå i sina vedbodar. - Det
var vanligt med nyårsbal. Den första

klubblokalen var där flickorna Fredblad
bor nu, i änkan Thörngrens stora sal.
Sedan fick vi lokal på Värdshuset och
då blev det dans sista lördagen i måna
den. - Så var det konsert ibland. Vi
hade ju Skarpskyttemusiken. De var
styva och hade en del militärer. Själv
spelade jag för Templarna och vi täv
lade. Till slut överglänste vi skarpskyt
tarna och fick spela på danskvällarna
på Klubben. Och 1893 var jag med och
blåste på Midsommarkalaset.
- Akte ni kälke på vintern?
- Jo visst. På kvällarna, särskilt när

det var månsken, då var det full fart i
Rutens backe. Till och med "fröknarna
och herrarna" var med och lånade våra
kälkar.
- Hur bodde ni på den tiden?
- När mina föräldrar gifte sej så

fick de bo i ett litet rum på vinden i
Stenhuset. Där föddes min yngstabror.
I rummet bredvid bodde gumman Lars
son med sina två döttrar, Alma och den
blivande fru Atherton. Med tiden flytta
de mina föräldrar till Statbyggnaden.
Där var rummet litet större, men så
bodde vi också sju personer i det. Det
var rätt vanligt även på andra håll, t.
ex. i Kullen. En -dag kom löjtnanten till
-far och sa att han fick flytta till Grind
stugatan 6. Det kostade 5 kronor i må
naden i hyra för lägenhet och trädgård
och far ansåg inte att han hade råd.
"Flytta dit", sa löjtnanten, "Andersson
får inte bo i ett rum med så stor fa
milj!" Och så blev det som brukspatron
ville. - Brunnar för vatten fick vi grä
va själva. I Grindstugatan fanns Hag
ströms brunn, där Telefonstation var.

Doktor Isberg var den förste koopera
tören i Guetaosberq,

Vår brunn låg mellan 6:an och 8:an.
I Fahlströms brunn (mitt emot garaget)
fanns det lent vatten. Där hämtade vi
vatten för tvätt.
- Hade ni ingen tvättstuga?
-Jodå. Nere vid ån, som flöt förbi

här hade vi en tvätt- och bagarstuga.
På den tiden bakade alla sitt sptsbröd
själva eller också var det en gumma
som bakade åt oss. Tvättstugan använ
des också för slakt. Litet var hade vi
grisar. Lögva-tten värmdes i pannmuren
tills gubben Malmberg kom samtidigt
med grisen.
- Varifrån fick ni ved?
- Det fick vi från fabriken. En stor-

famn var fyra alnar lång och 3 alnar
hög. Vi beställde 1/3 famn eller "ett

Templarnas musikkår vid Bleksäng på 1890-talet. Fr. v. Ernfrid Hedblom, Hjalmar
Olojsson, Knut Andersson, Henrik Böderström, Aug. öberg d. y., Aug. öberg d. ä.

(dirigent), Oskar Holm, Sittande: Efraim. Niisson;
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Hur •
VI arbetar

9. Kyldiskar och plastdetaljer
Kyl- och plastfabriken är den yng

sta av fabrikerna i Gustavsberg.
Plastavdelningen startades 1946. Kyl
avdelningen tillkom senare. Samman
slagningen gjordes för ett par år se
dan till KPF, som även fick på sin
lott 'att handha försäljning av tek
niskt porslin.

Om vi först ser på plastindustrin
i stort, så har den utvecklats starkt
under de senaste tio åren. Speciellt
då inom det termoplastiska området.
Bland de övriga, fenoplasterna har
också framgång skett. Melamin har
speciellt utvecklats till servisgods.
Många nya bakelittyper av olika kva
liteter ha tillkommit, men inom detta

område är det speciellt metoderna vid
tillverkningen som förbättrats. Under
de allra sista åren ha det kommit
fram ett par nya typer av hartser,
polyester och epoxihartser. De förra
användas i huvudsak för lågtrycks
laminat. De senare mest för färg
och fernissindustrin samt som gjut
hartser inom elektriska industrin.

Man hör rätt ofta: "Ja se, nu gö
res allting av plast, snart blir det
bara plast i allting!" Förvisso kan
man lugnt svara, nej, plasterna kon
kurrera inom speciella områden. Ofta
händer det att plasterna användas
tillsammans med något annat mate
rial 'för att förbättra det. Exempel-

mått" som kostade 5 kr. Och så tog
man ett par säckar kol, för 1: 20 säc
ken.
- Vill du berätta litet om affären och

kommunala inrättningar?
- Uppköpsföreningen var bildad före

min tid. Det var på brukspatrons ini
tiativ. Före den fick man handla i stan
eller i Kindgrens affär vid Ebbalunds
gamla grindstuga. - Bolagsboden var
belägen i gamla kontorsbyggnaden, där
det var en genomgång. Sedan flyttades
den dit där brandkåren har sin station
nu. Och så kom den storslagna byggna
den in till kyrkan. Där fick folk handla
på bok och det drogs av på avlöningen.
För det mesta räckte det inte till, utan
det blev skuld, som ökades år efter år.
När sedan ett par, tre stycken i famil
jen växte upp och började arbeta, så
försvann skulden med årens lopp. Men
det var aktieägarna, som tog hand om
utdelningen. Då påpekade doktor Isberg
det orättvisa i detta system för brukspa
tron. "De som handlar och lägger dit
pengarna, de får ju ingenting!"
- Det var en klok karl. Kanske den

förs-ta kooperatören i Gustavsberg?
- Ja det var han nog. "Men vem

ska kunna räkna ut det", sa brukspa
tron. "Det kan jag göra!" sa doktor Is
berg. Och så ·blev det ändring av den
saken och gustavs·bergarna fick utdel
ning, procenten som vi kallade den.
- Vilka skötte posten i Gustavsberg?
- Det var fröknarna Colenius. Läns-

man Colenius hade hela huset (f. d.
Grindstudion) och posten var på. södra
ändan. Där fick jag hämta tidningarna
till Klubben, men vanligtvis fick jag inte
ut dem genast, för Colenius och Isberg
skulle läsa dem först. - En dag, när

jag kom dit hade Colenius fått en
assistent och skulle · just ha tjänstledig
het. Och det uttryckte han så här:
"Tjänstledighet i morgon - å åtta kan
nor brännvin hemma!"
- Kan du berätta litet om musikkå

ren också?
- Jag var sjutton år när jag började

blåsa basun, andra tenor och så små
ningom första. Templarnas musik togs
om hand av öberg, som blåst bas i
skarpskyttarna. .Själv blåste han ess
kornett. ;Sonen blåste B-kornett. 1Söder
ström blåste andra basun och jag första.
Så hade vi en klarinettist, som hette
Holm. öberg skrev noter lika bra som en
fanjunkare vid Svea garde. A vi var
mycket försigkomna och engagerade. Vi
blåste på mötena, vid tillställningarna
vid helgerna, vid utflykter, när gum
morna och gubbarna fyllde år och så
på Klubben förstås. Här fanns det också
en mycket bra violinkvartett, ledd av
Gustaf Lindström. Och han ökade ut
med några av oss till en orkester, som
gav konserter på Klubben.
- Du som har lång livserfarenhet och

sett Gustavsbergs utveckling, vad tyc
ker du allmänt sett om vad som hänt
här?
- Ja, det är en sån himmelsvid skill

nad på förr och nu. Att det skulle bli
så bra som nu på Gustavsberg, det kun
de man inte drömma om för så där en
60 år sedan. Det blev nog bättre här
ute under Odelbergarnas tid i många
avseenden, men sedan KF övertog det
har det blivit bra på alla håll. Folk har
blivit friare. Man måste faktiskt tacka
för att det blev så. att KF kom in i vårt
samhälle.

Dbg.

Magda Hedlund är en av våra dukti
gaste putserskor på Plast. Här snyggar
hon upp en stapel trippelburkar. Dessa
har funnit ett alltmer vidgat använd
ningsområde inom hushållen och för
packningsindustrin.

vis lack för metall och trä, lim för
kryssfaner m. m. Användningsområ
det blir större allt eftersom nya eller
förbättrade plasttyper framkomma.
Maskinerna ha blivit modernare, med
mer finesser i jämförelse med tidi
gare. Formsprutmaskinerna för ter
moplaster bli allt större. Amerikanar
na t. ex. använda maskiner, som
kunna formspruta detaljer med upp
till 8,5 kg styckevikt. Vår största
maskin klarar vikter upp till 1 kg.
En kompletterande metod för till

verkning av större jämntjocka detal
jer är pressning från ark av plastma
terial i kombination med vakuum.
Polyesterhartserna, med glasfiber
som armering, har fått en lavinartad
framgång i USA. De till antalet
största detaljerna, som där tillverkas
är korrugerad "plåt", båtar och tan
kar. Bilkarosser är ju mycket omre
klamerade men de äro ekonomiskt
bärkraftiga i förhållande till plåt en
dast i serier över 15.000 av samma
modell.
Inom färg- · och fernissindustrin

slutligen har många nya typer av lack
framkommit med förbättrade egen
skaper tack vare nya ingående
plaster.

Men vad gör Gustavsbergs
plastavdelning?

Om vi ser litet närmare på "Plast"
som avdelningen populärt kallas är
den uppdelad i tre enheter, formsprut,
avdelningen, fenoplastavdelningen
(bakelit) och putsavdelningen. Där
utöver finns ett packningsrum och
ett fabrikskontor. Dessutom utnytt
jar plastavdelningen rätt flitigt ett
allmänt konstruktionskontor och en
verktygsverkstad.
En förfrågan för tillverkning av

detaljen har inkommit. Om detaljen
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är lämplig för vår tillverkning och
antalet detaljer är tillräckligt stort
för att fånga vårt intresse går för
frågan vidare till Lennart Elovs
son, som i samråd med Ingenjör Wil
helm Karlsson på konstruktionskon
toret, Verkmästare Tage Stridh på
verktygsavdelningen och Verkmäs
tare Walter Svensson på tillverk
ningssidan bedömer följande: I vil
ken maskin detaljen bör tillverkas,
huru många inpressningar det för
tillverkningen nödvändiga verktyget
skall ha, huru många detaljer, som
böra kunna köras per timme. Wil
helm Karlsson konstruerar verktyget
i samråd med Tage Stridh samt be
räknar kostnaden härför. Detaljens
pris uträknas med hänsyn till mate
rialåtgång och tillverkningstid. Samt
liga uppgifter samlas på huvudkon
toret och sammanställas till en offert.
Om den leder till en beställning ut
skriver fröken Ragnvi Nilsson ett or
dererkännande, tillverkningsorder till
plastavdelningen samt order på verk
tyget till konstruktionskontoret. När
verktyget konstruerats och ritats får
Tage Stridh ritningarna för tillverk
ningen. Efter två till sex månaders
arbete (beroende på huru komplicerat
verktyget är) anmäler Tage Stridh
verktyget klart för framtagning och
utfallsprov. Walter Svensson söker
anpassa lämplig tid i avsedd maskin
och låter Sven Ullberg med hjälp av
en man från verktygsverkstaden sätta
upp det nya verktyget i formsprut
maskinen samt köra fram de första
proverna. Den nya plastdetaljen så
gas i lämpliga delar på verktygsverk
staden för att kontrollmätas innan
slutliga utfallsprover sändas till kun
den för godkännande. Först efter

Harry Johansson arbetar vid vdr nya
preformmaskin, där för/ormar till glas
fiberdetaljer tillverkas. På bilden spru
tar han en bindningisvätska på en
lam/pkncpti. ·

skriftligt godkännande igångsättes
serietillverkning av detaljen. Under
körningens gång måste regelbundet
tagas prover och kontrolleras att de
avvikelser, som alltid bli vid en till
verkning, beroende på variation hos
materialet, differenser av form och
spruttemperatur m. m., hålla sig inom
tillåtna gränser. Ibland, dock ej all
tid, är den detalj, som lämnar form
sprutmaskinen fullt färdig för pack
ning och sändning till kunden, men
i de flesta fall vandrar detaljen över
till putsavdelningen för att slipas och
poleras. Verner Lindberg får då
hjälp av de kvinnliga medarbetarna,
som ökar glansen på detaljen, samt
ombesörjer packning och sändning.
Dessutom sköter Verner Lindberg om
lagerhållning och distribution av rå
material till de olika maskinerna. Fru

Bertil Andersson i full fart med
sprutlackering av kyldiskdetaljer för att
sedan octcså sköta bränningen av desam
ma. Han har på kort tid lärt sig sitt nya
jobb.

Magda Sundin på fabrikskontoret ser
till att samtliga papper för sänd
ningar bli rätt utskrivna. Magda Sun
din sköter f. ö. avlöningsutskrivning
en enligt ackordskorten, för statistik
på förbrukat och inneliggande mate
rial m. m.
Vad plastavdelningen tillverkar av

olika detaljer vet väl de flesta Gus
tavsbergare rätt väl, åtminstone av
den typ detaljer vi kalla för "all
männa" d. v. s. de som upptagits till
tillverkning på vårt eget initiativ.
Dessa säljas till järn- och bosätt
ningsgrossister, KF-föreningar m. fl.
Exempel härpå är besticklådan, bröd
och grönsaksburken, ankarsatsen,
måttsatsen, tvål- och borsthyllan,
gravvasen, handdukshängarna m. fl.
Försäljningen av dessa detaljer till

grossisterna skötes av Fröken Anna
Lisa Winroth. Försäljningen till KF
föreningar och hushållsporslinsav-

Hans Eriksson är en av viira skickliga
kyldiskmontörer. Här plockar man ihop
en tvddäckad kyldisk.

delningens kunder skötes genom för
sälpningsavdelningen på hushållspors
lin av Arnold Erderyd m. fl. Huvud
delen av vår produktion på plastav
delningen går dock till ·_ andra in
dustrier. De av oss levererade de
taljerna ingå där i större enheter,
exempelvis detaljer till dammsugare,
kylskåp, armatur m. m.
Beträffande tillverkning av detaljer

i polyester och glasfiber ha vi börjat
göra korrugerad glasfiberplåt i olika
färger, även några båtar ha tillver
kats och provas f. n. Nya pressade
detaljer av detta material kommer.
Vi ha sökt och erhållit godkännande
av varunamnet "Glastic" för vårt
glasfiberlaminat.

Den lokal vi f. n. förfoga över för
denna tillverkning är rätt blygsam
men vi hoppas snart få flytta in i nå
got rymligare lokaler.
Beträffande råmaterial för samt

liga våra plasttillverkningar finnes
mycket litet av detta tillgängligt i
Sverige. Vi köpa material från Eng-

En av våra senaste tillverkningar
inom glasfiberområdet är en mindre se
rie av jollar. Skrovet av glasfiber, inred
ning och relingslist av mahogny. En ut
märkt jolle för en medelstor segelbåt.
Den väger 25 kg, och är i det närmaste
underhållsfri.
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land, Tyskland, Italien, Frankrike och
sist men inte minst från USA.

Och kylavdelningen?
Den tillkom på grund av det allt

mer stegrade intresset av snabbköps
butiker inom KF och privata livs
medelsaffärer, I den typen av affärer
fordras ännu mer än vanligt att va
rorna presenteras på ett attraktivt
och hygieniskt sätt. Dessutom har ju
konservering av matvaror genom
djupfrysning alltmer vunnit terräng.
Och där har amerikanarna varit före
gångare.
Förr ansåg man att det endast var

kött och fisk som kunde infrysas
utan att fördärvas, och att man måste
undvika att frostskada alla frukter
och grönsaker. Det visar sig nu att
praktiskt taget alla livsmedel, som
lätt fördärvas i vanlig temperatur,
synnerligen väl kan infrysas (undan
tag äro tomater, sallad och selleri)
och dessutom att infrysningen möj
liggör verkligt lång tidsförvaring vare
sig ämnet är vegetariskt eller ani
maliskt.
En annan fördel är ingen eller ringa

förluster av vitaminer vid frysning,
ja fryskonserver kan efter 9 månader
ge c:a 2 ggr mer C-vitaminer än torg
färsk vara.

Medan man med kött och fett kan
begagna sig av "långsam infrysning"
var det först vid tillhjälp av "snabb
frysning" goda resultat erhållits med
fisk. Det var när denna "snabbfrys
ning" överfördes till frukter och grön
saker som frysning och lagring av
sådana varor i fruset tillstånd blev
möjligt.
Livsmedelsförsörjningen kan under

lättas betydligt med tillhjälp av kyl
och frysanläggningar. Under exem
pelvis god tillgång på fisk kunna
stora mängder infrysas i lämpligt
placerade fryserier. Ifråga om fisk
kan man räkna med gott resultat
även efter 6 månaders lagring och vid
kött upptill 1 år.
För handhavandet av frusna varor

gäller det att iakttaga noggranna reg.
ler för upptiningen och avsättningen.
Det skulle föra för långt här att re
dogiva för dessa nog så viktiga reg
ler, men vi hoppas få återkomma till
detta i annat sammanhang.
Handeln med frusna varor ställer

sålunda stora anspråk på distribu
tionsapparaten. Det räcker ofta ej
endast att få fryserier, utan man
måste tänka på att varan håller sig
ständigt frusen ända till strax innan
kunden omhändertar den, ja helst att
kunden får den frusen. För så ömtå-
1iqa födoämnen som bär måste en

fullständig kylkedja förefinnas mel
lan fryseriet och kunden, vilken kedja
ej får brytas på något ställe. Trans
porten från fryserierna till distribu
tionsställena måste ske på lämpligt
sätt, så att varan ej upptinar och ej
ens kommer över -12°. Iakttages ej
denna kylkedja, äventyras resultaten,
vilket som sagt kan göra, att en miss
kreditering blir följden och att hand
landen måste kasta bort stora mäng
der varor, på vilka stora pengar re
dan nedlagts.
Vårt lilla bidrag för att klara ovan

skisserade fordringar utgör tillverk
ning av följande disktyper: 2-däckad
kyldisk, betjäningsdisk, avlastnings
disk, djupfrysdisk, samt en del spe
cialdiskar.
Vår kylavdelning är i huvudsak en

sammansättningsfabrik. De ingående
detaljerna äro av högsta tänkbara
kvalitet. Alla blanka delar av rost
fritt stål. De invändiga ytorna äro
emaljerade på vår badkarsfabrik. Ut
vändigt brännlackera vi numera på
kylavdelningen alla diskar.
Ingenjör Olle östgren, som när

mast handhaver tillverkningen har,
trots att produktionsobjektet borde
verka avkylande, rätt heta dagar. Han
beställer och ser till att inköpt ma
terial av många typer och dimensio
ner komma hem i rätt tid för att vi
skola kunna klara en alltmer stegrad
produktion. Den direkta arbetsled
ningen, utformande av nykonstruk
tioner m. m. tager även en väsentlig
tid.

Och vid sin sida har han en stab
av duktiga montörer, som plockar
ihop de olika detaljerna till en kva
litetsdisk.
Försäljningen av diskarna skötes

genom Hugin Kylutrustning AB till
KF-föreningar. Vi sälja själva en del
diskar till privata affärer. Leverans
av kylaggregat, installation samt un
derhåll ordnas genom kylinstalla
tionsfirmorna.
För kontroll och teknisk hjälp med

nya konstruktioner samarbeta vi med
kyltekniska institutionen vid Kungl.
Tekniska Högskolan i Stockholm.

Tekniskt porslin.
Som tidigare nämnts skötes för

säljning av tekniskt porslin genom
KPF. Tillverkningen lyder under In
genjör Bertil Dahllöf och handhaves
närmast av förman John Lundin.
Dessa varor köpas i dag i ganska
stor utsträckning åter från utlandet.
Porslinsdetaljerna äro då hopmonte
rade med andra detaljer till större
eller mindre enheter. Inköpspriserna
utifrån äro synnerligen låga. Detta

Den 11 juni hade nämnden sitt vår
möte. Samarbetskommitteerna rap
porterade att sammanträden hållits
med sedvanliga spörsmål om de mera
interna frågorna. Personalutflykter
ha gjorts på inarbetad lördagstid i
sörmlandsbygden. Ett studiestipen
dium har utanordnats ur HPF:s
lunchrumsmedel. Skyddslwmmitten
har studerat L. M. Ericsons säker
hetstjänst ute vid Midsommarkran
sen. Antalet olycksfall under året no
terades till 34, mot 30 föregående år.
Det är en varningssignal. De 1.000
kr. till hjälpkassan är i farozonen. -
Skyddskommlttens skrivelse i inhala
toriefrågan har resulterat i att Ka
rolinska sjukhuset visat sitt intresse
och kommer att studera i vad mån
inhalatoriebehandling kan lindra si
licos. - Till hösten kommer kommit
ten att ordna en kurs i konstgjord
andning och ett större propaganda
möte för alla som delta i skyddsar
bete. Och så har man trafik- och par
keringsfrågor att brottas med. - I
oktober sätter också Arbetarskydds
nämnden igång en kampanj, stödd av
LO, SAF och Ekonomisk information.
I syftet att göra arbetsplatserna så
riskfria som möjligt satsar man på

förhållande innebär att produktionen
hos oss starkt minskats under senare
år. Vi äro nog där tvungna att söka
oss in på speciella områden.

Om jag får sluta denna lilla fram
ställning med en historia så skulle
jag gärna vilja ta följande:
HKH Drottningen av England var

som bekant nyligen på en jorden
runtresa, För henne föreställdes en
mängd människor av olika anled
ningar. En av dem var en fru, som
nyligen blivit mamma till ett par
tvillingar. Det märkliga med henne
var att det var tredje gången i följd,
hon fått tvillingar. Drottningen sade
till den lyckliga modern: "Får Ni all
tid tvillingar?" "Oh, - no Her
Majesty, hundreds of time we get
nothing!"

Så är det inom industrin också,
speciellt inom så nya områden som
plast och kyl. Vi försöker göra nya
bättre saker och försöka nå bättre
arbetsmetoder m. m. men - hundreds
of time we get nothing, - but some
times we get twins ! Tore Forsman;
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Enhetsskolan
på ..vag

Redan 1949 begärde Gustavsbergs
skoldistrikt att få bedriva försöks
verksamhet i enhetsskolans regi. På
grund av lokalsvårigheter kom till
ståndet först 1952 men gavs då inte
endast för klasserna 1-3 utan även
för klass 7, vilket innebar en tidsvinst
på 2 år.
Under närmast föregående läsår

har försöksverksamheten omfattat
390 elever i 16 avdelningar och under
läsåret 1954/55 blir det endast klass
4 som inte räknas in i försöken.
I egenskap av såväl slutmål som

inkörsport till yrkesliv och fortsatta
studier är det klasserna 9 y och 9 ag,
som tilldrar sig största intresset. För
eleverna i 9 y blir det 14 timmar teori
gemensamt i allmänbildande ämnen
under veckans 3 första dagar och i

handelsämnen 8 timmar respektive
metallyrkesämnen 7 timmar. Veckans
3 sista dagar blir det praktik i affär
och på kontor, respektive skolverk
stad och mekanisk verkstad. Klass 9
ag blir sammansatt av till största de
len dels elever, som ämnar avsluta
sin skolgång efter uppnådd kunskaps
nivå i huvudsak motsvarande realsko
lan och dels de elever, som ämnar
fortsätta sina studier i 3-årigt gym
nasium. Samtliga elever i 9 ag får
undervisning i franska.
Tack vare skolstyrelsens framsynt

het och kommunalfullmäktiges re
formvilja slipper gustavsbergarna
undan den betyghets och poängjakt
som varje år synes öka i städer och
samhällen. Den ström av ansökningar
om tillstånd att få bli med i enhets
skoleförsöken, som Kungl. Maj :t nu
får ta emot, vittnar om, att förtro
endet för den nya skolan växer. En
hetsskolan är på väg att bli populär.
Vi som står mitt uppe i enhetsskolans
vardagsbekymmer har naturligtvis
erfarenhet av att problem hopas, som
ibland nedslår vår optimism; men vi
strävar vidare i förvissningen om att
ju snabbare och mera rationellt vi
lyckas genomföra en lugn men inne
hållsmättad studiegång för eleverna,
desto säkrare skall vi uppnå idealet
för vår skolreform: Ungdomar som
minnas sin skoltid med glädje och
tacksamhet och som har lusten kvar
att utöka sitt vetande om vår rika
värld. Vilh. Gezelius.

Skolnytt

Det ökade barnantalet i Gustavsbergs
enhetsskola hade i år friamtvlngat dubb
lering av avslutningshögtidligheterna.
-Efter sedvanlig examen inför undervis
ningsnämndens ledamöter och välvilliga
målsmän tågade lärare och elever ge
nom samhället med fana, trumpetare och
trumslagare i täten. Kyrkoherde Olle
Hallin talade vid båda avslutningarna,
barnkören sjöng, skolorkestern spelade
och skolstyrelsens ordförande Georg
Lundgren tackade lärarna och hemför
lovade eleverna. Av överlärarens redo
görelse framgick att 547 elever under
visats i 22 avdelningar och att nästa
läsårs elevantal beräknats till 614, var
-av 41 elever skall gå i Pilhamns skola,
som omfattar klasserna 1-4 med 2
lärare.
Vid avslutningen i iingarö kyrka ta

lade komminister Carl Gustaf Wilson.
Nästa läsår börjar den 27 augusti

klockan 9.00. För klasserna 1-3 sker
uppropet i Ekedalsskolan. V. G.

en ny brevkurs, film och bildband,
affischer och folder, press- och ra
diopropaganda. Man siktar på
branschkonferenser och utbildning för
skyddsarbetet av särskilda instruktö
rer och av arbetsledarna och alla an
ställda. Även KF kommer att vara
med.
Förslagsverksamheten hade fått in

20 förslag och premierat 18. Dess
utom har två äldre förslag, som fal
lit mycket väl ut, nu fått en tilläggs
premie på vardera 500 :-. Och från
Reftele har förslag kommit, som fått
en premie på 150 :-. Personaltjäns
ten meddelade att KF på nytt ställt
upp utlandsstipendier för praktik i
första hand inom utomeuropeiska län
der. Folkhögskolestipendierna ha
höjts till 200 :- och skall sökas före
1 oktober. De gälla som bekant vin
terkurs vid någon folkhögskola. En
ny sparklubb startas från 1 oktober,
där insättning kan ske genom löne
avdrag på Intressekontoret till KF:s
sparkassa och uttag kan verkställas
hos Konsum i Gustavsberg. En bro
schyr "Våra sociala förmåner", som

är en utmärkt handbok för hemmen,
utdelades. Företaget har inköpt ett
antal att gratis utlämnas till intres
serade anställda. - Antalet studie
besökare slår alla rekord, enbart un
der första hälften av juni var där
över 1.000 besökare, däribland ett
stort antal nämnder och samarbets
organ från andra industrier. Den nya
verkstadsskolan diskuterades och
synpunkter på en vidgad form för in
tagning i framtiden framlades. Tills
vidare går man in för porslinsmaka
re, som ska få en grundlig utbildning.
Det blir kanske impulsen till att det
hedervärda keramikeryrket åter blir
ärat och aktat.
Årsredovisningen och överblicken

på mark.nadsläget samlade givetvis
nämndens största intresse. Ordfö
randen kommenterade också varje
post och besvarade allehanda frågor
i sammanhanget. Han underströk att
han vore tacksam för alla uppslag
till att göra den ekonomiska redovis
ningen mera varierande och lätttill
gänglig.
Hushållsporslinet har ökat sin pro-

duktion och försäljning, särskilt för
benporslinet, Gefyr-serien och konst
godset. På en fråga varför inte pors
linet säljes i snabbköp, svarade ordf.
att Gustavsbergs porslin inte kan och
bör säljas på det viset, annat än då
särskilda åtgärder vidtages för dess
exponering. Idealet vore specialbuti
ker för porslin. Sanitetsgodset har
en god orderstock och den signale
rade tillståndsminskningen på bygg
fronten torde ej bli kännbar för våra
leveranser. Badkarsfabriken har stör
re efterfrågan på sina produkter än
1953. Kyldiskar ökar kraftigt, på
pannorna har vi full sysselsättning
och i Västervik, Oxelösund och Ref
tele är arbetet i full gång. Från bo
stadsfronten rapporterades planer på
bostadsrättsföreningshus i Hästha
gen och kommunalt bostadsbygge i
Lugnet. Man räknar med att sätta
igång under hösten. -
Vårvärmen och friska vindar in

spirerade slutligen ett par ledamöter
att föreslå en stöt för anläggning av
en miniatyrgolfbana och nedkylning
av dricksvattnet. sekr.
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"Musikfrämjandet"
Vilken rubrik, tänker minnesgoda

gustavsbergare. Vad är det för någon
ting? Jo, det är en ideell kommitts, som
arbetat bakom kulisserna några år.
Främst har dess arbete bestått i att
stöda initiativ på musikfronten.
Under Gunnar Anderssons ordförande

skap samlades den· till ett sammanträde
på musikpaviljongen den 14 juni. In
bjudna var representanter för olika or
ganisationer i samhället. Dahlberg in
ledde diskussionen om hur musiklivet i
Gustavsberg skulle kunna intensifieras
och organiseras genom att ge en åter
blick pä kommittens arbete, vars för
nämsta resultat var en insamling genom
Gustavsbergaren och folkskolan. Den
inbragte 3.813: 74 som nu omvandlats
till blåsinstrument av olika slag, vilka i
sin tur möjliggjort bildandet av en goss
blåsorkester. Därpå gav Wahrenberg en
rapport om gossorkesterns framsteg,
Gustavsson talade om skolans musik
undervisning, Berg om orkesterförening
en och kyrkokören, Fall om manskören
och Wahrenberg slutligen om blåsor
kestern. Därpå var ordet fritt. Det vi
sade sig att somt var bra, somt mindre
bra. Rekryteringen till de olika körerna
och orkestrarna är det stora kruxet.
Någon patentlösning gavs inte, men alla
var överens om att man måste börja
nerifrån och med utvidgad musikunder
visning bredda basen för lokala tillskott
till föreningarna. iHär meddelade Berg,
att skolan genom en nytillsatt musik
nämnd till hösten stod redo att utnyttja
det nyblivna statliga stödet för ung
domsverksamheten. Den kunde ta upp
och finansiera gossorkesterns verksam
het genom orkesterns uppdelning på fem
cirklar med lokala cirkelledare. Dessa
skulle sedan samövas av musikdirektör
,Svensson, som också skulle leda det
hela. På Gustavssons förslag beslöts
att föreslå vederbörande att utöka sko
lans tremannanämnd, Gezelius, Berg,
Gustavsson med Harry Pettersson och
Sven Wahrenberg.
Vidare diskuterades ingående kör

verksamheten. Herrar Fall, Gustavsson
och Berg fick i uppdrag att undersöka
möjligheten för en hembygdskör, som
skulle ha en begränsad målsättning: en
konsert per år tillsammans med orkes
terföreningen.
Ja, mycket kom upp på tapeten un

der den gemytliga samvaron i blåsor-

Vad vill konstföreningen?
Gustavsbergs Konstförening kan i höst

se tillbaka på en tioårig tillvaro. Redan
i december månad 1944 kunde föreningen
räkna 120 medlemmar, men ordföranden
räknade då med, att antalet skulle stiga
till och hålla sig omkring 150. •Medlems
siffran har ständigt ökat, sakta men sä
kert, och vid senaste årsmötet var den
169. Föreningen tycks alltså ha en funk
tion att fylla.
Vad vill då konstföreningen? - I

stadgarna heter det, att föreningen har
till ändamål att sammanföra vid pors
linsfabriken anställda eller andra i Gus
tavsberg boende personer, som äro in
tresserade av konst. Det är allså en fel
aktig uppfattning, att man måste vara
konstnär eller förstå sig på konst för
att gå in i föreningen. Vi har konst
närer med i vår förening, men de flesta
medlemmarna är människor, som tjänar
sitt levebröd på annat sätt och inte ens
tänkt på att stå i amatörernas led. Och
vad beträffar det senare - att förstå
sig på konst - är det föreningens hu
vudsyfte att genom besök på museer

kesterns "arbetsstuga". Ekonomin var
det magiska ordet som man ständigt
kom tillbaka till och så beslöt man sätta
i gång med en ny insamling genom Gus
tavsbergaren främst med sikte på att
trygga inköp av stråkinstrument för
skolans musikundervisning.
Mycket har klarnat och framför allt

insikten om att vi behöver komma till
sammans då och då för att ordna upp
och slå vakt om musiklivet och de vär
den den skänker vårt samhälle. "Så
fattar jag vår uppgift att så ska vi här
närvarande fortsätta att vara Musik
främjandet i Gustavsberg", avslutade
Gunnar Andersson sammanträdet.

Rier.

Red:s spall
Regn- och semesterperioden är

över. Sakteliga och litet motsträvigt
har vi inpassat oss i vardagen igen.
Det var trögt att få julinumret fär
digt, tills Hilding Ohlson, som är nå
got av talangscout, kom med några
inspirerande bilder och en betagande
berättelse från en gamma·l gustavs
bergare. Den kanske uppmuntrar nå
gon mer av Iiisarna att berätta ett
solskensminne. Edla Sofia, som hade
laga skäl att stå över, kom också med
sitt kåseri. Alltid roar eller retar det
någon.

och anordnande av utställningar i sam
hället samt genom föredrag och bords
samtal försöka hjälpa medlemmarna
därtill. Man blir icke konstnär genom
att gå in i konstföreningen. Är man det
förut, kan man med sin kunnighet på
många sätt hjälpa till att fullgöra för
eningens syften. Däremot finns inga
paragrafer i våra stadgar, som talar om
att medlemmar, som utövar någon
konst, skall få hjälp att anordna utställ
ningar i samhället.
Medlemsavgifterna används huvud

sakligen till inköp av konst för utlott
ning. Kanske är det chansen att vinna,
som förklarar det stora medlemsanta
let. Och inget ont i det. Styrelsen söker
alltid efter bästa förmåga leta upp
konstnärer vid utlottningen som är
värda att få sina verk hängda i ett
gustavsbergshem. Då utlottningen äger
rum, vanligen i början av december, an
ordnas alltid en utställning av flera av
konstnärens verk. Dessa brukar hänga
en hel vecka i lokalen, och vem som
helst, även icke medlemmar, kan be
skåda verken. Alltför få söker sig dock
dit. Kanske litet mer intresse för god
konst skulle medföra, att vi i vårt sam
hälle kunna slippa se dessa reproduk
tionsförsäljare, som nu tyvärr ofta stäl
ler ut på torget. Vad man där lägger ner
dryga pengar på är en ram och en bit
kartong, som icke har något som helst
konstvärde. Sådana "väggprydnader"
kan anskaffas på billigare sätt. En pa
ragraf i stadgarna säger, att föreningen
har till syfte att förmedla konst bland
medlemmarna. Flera sådana köp har
ordnats direkt med konstnärer eller ge
nom Folkrörelsernas Konstfrämjande,
som vår förening är ansluten till.
"Konstfrämjandet" har just till uppgift
att förmedla god konst till ett för alla
överkomligt pris. Deras färglitografier
t. ex., som betingar ett pris av c:a 60
kronor, är verkliga konstverk, icke re
produktioner.
En konstförening är en ideell förening,

som vill nå så många som möjligt. Den
vill hjälpa vanliga människor att lära
sig se och uppskatta konst och njuta
av den. Det är inte någon lyx att vara
med i den. Den medlemsavgift på en
krona i månaden, som beslöts, då för
eningen bildades, gäller ännu. Har man
tur, kan man för detta ringa pris bli
ägare av ett litet konstverk. Men be
tonas bör, att lotteriet icke är huvud
saken med konstförenlngen, utan värdet
ligger i att få se skön konst och lära sig
-f'örst.å hur vackra former och färger
även på våra nyttoföremål, som vi dag
ligen omger oss med, kan ge glädje
och tillfredsställelse i en grå vardag.

Clary Lindholm.
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Det är lögn,
åtminstone en lindrig överdrift, att jag
skulle åstadkomma några salta stänk
från Farstaviken i dessa högsommarda
gar. Jag skall säga som det är. Detta
kåseri borde Istället heta "Iakttagelser
från min balkong" eller "Från insidan
av Gustavsbergs BB". För faktum est,
att den dag då "hela Gustavsberg" res
te åt skilda håll för att njuta sin välför
tjänta semester, kanske vid Siljans
stränder, vid Medelpads älvar, på väst
kustens klipphällar, vid plager i Skåne
Visby eller Varberg, över landets grän
ser, in i Norge, över Sundet genom Eu
ropa, eller till en ö i Nämndö fjärd, till
sin längtans mål, då just den dagen tog
jag in på Gustavsbergs bästa pang, er
känt gott bord, bekväma bäddar, säng
linne, handdukar, nattskjorta, och kläd
sam morgonrock ingår i priset. Utom
ordentlig betjäning, vänligt bemötande,
naturskönt läge, allt till det facila pri
set av en krona per dygn. Hitta ett
bättre semesterpang den som kan!

Låt mig nu inte glömma
det viktigaste av allt. Man får en liten
glytt med sig hem, för det är bestämt
pojkår i år se. Jag låg och räknade ut
att det föddes fyra gossebarn på fem
möjliga. (Men det var ju också de enda
karlar som fick hyra på detta utmärkta
pensionat. Fast nog kunde jag unnat
skapelsens herrar det första dygnet åt
minstone. Omöjligare är jag inte. Då
kanske vi kommit lika fort fram till en
smärtfri förlossning som till den första
atombomben. Nog är det tänkbart! Jag
menar så händiga som dom är, om dom
blott får det personliga intresset för
problemen.

Om jag blivit manhatare?
0, nej, tvärt om så mycket som möj
ligt. Det är bara det att jag i de yttersta
av dessa dagar blivit hemmafru och fått
tillfälle att ägna mig åt radio och tid
ningspress på ett intensivare sätt. Jag
har gjort en förfärlig upptäckt, jag är
förtryckt! Från varannan tidningssida,
och från varje husmodersprogram har
detta faktum trummats in i min ove
tande skalle. Att jag levde i ett mans
samhälle det visste jag ju förut, men att
jag var så förtrampad, så hunsad, så
erbarmligt nedvärderad, det visste jag
inte. Självmedlidandets bittra tårar plö
jer djupa fåror nedför mina kinder och

jag blir så fly... alltså när jag tänker
på så elaka dom kan vara.

Ba.ra detta
att dom lägger beslag på vartenda litet
uppdrag som medför ansvar, makt, so
cialt anseende och andra relativa här
ligheter. Tänk att det har jag i min
infantila oskuld gått och varit tacksam
för till råga på allt. Detta att represen
tera grupp, parti eller ekonomiska in
tressen har jag alltid ansett så person
lighetsförödande att jag med glädje av
stått från den äran. Av pur livserfaren
het har jag nöjt mig med att bara re
presentera mig själv utan att begripa
att det innebar en nedvärdering av mig
som kvinna och människa. Jag trodde,
skam till sägandes, att uppoffrande och
ansvarsmedvetna män med en självupp
givelsens suck sjönk ned på sina höga
poster i samma känsla som vår konung
så utomordentligt har tolkat i sitt olust
betonade valspråk: "Plikten framför
allt".

Men det skall bli ändring
på det här nu. Så, UNDAN GUBBAR,
hädanefter är det jag som skriver de
partidirigerade ledarna och håller de

. schablonerade högtidstalen. Vad det nu
skall vara för nöje. Men man kan ju in
te gå här och vara förtryckt, nej inte
förryckt, FöRTRYCKT!

Tänker jag närmare efter,
så har jag nog märkt ändå att köns
kampen hårdnat på sistone. Jag har
med smärta konstaterat det på Björk
näsbolagets bussar denna vår. Tvenne
gånger har jag i de sista månadernas
välsignade tillstånd stått från Gustavs
berg till Stockholm utan att se skym
ten av en gentleman. Det hände mig
aldrig förra gången jag befann mig i
samma situation. Vem var det som sa
att jag var sju år yngre då? Ja, vad
har nu det med saken att göra? Under
ligt att folk alltid skall komma med
ovidkommande inpass. Jag stod alltså
från Gustavsberg till Stockholm, alltme
dan bussen med fast konduktör stanna
de vid varje hållplats mellan Hästhagen
och Sickla bro. Där körde, med en ele
gant sväng, den buss om oss som borde
tagit vid i Björknäs, stannade vid den
na hållplats och inbjöd de fåtaliga vän
tande att ta plats i sitt tomma innan
döme. Ack ja, och där stod vi som väl
packade sardiner och var så ledsna, att
vi inte fick klämt in även dessa bland
oss. Varför smutsa ned bussen med des
sa fä, den kunde gå tom till stan.

Si så där ja, nu gastar den lille
Glytten efter mat.

Som sagt var
Som vanligt i liknande sammanhang

har det gjorts ett nummer av att det
nya statsrådet är en kvinna. Som om
just den egenskapen vore så viktig. Det
väsentliga är väl i alla fall inte huru
vida statsrådet är manligt eller kvinn
ligt, huvudsaken är att det kan uträtta
något nyttigt. Och det tror vi det kan
i det här fallet. Ulla är alltså välkom
men.

(Byggnadsarbetaren)

*

Frid,
sa« Sofia.

Men att det skall behövas särskilda
beslut av en företagsnämnd för att folk
skall tillägna sig det naturliga du i um
gänget! Då klickar det någonstans. Men
var? Jo, det klickar i vår egen bedöm
ning av värdena, det slår back i vårt
eget omdöme, det är något som bottnar
i en felaktig kultursyn? 1Signaturen har
tämligen ringa erfarenhet av utländska
seder och bruk, men det sägs att sven
skarna är rysligt svaga för titlar. Det
kvittar hur utlänningarna är, hur de tyc
ker och reagerar, det räcker att vi kon
staterar att svenskarna är svaga för
titleriet - för att inte tala om förmö
genhetsstäUning och avlöningskuvertets
tjocklek!

(Metallarbetaren)

Joliga spalten
REKOMMENDATION
- Har ni ingen rekommendation från

er förra arbetsgivare?
- Nja, han rekommenderade mig ba

ra att söka ett nytt jobb.

MODERNT,
Tolvårige Berra är på sommarferie i

Småland. Hans vykort hem lyder i över
sättning:
"Här är det mycket vackert. Det

trevligaste är telefonen. Den är myc
ket modernare än den vi har hemma.
Man behöver inte slå numret själv utan
man vevar 1;>ä en vev och då svarar en
tant, som frågar vart man vill komma.
Fantastiskt, inte sant?

Många hälsningar Berra"

STJÄRNKNUTTETÄVLING
ordnar Traiiksäkerhetskommitten den
11 aug. med start vid Ekvallen kl. 19.
Det blir tillförlitlighetstävling på väg
och hinder- och balansprov på Ekvallen.
Värmdö mc-sektion medverkar.
öppen för mc och mopeder frän Boo,

Gustavsberg och Värmdö. Anm.-avgift
2:-.
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"Vi på Gustavsberg", den länge vän
tade personalbroschyren, har nu kommit
och delas just nu ut bland de anställda.
Den har fått god kritik och ger på ett
60-tal sidor en överskådlig orientering
om livet på Gustavsberg i helg och söe
ken. Den skildrar vårt arbete och våra
tillverkningar, hur vi sökt ordna vår
samvaro på arbetspl,atsen och på fritid.
Likaså ger den en orientering om trak
ten och en del upplysningar om företa
gets bostadspolitik och de allmänna so
cialpolitiska organen - kort sagt hur
Gustavsberg fungerar i stort som smått.

Korpfotbollen rullar vidare på sin 2 :a
omgång. Intresset och spänningen är le
vande. TBF och BKF leder tätt följt
av HPF och på sladden Konsum och
Fleminggatan.

Kraftiga gäddor tas då och då upp i
dessa dagar. Ingenjör Forslund represen
terar här en bjässe på 10 kg som han
tagit på lättspinn. Det tog honom 22 mi
nuter att få bukt med den. Inombords
hade gäddan sexton strömmingar och
en torsk på 4 hg.

Arbetsledarekursen som pågått under
tre år i samarbete med Brevskolan och
som letts av ing. G. Ekman avslutades
på Strandvik den 18 juni. Sedan ,Ekman
redogjort för kursen utdelade Artur
Teglund betyg och diplom. Lyckönsk
ningar framfördes av Ombudsman Jo
hansson, SAF, Axel öhlund, Fackför
eningen och C. Wiberg. Kursledaren kå
serar på annan plats i tidningen om
kursen.

Vita Tandens ungdon118klubb beslöt att
fortsätta vid årsmöte med 300 barn i
Folkparken den 4 juni. Huskvarna
Borstfabrik och Barnängen förärade
medlemmarna tandborstar och tand
krämstuber, Konsum bjöd på härliga
äpplen. Vidare var det Kasperteater och
danslekar.

Forums utflykt till Sigtuna gynnades
av strålande väder. Första besöket gäll
de Löwenströmska lasarettet, vars för
nämliga lokaliteter visades av husmor.
Särskilt restauranten och kökets utrust
ning var en dröm för gustavsbergare.
I Sigtuna fick vi en rolig och spirituell
ciceron i Dr Fryklund, då vi samlades
på Svea rikes första forum. Venngarns
historia och nutida funktion förtalte oss
föreståndare Fredriksson. Och det hela
avslutades med en härlig middag på
Flustret i Uppsala. Man var enig om att
denna utflykt bör bli en årlig tradition.

Meddelasuie frän Företagsnämnden
kallas ett litet blad, som nu utdelas till
våra anställda vid fabriken. iDet har på
försök utgivits av nämnden och innehål
ler senaste protokoll, och en del små
nytt från samarbetsfronten. I en bilaga
ger sekr. en redogörelse för -förslags
verksamheten vid företaget under de
gångna åren. Om bladet accepteras och
gör nytta i informationssyfte ämnar man
komma igen.

Ett fyrtiotal murare och 25 hjälparbe
tare äro nu i full fart med ombyggnad
och moderntsering av gasugn 2 •i HPF.
Den gamla ugnen har tjänstgjort sedan
1935 utan större reparationer. Den nya
ugnen kommer att möjliggöra bättre
inreglering av temperaturer och kan
även användas för bränning vid högre
temperaturer, t. ex. för framställning
av fältspatporslin.

Kooperativa RM i orientering går i
Hällefors i Värmland den 5 september.
Fabriken, som har två inteckningar i
vandringspriset, sänder sitt bästa lag.
Orienterarna tränar hårt för att försäk
ra sig om en hygglig placering.

Gravör Karl Pettersson 76 år i juli
har beslutat att njuta siesta på gamla
dar och slutade sin tjänst vid fabriken
till semestern. Vid en liten högtidlighet
på :Strandvik 24/6 avtackades han av
arbetsledning och kamrater efter sina
54 år i företaget.

Foioklubbene tävling med mottot "Vå
ren" har avgjorts. I klass 1 fick Oskar
Berchtold högsta poängsumman för "Vit
sippa", som återges så bra det nu går i
kliche här nedan. Gatti och Ludvig kom
på andra och tredje plats. I klass 2 fick
vi emellertid en inföding som pristagare,
nämligen Sigvard Larsson med bilden
"Videungar" Prisjuryn har bestått av
Calle B., Wald. Wahlgren och Hilding
Ohlson.

Tagen med plåtkamera 6X9, BI. 12,5. Tid 3
sek, Belysning bakom papperet med 500

watts lampa.
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Ett amkarspe; till en gammal koffer
dist, troligen från 1600-talet, har hittats
vid Brandskåren utanför Runmarö. Upp
hittaren är en grodman, som arbetar för
Sjöhistoriska museet. Spelet har skänkts
till hembygdsvårdkommitten, som inför
livat det med sina samlingar. Spelet är
av furu och förstärkningsvrängarna av
svartek, sammanhållet med ekdymlin
gar, vilket tyder på att det är mycket
gammalt.

Orkesterföreningen har sänt in sin
årsberättelse. Från spelåret erinras om
konserten i kyrkan den 22 nov., konser
ten för julfemman den 13 dec., invig
ningsmusik för Kommunalhuset 20 febr.,
populärkonserten därstädes den 7 mars
med Luigi Carrara och slutligen konser
ten för finsmakare i kyrkan den 9 maj.
Styrelsen har haft fem sammanträden.
Taktpinnen har med kunnighet och
smak förts av Gustav Svensson. Orkes-

tern med sin dirigent är en verklig till
gång för samhället.

700 huemoderstnrmnaster i 20 bussar
invaderade fabriken den 30 juli och pres
sade därmed upp besökssiffran för må
naden till 1.500. De väldisciplinerade
fruarna voro glada och nöjda och app
låderade visiten, trots att de fick en re
ducerad visning i ström genom HPF.
Men Möller rev sina gråa hår.
Under månaden har besöken med ut- ·

länningar kulminerat, däribland en hel
del redaktörer från världspressen. En
och annan har fått rådet i hemlandet
att "Gustavsberg måste du se." Sven
ska Institutet och KF:s sekretariat är
förtjusta i oss. Vid kongressen var Sir
Harry Gill, Sir Aldridge, Mr Humpton,
Mr Hulson m. fl. kända kooperatörer
här, och i samma svep LO-gäster, fack
föreningsfolk m. fl. Den stora geronto
logiska gruppen, som särskilt ägnar sig
ät de äldres och åldringarnas problem,
fäste sig vid våra vitala veteraner och
vårt pensionärshem. Tre indier från
Bombay, som kom direkt från Caux, an
såg att Gustavsberg hade en god anda,
och tyckte att några av oss skulle resa
dit. Ref. står gärna till tjänst.

G. Dbg

Semesterbilden kommer från Dalarna. Vår fotograf, som från Småland stack norr
över, fick vid Siljan se ett vackert motiv med skördefolk. Han smög sig fram och
knäppte. Det visade sig därvid att det var gustavsbergare som fuskade i yrket,

nämligen Hans och Sven Andersson, Axel Pettersson och deras fruar.

I [örbi[arten

Tvåhundra vänner till Oalle W. roade sig
tappert i Folkparken då Oalle jirade

sin 50-årsdag.

Oarl Wiberg fyllde 50 är den 26 juli.
Han är född i Gustavsberg och som de
flesta gustavsbergspojkar började han i
fabriken vid trettonårsäldern som
"springgrabb" och avancerade efterhand
till gjutare. Han blev tidigt anlitad i
föreningslivet och hans goda organtsa
tionsförmäga och energi förde honom
så småningom till posten som fack
föreningens ordförande. iDä KiF 1937
övertog Gustavsbergs Fabriker och
Hjalmar Olson såg sig om efter medar
betare i den organisation, som var nöd
vändig för att bygga upp ett ekonomiskt
bärkraftigt företag var Carl Wiberg gi
ven för en förmansbefattning. Sedan
dess har det blåst många vindar över
Gustavsberg. Bland annat har Wiberg
hedrats med verkmästaretitel.

Då arbetsledarna vid fabriken år 1939
bildade en avdelning av Svenska Arbets
ledareförbundet blev Wiberg dess ord
förande och innehar fortfarande denna
post. Det arbete, s_om nedlagts inom av
delningen för att höja kårens insikter i
arbetsledarens svåra konst, har huvud
sakligen vilat på honom. Han är dess
utom arbetsledarnas representant i en
rad kommitteer s. s. Företagsnämnd,
Företagskommitte etc.

Det är inte bara inom arbetslivet som
Wiberg gjort betydande insatser. Sä är
han löjtnant och chef i Hemvärnet och
ordförande i sportfiskeklubben för att
nämna några exempel Den fritid han
får över efter alla dessa uppdrag ägnar
han åt sin båt och stugan ute på Krok
holmen med dess härliga avkopplings
möjligheter, vildmarksliv och fiske.

Den uppskattning som vänner och
kamrater hyser för jubilaren, kom till
synes i de överväldigande hyllningar,
han blev föremål för på högtidsdagen.
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tn nlJ länk i kedjan c a o ,
vår nya butik Fölungen fin-

nas bl. a.

• Papper

• Böcker

• Tidningar

• Tobak

• Foto

• Parfym

• Kosmetika

• Sjukvårdsartiklar

• Grammofonskivor

• Leksaker

Reservoarpennor
"Parker"
"Pelikan"
av hög kvalitet

Kulspetspennor
Traktorsystem med ljus- och
dokumentäkta bläck 2: 75

Brevpapper
i god sortering

[ Konstnärsmaterial

[ Sko/material

[ Gästböcker

Elektriska rakapparater av
Remingtons välkända fabrikat.

Ur vår sortering av rökpipor
kan nämnas Benzo - en bra
pipa.

Praktiska cigarrettmunstycken
i sortering.

Kameror
28: - 79: - 98: - 180: -

Kikare
av hög kvalitet.

j Fotoalbum Biiouterier.
Välkomna och se vad vi har att erbjuda

Fölungen Tel. 310 21

1iir 6arnens leka, . . .
"Olympia", gymnastikskor av

skinn m. rågummisula.
28-33 34-41-- --
6:75 7:50

Blå gymnastikskor
25-27 28-34 35-38 39-47
4: - 5: - 5: 50 6: 75

Handbollskor
33-38
8:75

39-46
9:50

Handbollskängor
28-30 31-34 35-38
8: 50 9: - 10: 25

Låt barnen leka i gummiskor,
men byt gärna till läderskor
efter lekens slut.

Sko~konsum
Mariaplan

I samtliga våra livsmedels
butiker finns frysdiskar.

Fisk av olika slag
Kyckling
Spenat
Bär

Safta sylta - konservera
Lätt och bekvämt med K. F:s
patenterade apparat.
- Den bästa som finns säger
husmödrarna.
Pris 57: -.

Konsum
Gustavsberg
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Den kooperativa rörelsens utveck
ling under 1953 såväl när det gäller
butiker som industrier har redovisats
inför distrikts- och rikskongresser.
Av föreningsstämmorna utsedda om
bud har varit samlade till distrikts
kongresser, som sedan i sin tur utsåg
ombud till rikskongressen, där de
slutliga avgörandena fattades. Man
kan konstatera att utvecklingen varit
god. Rörelsens ekonomiska styrka har
ytterligare befästs.

KF:s styrelse säger bl. a. i sitt
slutord till årsberättelsen följande:
"Den ökade uppmärksamhet, som nu
i den allmänna debatten ägnas pris
nivåns höjd, bör inom vår rörelse ut
lösa ett gensvar i form av ytterligare
intensifierade strävanden att nå för
varuförbrukarna påtagliga resultat i
rationaliseringsarbetet. Inom koope
rationen bör alla krafter - anställda
såväl som lekmän, envar på sin post
- helhjärtat kunna medverka till en
kostnadssänkande rationalisering. Ty
inom kooperationen tillfaller resulta
tet av verksamheten icke några en
skilda kapitalintressen utan varuför
brukarna själva. Genom sin blotta
existens och den tävlan på lika vill
kor vår rörelse bedriver med andra
företagsformer kan den nå en effekt,
som sträcker sig vida över den egna
medlemskretsen. Detta innebär en sti
mulans till rationalisering av varu
förmedlingen i dess helhet".
Inom vår förening har vi kommit

ett stycke till på rationaliserings
programmet genom öppnandet av
snabbköpsbutikerna i F'ruvik och
Lagnö. Tillbyggnaden. i Fruvik blev
färdig några dagar före den i opti
mistiska stunder beräknade dagen,
lagom för att kunna möta den ökade
sommarförsäljningen. Ombyggnaden i
Lagnö gick också programenligt och
därmed fick vår förening snabbköp
över hela linjen ifråga om livsmedel
samt självval när det gäller husge
rådsvarorna. Några dagar före mid
sommar öppnade vi den nya butiken
i Fölungen, som vi tror skall ha en
uppgift att fylla i vårt samhälle. Där
finns det en avdelning för tidningar,
papper, foto. och rökutrustning, en
för kosmetika, där vi tror att våra
damer och även herrar skall finna en
hel del artiklar, som man tidigare
måst resa till stan för att köpa. För
grammofonskivor finns en avdelning,
som vi hoppas skall uppskattas. Lek-

Vi klarade solförmörkelsen l

Med den utrustning vi disponerade hade vi aulrig kunnat få så bra resultat vid
fint väder. Diset över Småland oroade oss alltså inte, vilket härmed bevisas. Min
kamera har en enögd speqelrejlex med utbytbart objektiv. Vid detta tillfälle använ-

des ett hemgjort Teleobjektiv.

Mopederna smattrar på riksväg 1 till
förtret för många och till glädje för få.
Hilding Ohlson och jag är på väg till
Småland för att bekika solförmörkelsen.
Första etappen går till Vadstena där vi
'övernattar i STF:s vandrarhem som är
inrymt i Vadstena kloster. Nästa dag
åker vi till Gränna, för att vara där un
der solförmörkelsen, men det är fullbe
lagt på vandrarhemmet, så vi fortsätter
till Huskvarna och övernattar där. När
vi vaknar på morgonen den 30 Juni reg
nar det och ett tjockt dis ligger över
landskapet. Ja, hej med den solförmör
kelsen. "Bättre tur nästa gång". Vi be
slutar oss för att åka mot Vänersborg.
Vägen dit går nästan i totalskuggans
mitt, så har man tur så har man. Drygt
en mil väster om Falköping, en halvtim
ma innan totaliteten, såg vi faktiskt en
svag kontur av solen med månen som
började skugga för, Vi stannade i en
skogsbacke och satte opp kamerorna om
utifallatt. . . Stativet står stadigt, med
kameran påskruvad och så trådutlösa
ren - ja, det var ju klart att den skul
le gå sönder. Jag märkte att mellan mig
och honom, som fick smält bly i nacken,
fanns vissa släktdrag. Nåja, man får

väl hoppas att det blir något så när med
pekfingret som avtryckare omutifall
att . . . Risken för skakningsoskärpa är
rätt stor när man använder tele och
1/25 sek. bländare 8. Ja så sitter vi där
och väntar och tycker det är synd att
det skall regna en sådan här vacker dag.
Molntäcket tunnar av något då och då
så jag försöker med en och annan bild.
Solen syns svagt någon sekund i taget
sedan är det mulet. En gubbe åker för
bi och slår med handen och ropar; "Det
är bara båg, det är bara båg". Fem mi
nuter före totaliteten öppnar sig en luc
ka i molnen och kameran börjar sluka
film. Det blir mörkare och mörkare, en
liten strimma av solen syns än men så
är den borta och koronan strålar i all
sin glans. Det är fantastiskt vackert
samtidigt som det är kusligt. Mörkret
kommer snabbt och en kylig vind sve
·per fram. Silhuetterna av träden syns
mot himlen men detaljerna pä marken
äro svåra att upptäcka. En fågel eller
fladdermus är uppe och flaxar. Totali
teten är över, solen börjar sticka fram,
mörkret försvinner, hålet i molntäcket
täpps igen, dagen är lika grå som förut
och vad finns på filmremsan? W. R.

saker har fått ett rätt stort utrym
me, men det finns mycket barn. Ifrå
ga om böcker har vi ett begränsat
sortiment, men vi räknar med att få
rättigheter att bygga ut detta. Det är
givet att det tar en viss tid innan vi
får sortimentet anpassat efter önske
målen, men vi skola göra allt för att
klara dessa viktiga detaljer. Vi häl
sar alla välkomna för att se den nya
länken i vår butikskedja.
Första halvåret sålde vår förening

varor för 2.687.000 :-, vilket var
278.000 :- mer än samma tid föregåen
de år. Antalet medlemmar var den 30
juni 1.736.

Söndagen den 16 augusti inbjudes
medlemmarna till den sedvanliga fa
miljefesten i Folkets Park till vilken
vi redan nu hälsar välkommen.

G. M-n.

landets
konsum
butiker

- bästa
pris
kontrollen
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D,ömsemesle,
Med högt spända förväntningar av

reste vi med Nordexpressen den 20/5
söderut, okända öden till mötes. Efter
en natt på tåget, samt färja och tåg
genom Danmark embarkerade vi i Ged
ser tågfärjan "Deutschland". Denna är
vida berömd för sitt delikata smörgås
bord och vi behöva -kanske ej tala om
att vi lät oss väl smaka av dess läc
kerheter nedsköljda med ett glas gott
danskt öl.
Aterigen en natt på tåget. Efter ett

par timmars uppehåll i Basel reste vi
över Bern, Spietz genom Simplon, värl
dens längsta tågtunnel till Milano. Re
san genom den schweiziska alpvärlden
var något av en sensation. Ibland klätt
rade tåget efter bergskanterna med hu
sen i dalarna 300--400 met. under oss,
ibland kilometerlånga tunnlar, ibland
nere i dalen med de majestätiska alp
topparna tusentals meter över våra hu
vuden.
Vi anlände sent på em. till Milano,

där vi övernattade. På kvällen besökte
vi en italiensk familj, syster och svå
ger till en av "våra" italienare, där vi
blevo .mycket vänligt mottagna. Senare
visade oss herrn i huset omkring i Mi
lano bl. a. Piazza del Duorna, Domen
och La Scala Operan. Efter en natts
välbehövlig sömn fortsatte vi morgonen
efter till Nizza, över Genova, dit vi an
lände på eftermiddagen.
Där stannade vi i tio dagar med ett

omväxlande program: Bad, vila och ut
flykter. En dag reste vi med buss till
en plats, som heter Auron uppe i fran
ska alperna ett tiotal mil från Nizza.
Med bussen kom vi upp till en höjd av
1.600 meter. Sedan fortsatte vi med lin
bana, en hissnande färd upp till en alp
topp, Las Donnas, 2.400 meter över ha
vet. Däruppe låg snön kvar, så vi roade
oss med att kasta snöboll.
En annan dag företog vi en utflykt

med buss till Monaco, där vi besökte
de exotiska trädgårdarna, samt det be
römda Oceanografiska museet med dess
över hundra akvarier innehållande de
mest konstlga fiskar. Senare på kväl
len prövade vi lyckan i Monte Carlos
vackra och berömda casino. Tyvärr var
Furtuna oss ej bevågen, så våra planer
på att spränga banken strandade. Tio
dagar svann snart undan och vi fick
vända näsan söderut mot Nea:pel, som
var vårt nästa mål.
Efter tolv timmars resa, inte sär

skilt angenäm på grund av mycket re
sande, vi kom mitt i pingstrusningen,
anlände vi så till Neapel, ganska tåg
trötta. Dagen efter ankomsten reste vi
via buss och båt ut till Capri, värl-

dens vackraste ö, enligt Puck Munthe.
Väl ditkomna efter två timmars under
bar sjöresa fick vi erfara att Capri ej
jävade D:r Munthes påstående, Efter
en underbar lunch, vad sägs om flottyr
kokt bläckfisk, på en restaurang hundra
meter högt upp på en klippa med strå
lande utsikt över Marina Grande och
med So.rrento-halvön skymtande i bak
grunden, fortsatte vi med bil till Ana
Capri för att bese San Michele. Efter
rundvandringen i D :r iMunthes berömda
villa, nu svenska statens egendom ge
nom donation, shoppade vi bland tusen
tals souvenirer på torget i Ana-Capri.
Vidare med bil, besök i kejsar Augustus
trädgårdar med utsikt över Faraglioni,
kaffe på Piazza Umberto, linbana ned
till hamnen och sedan dags för återresa
till Neapel,
Nästföljande dag äkte vi buss till

Pompeiji-Scavi där vi besåg den gamla,
ur askan framgrävda romarstaden. Det
var en mycket intressant promenad att
under guidens ledning vandra gata upp
och gata ned ibland de gamla minnes
märkena, som idag nästan äro lika le
vande som då de för nära tvåtusen år
sedan begravdes under Vesuvius aska.
Efter lunch vidtogs en av resans mest

spännande färder, nämligen att via buss,
bergbana och linbana bestiga Vesuvius
krater. 1Efter en färd, som ej kan be
skrivas, det nissnar ännu i magen, tog
vi oss upp till kratern efter att ha pas
serat förbi lavaströmmarna från 1944
års stora utbrott. Men väl däruppe fick
vi lön för våra vedermödor. En strålan
de utsikt över Neapelgolfen och Sor
rento, Capris taggiga silhuett i fonden
och med det gamla Pompeijis ruiner på
halvannan mils avstånd, var en syn man
ej glömmer. Vi steg ned i kratern, där
vi själva kunde känna de varma ång
orna från underjorden strömma fram
ur sprickorna i lavan. De voro mycket
heta, enligt guidens bristfälliga engelska,
"coke eggs ten minutes", alltså man

kunde koka ägg på tio minuter över
dem. Efter en lika spännande nedfärd
återvände vi till NOOJpel på kvällen för
att nästa dag lämna "La Bella Napoli"
och inställa oss på den "Eviga Staden"
Rom. Där stannade vi i fem dagar.
Att räkna upp alla sevärdheter skulle

åtgå många spaltmeter. Vi besökte en
dag de gamla romerska minnesmärkena
vid Colosseum och Forum Romanum.
En annan dag de gamla kristna ka

takomberna vid kyrkan 1San Sebastian
en halvmil utanför Rom efter den än
nu använda över tvåtusen-åriga romar
vägen, "Via Appia", En dag anslogs för
att springa igenom Vatican-museum, jag
skriver springa för på något annat sätt
kan man inte hinna se dessa stora sam
lingar på en dag. Men vi hann i alla
fall se "Sixtinska Kapellet", Rafaels
,stanser och många av de världsberömda
skulpturgrupperna bl. a. Apollo di Bel
vedere, Laokoon-gruppen m. fl. Efter en
kort promenad befann vi oss på Piazza
san Pietro framför världens största
kyrka, S:t Peterskyrkan. !Efter ett par
timmars rundvandring i kyrkan, där vi
bl. a. såg M~chelangelos berömda
"Pieta", Drottning Kristinas gravmonu
ment, en mångfald vackra mosaiker,
som strålade i guld, silver och alla fär
ger, tog vi hissen upp till kupolen. Där
ifrån hade vi en strålande utsikt över
Rom med omgivningar.
Men även den längsta semester har

sitt slut, och efter att, som traditionen
bjuder, kasta en slant i Fontana di
Trevi för att än en gång få återkomma.
till Rom, fick vi inställa oss på den
länga resan hem.
Från Rom över Milano, Lugano i

Schweiz via S :t Gotthard-passet, stod vi
snart åter framför smörgåsbordet i
Grossenbrode och dagen efter var vi
hemma i Stockholm.
En underbar och oförglömlig resa va.r

slut . . . Anna Bäckström.
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Arbetsledare på skolbänken
En måndag kväll efter arbetets slut

hösten 1951 startade vi den treåriga
arbetsledarekursen. Arton fullvuxna
gossar tågade upp till vår vackra
Kvarnbergsskola. Andäktiga klevo de
in i den l!ärosal som under de tre kom
mande åren skulle ibliva för dem en
kunskapens högborg.
Svårigheterna började omedelbart när

de kraftigaste eleverna försökte pressa
sig ned i de alltför små bänkarna. Be
nen iblevo obehagligt långa och knäna
borrade sig djupt in i bänkarnas under
sida. Lärjungarna fingo en obekväm
och onaturlig ställning, vilket föranledde
livliga protester, Efter en rundvandring
i skolan funno vi till slut en sal med
erforderliga sittanordningar av lämplig
storlek. Under tiden flödade kommenta
rerna livl1igt och de flesta kommo ihåg
sin tidigare mer eller mindre lyckliga
skoltid. Det talades hårda ord om rot
tingar, dagsedlar, tjuvrökning och om
mer eller mindre elaka lärare och lärar
innor. Men är det ej naturligt då man
efter många år inträder i en skolsal att
själen börjar svämma över av komplex,
pedagogiskt grundade under den skol
pliktiga delen av uppväxtåren.
Av en eller annan anledning ingår i

de flesta tekniska kurser ett ämne som
populärt kallas matte. Det kunde re
dan från början konstateras att klassen
hade en fientlig inställning mot ämnet,
och det ansågs allmänt att det var onö
digt. Några av dem hade ett eget litet
räknesätt som med stor framgång prak
tiserades i det vardagliga livet. F'örmån
ligast bland dessa system torde vara
Erik Svensson-räkning som förekommer
i samband med modellering. ,Ett annat
icke oävet system är John Lundins som
användes för att beräkna krympning av
steatitdetaljer vid bränning. Bägge sy
stemen voro mycket svårbegripliga för
läraren. Med risk för störningar i drif
ten, produktionsminskning o.s.v. lades
ett oerhört arbete ned på att leda in
dessa matematiskt vilseledda elever till
en sund och praktisk räkning. En för
del medförde denna grundliga ändring
av begreppen, då övriga elever härige
nom hade rika tillfällen att följa un
dervisningen. Snart kunde de också vi
sa stora färdigheter i ämnet. Några spo
radiska försök tiH avancerad matematik
utfördes av några elever. Trots ett på
fallande intresse för Billys förklaringar
och övertalningar att talet måste vara
rätt kunde ingen hålla med honom där
om, ty fem gånger ett parantestecken
som slarvigt skrivet ser ut som en trea
blir fel. Fler sådana utsvävningar före
kom, men nog nu om detta. Trigonome-

triska funktioner älskades av Harald
och bänken förvandlades omedelbart till
en ,båt och läraren till en fyr. Följden
iblev att matematiklektionerna mörkla
des och ersattes med navigation, och fy
ren slutade att lysa men Harald klarade
kursen ändå.
Därjämte hade vi ämnet praktisk

skrivkurs i svenska språket. Ej för mig
sa Villa född långt bort från ärans och
hjältarnas språkområde. Men även de
infödda eleverna förde en hård kamp
mot lärarna på brevskolan, Följande
samtal som avlyssnades i lönndom ger
en antydan om svårigheterna. En del
uttryck av vadi vi ha så många i sven
skan är på grund av tidningens anseen
de strukna. A) Nu har jag skickat det
där brevet. B) Nå vad fick du för svar?
A) Ba Konstigt. B) Konstigt? A) Ja
du förstår första uppsatsen skrev jag
själv inte ett enda fel. Den andra upp
satsen rplankade jag från en bok av
Eddy Wellander den där språkgubben
du vet och fick en massa fel. Konstigt.
B) Mycket konstigt. A) Det är visst en
käring som rättar. B) Ja hon heter
visst Karin eller något sådant.
Karin kommer sannolikt i framtiden

att tillhöra kategorin elaka lärarinnor.
Knaggen ansåg att kommateringen skul
le reformeras. Enligt hans åsikt bör
man sätta tecknet i mitten av var tred
je rad. En metod att med hjälp av tum
stock eller linjal avsätta kommatecknet
på lämpligt avstånd 14 cm. från me
ningens början förefaller besvärligt.
Inga av metoderna torde ha framtiden
för sig, men kan givetvis förekomma i
begränsad omfattning.
Mekanik och hållfasthetslära möttes

av ett kompakt motstånd. Och enligt
trovärdiga vittnen påstod klassen att
föreläsaren for fram med lögner. Vi
kom in på friktion och många illasin
nade försök gjordes att sätta läraren på
det hala. Efter andra brevet hade han
dock återfått förtroendet och de följan
de ansatserna till misstroende -kunde
snabbt kvävas i sin linda.

Harald Andersson och Edvin Lowndes
grubbla över en cirlcetselctor.

I hållfasthetslära hade läraren tillfäl
le att trycka med hela sin tyngd :på
eleverna, därmed tagande en ljuvlig
hämnd för tidigare lidna oförrätter. Vad
en skolman skulle ansett om dylik opsy
kologisk utbildning skola vi tala tyst
om. Inkomna på klippning och stans
ning av plåt blev tystlåtne Stridh myc
ket intresserad. Han pratade livligt om
kl'ippverktyg och med många liv kniv,
själ och höglegerat stål blev det inga
svårigheter för honom. Rödsvarte Nobbe,
klassens ljus, efterlyste likheten mellan
att klippa till en plåt eller en antago
nist, klipp som klipp sade Lowndes det
är kraften bakom som är avgörande.
Arbetarlagstiftningen kunde Hellberg

på sina fem fingrar och det spelade
ingen roll att han slumrade till ibland.
Ämnet ansågs allmänt som varande
en aning torrt och gav anledning till
en kombinerad glögg- och studieafton.
Det förefaller som denna form av stu
dieverksamhet kommer att 1bli framti
dens melodi. Eleverna blevo säkrare i
ämnet timme efter timme. Bergschiöld
påstod mycket trovärdigt att han varit
närvarande i 'Saltsjöbaden när huvud
avtalet gjordes upp.
Provskrivningarna, dessa för eleverna

så plågsamma stunder. Den första skriv
ningen avslöjade en otrolig brist på
skrivningsminded. Ehuru läraren ökade
avståndet mellan bänkarna för att ele
verna ej skulle hm störa varandra, frå
gade de ogenerat om de skrivna frågor
na. Ett ytterligare utslag av denna ova
na var den rådande uppfattningen att
läroboken skulle användas vid dessa till
fällen. En kort information från läraren
om provskrivningars teori möttes med
isande kyla.
Ehuru dessa som i svenskt tal kallas

bondförsök djupsinnigt pedagogiskt och
psykologiskt blivit avslöjade, tillgreps
en annan metod. Ett behov att under
skrivningarna avlägsna sig från salen
kunde Iakttagas. Från den egna skol
tiden minnes man dessa gåutstunder hm.
Ett utslag av missanpassning till

skrivproven var de spontana och syn
nerligen kraftiga uttryck, som kunde
höras. Föga skolmässiga, Och ej hade
det skadat om den gamla mer eller
mindre elaka läraren eller lärarinnan
varit närvarande och tagit gossarna i
örat. Kritor fattades alltid, men har fått
sin förklaring. Karlsson och Boox hade
ingått ett för,bund. För att ej behöva
gå fram till tavlan stulo de varannan
kväll kritorna. Bevis föreligger icke,
men indicierna äro starka.
Ja pennan har varit lekfull och otyg

lad och skulle eleverna rätta dessa ra
der skulle säkert den röda lämna
skräckinjagande bockar i marginalen.

Ekman.
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e'fRITT e'foRUM
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Arets konfirmander
FRIA LöRDAG.AR?
En evig ferie är en god definition ,på

helvetet, har en vis man sagt. Huruvida
han har rätt eller inte ska man kanske
inte tvista om. Men en sak kan man
nog vara ense om, nämligen den, att
fullständig sysslolöshet i längden verkar
mycket deprimerande på både det
kroppsliga och själsliga välbefinnandet.
Nu är det ju inte fråga om en evig
ferie utan om fria lördagar, och härom
står striden för närvarande. Många syn
punkter kan man anlägga på detta
spörsmål.
Det är ett mycket eftersträvansvärt

mål att kunna se ,fram emot: två dagars
ledighet i följd, och särskilt sommartid
har detta ett odiskutabelt värde. Man
kan nog säga, att förespråkarna för den
na tingens ordning, i detta fall arbetar
organisationerna, har en förnuftig syn
på saken när man säger att en sådan
ledighet kompenseras av bättre arbets
resultat de övriga fem dagarna i vec
kan. Arbetsgivarna å sin sida menar att
åtgärden verkar hämmande på produk
ttonsapparaten. Man framhåller från ar
betsgivarhåll, och med all rätt, att vi
inte ha råd med en sådan frikostighet
när det gäller utnyttjandet av den be
fintliga arbetskraften. Vårt lands indu
stri har fått hård konkurrens utifrån.
Det har blivit allt svårare att hävda sig
på den internationella marknaden. De
krigshärjade länderna ha i stor utsträck
ning repat sig från den eftersläpning
som kriget medförde. Då nu hela pro
duktionen har nått en sådan omfatt
ning - det rör sig ju inte bara om att
producera vad vi här hemma behöver
- och det till synes inte finnes nå
gon utväg ur detta "tävlande" med and
ra länder, och tävlan med tiden, med
timmar, minuter och s_ekunder, måste
man ju säga att arbetsgiv,arsidan har
rätt. Aterstår att se vad arbetarorgani
sationerna kan åstadkomma i den vä
gen.
Nå, vad innebär nu en ledighet av två

dagar i följd, lördag och söndag alltså?
Vad skall man göra med den där extra
fridagen? Inom vissa industrier har det
ta system redan ,praktiserats, och vad
man kan se av uttalanden i pressen har
det slagit väl ut. Man kan väl göra vad
man vill med denna fridrag, säger många.
Ja, naturligtvis kan men det. Men har
man kämpat sig till en extra fridag,
tycker jag man skall använda denna till
att göra det ännu drägligare för sig.
För den förvärvsarbetande husmodern
t. ex. blir väl detta knappast något pro
blem. Hon vet nog vad hon skall göra
med den dan liksom med alla andra fri-

POJKAR: Kla« Göran Lennart Andersson, Sven Gunnar Tore Bäcklitnd, Leif Viktor
Dohikvist, Stig Torsten Halistener, Lars Olof Johansson, Per-Erik Johansson, Sven
Rickard Meynard Johomeson, Fred Ingemar Karlsson, Sture Karlsson, S1ien Ronny
Karlsson, Björn Roland Lithander, Lars Håkan Lennart Niihr, Lars Olof Sjölund.
FLIC~OR: Runa Birgitta Aronsson, Gunilla Elisabeth Berglin, Astrid Charlotta
Borg, Margit Gunnel Bäckström, Ingrid Anita Dahlkvist, Monica Elaine Höglund,
Gun Cecilia Margareta Johansson, Lisbet Margareta Larsson, Ester Birgitta Lind
roth, Lille-Ann Lundgren, Elisabeth Birgitta Mattsson, Gullvi Yvomie Norberg, Eva
Gunvor Marianne Olsen, Gunhild Linnea Olsson, Karin Anita Olsson, Monica Inge
gerd Olsson, Ing-Mrwrie Linnea Pettersson, Eva Kerstin Delares Regvall, Birgitta
Skånberg, Rigmor Marianne Stenström, Eva Margareta Sundin, Inger Margareta
Svan, Ann-Mary Svensson, Ragnhild Elisabet Margareta Westerberg.

Upprop om insamling!
Musikfrämjandet i Gustavsberg vädjar nu på nytt genom Gustavsbergaren om bi

drag, denna gång till en fond för inköp av stråkinstrument för skolans undervisning.
Fiolen riskerar att komma i skymundan. Det vore väl om skolbarn och ungdom ägnade
sig åt fiolen och många vill men ha ej råd att nu skaffa sig ett instrument. För att
stimulera intresset starkare kring stråkinstrumenten, har Gustavsbergaren fått heders
uppdraget att starta en insamling, där vi hoppas att många, små och stora bidrag
skall ge oss möjlighet alt genom skolan sätta fioler i händerna på ett större antal
av skolans elever. Bidrag kan inlevereras till Gustavsbergaren, postgiro 27 51 73, eller
till Skolan i Gustavsberg. Märk talongen "Fiolen i skolan".

dagar. Inom parentes sagt är det väl
närmast henne vi skall tänka på i det
här sammanhanget. När jag använder
uttrycket "göra vad man vill" tänker
jag närmast på, ett slött vegeterande
hemma på sofflocket eller också andra
mindre uppbyggliga nöjen och syssel
sättningar.
Detta gäller alla industriorter,. men

när det gäller Gustavsberg kan man pe
ka på en speciell sak. Det är ingalunda
någon absurd ide när jag säger att vi
kan använda denna fridag till att skaffa
oss ett "sommarviste" av något slag.
Jag är optimistisk nog att tro, att vår
fabriksledning ställer ett stycke jord till
vårt förfogande där vi kan "känna oss
som hemma". (Vad beträffar "fallet
Aspvik" utelämnar jag detta alldeles ur
räkningen; det förefaller som hela detta
projekt vilade på jäslera). Vi, arbetar
kåren alltså, representerar ju alla möj
liga yrken, och det vore väl skam också
om vi inte kunde få upp ett ,par som
marstugor, så vi hade någonstans att ta
vägen en långhelg t. ex. I ett samhälle
som vårt, där den "fria verksamheten"

är så hårt beskuren, är det helt enkelt
den dominerande "stöttepelarens" skyl
dighet att i samband med kommunen, se
till, att även folk ur de lägre socialgrup
perna - dumt ord det där: socialgrupp!
- kan få en sommarstuga eller ett mål
för sina sommarsöndagar och övriga fri
dagar. Vi ha väl alla någon gång sett
dessa förtjusande, idylliska små som
marstugor, inbäddade i lummig grönska,
utanför större industriorter? Ingenting
märkvärdigt, hur enkelt som helst, men
i alla fall ett mål, en fast punkt för
sommarweekenden.
Man talar ibland om att arbetaren är

slö, han vill inte uppoffra sig för någon
ting, ja, det kan ju vara sant i viss
mån. Men vad annat kan man väl be
gära, när allt serveras färdiglagat! Han
är inte van vid annat. Ge honom litet
förtroende, i detta fall en liten jordbit.
Det finns ingenting som stärker förtro
endet så, som ägande av jord. Det fick
vi lära oss redan i småskolan, och det
är en mycket viktig sentens i den mo
derna ,psykologien.

B. Arvidsson.
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Bland friluftsfolk vid Södersved

[

På ett personalmeddelande under vå
ren meddelades att de anställda, som
önskade tälta vid Södersved under som
maren, kunde hämta frikort på perso
nalkontoret. Vad är då Södersved? Jo
ett naturområde, som begränsas i norr
av Grisslingefjärden, i väster av stora
landsvägen till Ing'arö och i söder och
öster av farleden vid Kolström. Inom
området finns två grustag, som under
årens lopp levererat tusentals kubikme
ter sand till Gustavsberg. Förr i tiden
gick gamla "Farsta" och senare Gus
tavsberg I med pråmarna Oden och Tor
till Södersved för grushämtning, under
de senaste 25 åren sker frakten med
lastbilar.
Tältning har förekommit på området

så länge som tältning funnits till. Förr
låg man mest på den tjusiga Storhol
men, där det också fanns torp. Från och
med 1938 skedde tältningen i mera ord
nade former på det nu upplåtna områ
det. Konsum, Stockholm, gjorde upptak
ten med sin lägerlivsklubb och genom
Vi-lägret blev platsen riksbekant. Det
var då Albin Johansson och Hjalmar 01-
son visade framfötterna i fotboll. Och
så tillsattes Sven Löfbom som vakt över
området och den sysslan har han skött
med den äran under åren. Vi vänder
oss därför till Löfbom med vår fråga om
hur det har varit och vad slags folk
som tältat därute. Och Löfbom berät
tar och bekräftar att det har varit
hyggligt folk, både äldre och yngre. Där
har rests c:a 200 tält varje år. Många

Fritz och Hilda Nord,ström iiro sedan
torpartiden hemtama på Södersved.

Siv och Erik Forss trivs utmärkt med
camping och barntvätt.

Nyrostat
när Ni öppnar burken

Det högvakuumpackade Cirkel
kaffet ger riklig arom. Tack vare
HIGH VAC-metoden får Ni det
nyrostade kaffets fulla arom och
friskhet när Ni öppnar den röda
burken. Köp hem en eller ett par
burkar. Bra att ha hemma.

Full arom i

UI6IIVAC
Högvakuumpackat Cirkelkaffe

Finns i konsumbutiker

Cirkelkaffet i de röda bur
karna är av högsta kvalitet
och rostat enligt en för
landet ny metod, som ger
högsta aromvärde. Kaffet
högvakuumpackas omedel
bart efter rostningen och
bevarar sin arom och frisk
het oförändrad i ,hata!.

Har Ni sett det praktiska
extralocket av plast, som
gör HIGH VAC-burken
till en fin Jörvaringsburk.

kommer igen år från år. De trognaste
äro Elof Karlsson och H. Linden med
fruar, som slogo läger här i sin ungdom
på 30-talet. Bland de många minns Löf
bom två glada gossar, som hette Seger
säll och Lilja. På den tiden fick man
köpa mjölk vid Lemshaga och dit van
drade våra kumpaner allt under det att
de ljög för varandra. Och konstaterade
vid återkomsten att de ljugit varandra
riktigt fulla. Löfbom uttalar till sist
några önskemål. Den nuvarande bad
stranden skulle kunna göras större -
sand finns inom räckhåll. Vatten och
renhållning kunde också göras bättre.
Vi vänder oss nu till några campare.

Expeditionsvaktmästare Flink och hans
fru Maja har tältat här sedan 1938 och
stortrivs. Trots modiga 60 år har de in
te en tanke på att upphöra med det här
liga lägerlivet. De har också ordnat det
fint vid sin tältplats. I träden .har de
satt upp fågelholkar och till jul far de
ut och lägger ut mat åt sina fågelgran
nar och längtar till sommaren. - Till
åren äro camparna Fritz och Hilda
Nordström äldst. Fritz är 67 fyllda. Han
var den siste torparen på Storholmen,
som han brukade till 1926. Då hade han
också uppsikten över området mot kr.
30:- per är. Det gällde att hålla efter
eldande campare och tjuvfiskare bland
annat. Nordströms barn har också varit
flitiga campare, men nu är det bara ett
av dem. - Ett ungdomligt par, Siv och
Erik Forss från Ektorp, hittar vi också
i grannskapet. De trivs lika bra som
hemma och det gör också sonen Per, 6
månader. De har kanot och ger sig just
ut runt Storholmen för att svärma i
månskenet.
Ja, Södersved har i all sin enkla form

blivit ett litet sommarparadis för mån
ga friluftsälskande människor. Och jag
instämmer med Löfbom och hoppas att
markägaren kan förverkliga hans önske
mål om större badplats, bättre brunn
och renhållning. Rolf.

Kaffet smakar bäst ute i det fria
tycker herr Flink och [ru. Maja,.
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Jag har fått lust att berätta mitt
vackraste minne, en händelse från min
ungdom. Nu är jag en gammal man med
snö i håret, men den gången var jag en
vandrande skräddaregesäll. En ung, glad
fyr, som tyckte att "frihet var min
största lycka, min största rikedom min
sång." Vilket för övrigt var sant, ,ty den
gången tjänade jag flera slantar med
sång och gitarr än med nål och sax.
Det var en varm julidag för femtio

fem år sedan. :Som så många gånger
förut var jag på vandring och hade nu
hunnit till Smedjebacken, vilken ort då
var ett riktigt centrum för vandrare.

Denna dag strövade jag framåt den
folktomma gatan. Inte såg jag till nå
gon, men jag hörde en skrovlig stämma
skråla och hojta. Slutligen fick jag syn
på en stor, grov karl i slokhatt, som
höll konsert för sig själv. :Han sväng
de sina väldiga armar, han spände ut
bröstet och kråmade sig. Så blev han
mig varse. Kanske något i min uppsyn
retade honom, ty plötsligt grep han mig
- med gitarr och allt - och lyfte mig
på starka armar över sitt huvud. Inte
utan orsak bävade jag för både min och
gitarrens hals, ty detta var "Färsen",
en av de mest fruktade rallarna vid det
banbygge, som pågick i orten.

"Jaså", skrek han. "Är det du, lilla
skräddardocka, som är här igen med
ditt gitarrskrälle."
Lika hastigt, som han hissat upp mig,

satte han ner mig igen.
"Har du några pengar till öl? Jag är

torr i halsen som en grusgrop", fort
for han.

"Nej", sade j,ag, "jag har inte ett öre,
och är lika törstig som du."
"Ja, då får du hålla konsert, så vi få

till en halva."
Vi gick från gård till gård, "Färsen"

och jag. Jag spelade och sjöng mina
visor, medan "Färsen" gick omkring

med sin slokhatt och "tog upp kollek
ten", som han uttryckte det.

"Nu kan det räcka en stund", för
kunnade han till slut. Men då han nu
hade slant,arna i handen, ville han inte
låta sig nöja med ett par ölhalvor. Star
kare vara skulle han ha. Vi gingo ner
till kanalen, där båtarna brukade ligga.
Det plägade inte varia svårt att för
skaffa sig sprit ombord på den tiden.
"Färsen" gick ombord för att tillhandla
sig den åtrådda varan, medan jag gick
ett stycke framåt kajen.
Jag stannade vid några uppstaplade

lådor. Som jag stod där, tyckte jag mig
höra en undertryckt snyftning. Jag tit
tade bakom lådorna. Där satt en flicka
och grät, så hon skakade.

"Hur är det fatt?" frågade jag, men
hon svarade inte. "Sitt inte här", sade
jag. "Gå hem i stället." Flickan bara
grät.
En karl känner sig väl aldrig så ta

fatt, som när han står inför ett grå
tande kvinnfolk.

"Var bor ni?" frågade jag för att för
må henne att svara åtminstone.

Hon lyfte handen och visade på båten,
där "Färsen" som bäst höll på med sin
affär.
"Bor ni på båten?" sade jag.
"Ja, jag är uppasserska på den."
"Jaa - -?"
"Den går till Stockholm i kväll, och

nog för att jag ska dit, men inte för
allt i världen följer jag med den båten
tillbaka ... "

"Ja, det går ju kanske an att resa
tågledes", sa jag oförstående.

"Jag har inga respengar. Och om jag
inte följer med tillbaka, så får jag inte
ut min lön."
"Men varför i all världen vill ni inte

följa med båten?" undrade jag.
"Nej, förr går jag landsvägen", snyf

tade hon.

Jag funderade ett tag. Så sade jag:
"Om ni har lust, så går det an att

följa med mig på luffen till Västerås. Vi
kanske kan åka tåg bitvis. Vi behöver
nog inte gå hela vägen. Sen kan ni ta
båt från Västerås till Stockholm. Res
pengar få vi säkert ihop under vägen."
Sanningen att säga var förslaget inte

så allvarligt menat, och jag hade inte
väntat att hon skulle antaga det. Men
flickan såg prövande på mig en stund
och sade slutligen: "Jag tror jag hellre
följer med er. Det kan inte bli värre än
på den där båten, och så är jag åt
minstone på land. Men jag måste hämta
mina tillhörigheter först."
Hon gick ombord, och strax efter kom

"Färsen" med sin liter. Litet illa till
mods anförtrodde jag rallaren, vad som
inträffat under hans frånvaro. Medan
vi dryftade saken, hördes plötsligt hög
ljudda röster från båten.

"Släpp mig", skrek flickan och sökte
slita sig från en karl, som gripit tag i
henne. Nu tog det eld i "Färsen".

"Tänker du hindra tösen att gå i land,
så ska du allt få med 'Färsen' att göra",
röt han.
Ett par andra rallare lockades till av

oväsendet, och det :artade sig till ett
bättre bråk, vilket dock stillnade, då tö
sen släpptes och gick i land.
Ja, där stod vi resfärdiga, hon med

sitt knyte, och jag med min gitarr.
"I dag ska ni inte gå landsvägen",

sade "Färsen". Tag gruståget till Söder
bärke, Där ska ni söka upp en gumma,
som jag bott hos. När ni kommer dit, så
ska ni hälsa från "Färsen". Det är ett
namn, som duger det. Och träffar du
några rallare på färden, så glöm inte
att tala om, att du är god vän med
"Färsen". Det kan vara bra mer än en
gång för en sån där liten skräddare,
som stryker kring vägarna."

Det där förslaget om gruståget till
Söderbärke tyckte jag var bra. Rallaren
beskrev var gumman bodde, och så kom
gruståget. "Färsen" vifbade, tåget stan
nade, och flickan och jag äntrade upp
på en grusvagn. Knappt hade jag fått
upp min gitarr och tösens knyte, så bar
det iväg under viftningar och hurrarop
från rallarna.
Där satt vi på grusvagnen, två främ

lingar, och stirrade på varandra, Vi ha
de nog samma tanke, båda två: "Hur
ska det här gå?" Att talas vid var omöj
ligt, så slamrade vagnen. Fast det var
sommar och varmt så pressades tårarna
fram i ögonen av luftdraget. Jag såg på
flickan. Nu fann jag att hon var rik
tigt söt, där hon satt hopkrupen. Men
fundersam var jag.
En gäll signal, tåget saktade farten

och vi hoppade av. Efter några förfråg-
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ningar hittade vi rätt på stugan, som
"Färsen" beskrivit. Gumman såg på oss
litet misstänksamt.
"Det är inte gott att veta, vad ni är

för ena", sade hon. Då drog jag fram
med "Färsens" hälsning.
"Ja, det var en annan sak", sa gum

man. "Si han är allt en riktig karl, han
Färsen. Han bodde här, när di byggde
banan." Gumman blev idel vänlighet. Tö
sen fick ligga i kammaren hos gumman,
medan jag inhystes i köket, och vi blevo
bjudna på mjölk, innan vi gingo till vila.
Morgonen kom. Vår vandring skulle

börja. Vi fingo kaffe, och så sade vi
farväl till den vänliga gumman.
Vilken ljuvlig morgon det var. Vi

gingo tysta långa stunder. Emellanåt
trallade jag och sjöng, men min följe
slagerska var inte värst talför. Timme
efter timme gick. Vi vilade då och då.
Flickan var otränad, tröttnade fortare
än jag och blev öm i fötterna. Jag tog
hennes knyte, för att hon skulle få det
lite lättare. Solen steg, och den stekheta
vägen brände oss. Vi sågo en sjö blänka,
och vi veko av vägen och badade våra
fötter. Det var härligt. Medan vi sutto
där och svalkade oss, försökte jag få
veta, varför hon inte velat följa med
båten till Stockholm.
"Hur lång tid tar det att gå till Väs

terås?" frågade hon i stället.
"Ah, så där en tre, fyra dagar", sade

jag. "Förresten, för mig får det gärna
ta en månad", tillade jag, "jag har ingen
brådska." Hon svarade ingenting på
detta, och så fortsatte vi.
Eftermiddagen gick, det lutade mot

kväll. Jag köpte litet bröd för de sista
slantar, jag hade. Plötsligt sade flickan:
"Var ska vi bo i natt?"
Jag ·pekade ut mot hövolmarna på en

åker.
"Denna tiden har en luffare alltid

logi", sade j,ag. "Där ligger man bättre
än inne i en varm stuga, där man inte
kan sova för -flugor."
Vi valde ut en hövolm, slogo oss ned

och åto brödet, jag köpt. Sedan lade vi
oss, och snart sovo vi som snälla barn i
det doftande höet.
Jag vaknade vid att en tupp gol vid

en gärd i närheten. Det var tidigt ännu,
men solen stod redan högt på himmelen.
Jag ruskade sömnen av mig. .Så såg jag
på min kamrat. Hon sov så gott, där hon
låg i höet. Vad hette hon? Det hade jag
alldeles glömt att fråga henne om. Jag
hade fått ansvar för tösen som låg här
och sov. Denna morgon fann jag, att det
är litet skillnad mellan ansvar för sig
själv och ansvar för en annan. Själv
klarar man sig alltid, det är inte så
noga, men fullt så lättvindigt är det
inte, när man tänker på en annan.

1Så söt hon var. Det ljusa håret hade
fallit fram över hennes rosiga ansikte.
Jag såg på hennes röda mun. Jag kunde
inte motstå frestelsen.
Flickan vaknade vid min kyss. Till

min förvåning började hon gråta.
"Hur vägar du. - Alla karlar är sig

lika", snyftade hon.
"Du var så söt där du låg", försvarade

jag mig. "Jag kunde inte låta bli."
"Ja, så säger alla. Om man har ett

hyggligt utseende, så får man inte vara
ifred."
"Förlåt mig", bad jag, "jag ska aldrig

göra så mer. - Vad heter du förresten?
Och hur gammal är du? .Själv är jag
tjugu år", upplyste jag.
Då började hon tala om sig själv.
"Jag heter Dagny. Far och mor är

fattiga torpare i 'Södermanland. Jag är
nitton år och är äldst av nio syskon.
Därför måste jag ut och tjäna, så fort
jag gått och läst. Först var jag ett par
år i hemorten. Sen kom jag till 'Stock
holm, där jag haft plats pä kafeer. Och
så har jag varit pä båtar. Men man får
inte vara ifred, om man är litet snygg.
Det var' därför jag gick ifrån båten i
Smedjebacken. Jag ångrar inte att jag
lämnade båten, fast jag har en hel må
nadslön innestående."
Jag tyckte verkligen synd om henne.

Jag klappade henne litet tafatt och sökte
säga något tröstande.
"Nej, jag ångrar inte, att jag följt med

dig", sade hon, och nu log hon. "Kommer
jag bara till Stockholm, så blir det nog
bra alltsammans."

1Så tog hon sitt knyte och jag min
gitarr, och så började vår vandring den
andra dagen. Vi visste ej vad tiden led,
en vandrande gesäll bär inte på något så
onödigt som en klocka. Timmarna gingo,
och snart sade oss vår hunger att det
var ett gott stycke fram på förmidda
gen. Vi närmade oss ett bruk. Jag var,
så glad. Morgonens samtal hade gjort
oss till goda vänner. Och så stämde jag
upp min vandrarvisa:

"Jag sjunger som en trast i linden,
det ger mig kanske ingen skatt,
men fri är jag som sommarvinden
och ständigt är mitt hjärta glatt.
Jag låter ingen sorg mig trycka
och känner icke tiden lång.
Min frihet är min största lycka,
min största rik'dom är min sång.
Nog vill jag gärna ha ditt tycke,
du väna barn med ögon blå
men strax ska du ha band och smycke

jag därför låter kärlek fa.ra,
min största rik'dom är min sång."
"Du tycks verkligen inte ha några

sorger?" utbrast tösen. Nej, det hade

jag inte. Frisk, ung, fri att vandra,
hur kan man då sörja?

Vi komme fram till bruket och där
måste vi se till att vi fingo litet i kassan.
Jag stämde min gitarr, och så började
jag sjunga vid gårdarna, kärleksvisor,
vandrarvisor, sjömansvisor. Gitarren var
vid denna tid ett populärt instrument,
och småslantarna duggade rätt tätt.
Jag besökte också yrkeskamrater vid

bruket, ty det var vanligt att både mäs
tare och gesäller gåvo reshjälp till vand
rande yrkesbröder. Sedan vi köpt mat
lämnade vi bruket och komme äter ut
på vägen. Flickan började sakta sjunga.
"Fortsätt!" sade jag, "Du sjunger ju

riktigt vackert. Om vi skulle sjunga till
sammans? Det skulle göra sig bra, och
vi skulle säkert få mera pengar."
Flickan skrattade, men vi stannade i

alla fall i en skogsbacke för sängöv
ning. Det gick ju litet knaggligt i bör
jan, men tösen var läraktig och hade
gott gehör. Gång på gång läto vi "Ålvs
borgsvisan" och "Lejonbruden" tona ge
nom hagen. Jag sjöng andra stämman,
och tålmodigt övade vi in strof efter
strof. En skällko ställde sig att med
stora, snälla ögon betrakta de två to
kiga människobarnen. Så ruskade hon
betänksamt sitt stora huvud så skällan
pinglade. !Endast motvilligt bröto vi upp,
men vi måste tänka på nattkvarter. Jag
kände en skräddare i trakten, hos ho
nom hade jag tänkt att vi skulle bo,
och där fingo vi också mycket riktigt
husrum den natten.
Följande morgon ökade vi ut vår "re

pertoir" med ännu ett par visor. Och så
hade vi vår första konsert vid nästa
bruk. Det var, som jag trott, vi fick mer
pengar än då jag sjöng ensam. Det var
en riktigt nätt slant vi sjöng ihop den
dagen.
"Har du ledsnat på landsvägen nu,

lilla kamrat, så räcker kassan bra till
en biljett till Stockholm?" sade jag.
Flickan gick tyst en stund.
"Nej", sade hon långsamt. "Jag vill

vara med litet till, om du inte tycker jag
är till besvär."
Jag såg på henne. Jag begrep mig ej

på henne. Hade hon inte suckat och
längtat att snart vara i Stockholm, och
när hon så bara hade att sätta sig på
tåget - så ville hon inte. Det var, som
om hon läst mina tankar, ty hon sade:
"Tänk, att jag inte är ett dugg rädd

för dig! Det är som om jag känt dig i
många år!"
"Jag skulle vilja ha dig till reskamrat

beständigt", sade jag.
Hon skrattade. "Du pratar! Och tänk

att vandra på vintern - hu! - Vart
ska du ta vägen, när jag farit till Stock
holm?"
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"A, vart som helst. Till Värmland
kanske. Eller norrut."
"Att du kan vara så sorglös." "Ja, jag

vill inte vara bunden. Jag vill vara fri,
jag vill vandra, som det faller mig in."
Och jag stämde upp:
"Nog vill jag gärna ha ditt tycke
du väna barn med ögon blå
men strax ska du ha band och smycke
och vill i granna kläder gå.
Nej, hellre då jag fri vill vara
än lyfta dina bojors tvång,
jag därför låter kärlek fara
min största rik'dom är min sång."

Flickan tittade eftertänksamt på mig.
"Hm", sade hon, "det kommer nog en
tid, då du inte så utan vidare låter
låter allting fara."

Vi reste med tåget till Västerås. Även
på tåget sjöngo vi, och det inbragte
oss mer än vad biljetterna kostade. I
gurkstaden skulle ju tösen ta båten till
Stockholm, men då vi väl voro där, ville
hon än en gång förlänga vår vandring.
"Vi går till Enköping!", sade hon. Visst!
Jag var glad att få vandra ännu ett
stycke med min lilla kamrat. Ännu en
gång toga vi nattkvarter i en hövolm.
Flickan somnade snart, men jag låg
vaken länge. Och tänkte. Så förtroende
fullt hon låg där! Hon litade på mig,
litade på att jag skulle beskydda och
hjälpa henne.
Fram på dagen komma vi till Enkö

ping. Vi åto en härlig middag - och
så var skilsmässans stund inne. Flickan
såg vemodig ut. Det blev så konstigt
trångt i mitt bröst. Vi delade upp kas
san, som bestod av tjugosex kronor. Jag
behöll de sex, resten fick hon. Vi stodo
på stationen och såga tåget ånga in.
Jag drog min lilla färdekamrat till mig,
och denna gång lyfte hon självmant sitt
ansikte mot mig, då jag ville kyssa hen
ne till avsked. En gäll signal, ett par
viftningar - och hon vår borta. Med en
underlig sugande känsla i bröstet styrde
jag ut mot landsvägen. Jag försökte
muntra upp mig med att sjunga min
vandrarvisa.
"Nej, hellre då jag fri vill vara
än lyfta dina bojors tvång.
Jag därför låter kärlek fara - - -"

men här fastnade sången mig i strupen.

Då jag på hösten kom till Stockholm
sökte jag min reskamrat hos de vänner
hon talat om. Förgäves. Inte heller i
hennes föräldrahem kunde de ge mig
besked om var hon fanns. Endast lång
samt, långsamt förbleknade hennes
minne.

•Många år förflöto. Sedan länge hade
mina vandringar upphört, sedan länge

Gustavsbergs skolor
för yrkesundervisning

avslutade sina kurser för säsongen med
ett samkväm i Kommunalhuset den 24
maj. Föreståndaren, överlärare V. Ge
zelius, hälsade välkommen och erinrade
om att verksamheten nu kunde fira sitt
10-årsjubileum. - Sven Petterssons
kvartett inramade det hela med tjusig
musik. - Porslinmålningsgruppen visa
de prov på sina alster. Det är tydligt att
vi har en del duktiga målare på Dekor
avdelningen. Sömnadskursen demonstre
rade sina plagg under mannekängupp
visning. Det var riktigt trevliga klän
ningar, som fruarna i samhället åstad
kommit. I denna kurs har man haft 4
grupper med 45 elever och förfärdigat
210 plagg. Fru Elsa Pettersson berätta
de hur kursen arbetar och kommentera
de resultaten. Skolans inspektör, Artur
Teglund, lyckönskade kursdeltagarna
och tackade lärarna. Han gav samtidigt
några glimtar från arbetslivet vid pors
linsindustrin i England, varifrån han
just återvänt efter ett studiebesök. Skol
styrelsens ordförande Georg Lundgren
tackade dem som hållit i tömmarna för
yrkesskolan. Och så blev det kaffe och
film.

var jag stadgad och rangerad karl. Jag
var på genomresa i en västgötastad. Jag
hade ett par timmar på mig, innan mitt
tåg skulle gå, och jag uppsökte en re
staurant för att äta middag. Vid kassan
stod en dam, som på något sätt tycktes
mig bekant. Jag funderade, men jag
kunde inte ifå klart för mig, vem hon
var. Var gång jag såg åt disken till,
mötte jag hennes blickar. Vem var hon?
Jag måste gå och begärde notan.

Kvinnan vid kassan kom med den. En
sådan nota! Inte en siffra stod på den,
men den var fullskriven på båda sidorna.
"Tack för länge sedan! Tack för re

san Smedjebacken - Västerås - 1Enkö
ping! Den är mitt ljusaste, gladaste min
ne. Du var en så god kamrat. Du gjorde
mig en så stor tjänst, och jag vet inte,
hur jag ska tacka dig. Alla dessa år ·
har jag väntat att träffa dig. Mannen
framme vid fönstret, källarmästaren, är
min man. Jag har det mycket bra. -
Tack, käraste vän!"
Jag såg upp på henne. Vi sade ing

enting. Tafatt tog jag efter min börs
för att betala förtäringen, men hon ska
kade avvärjande på huvudet. Omsorgs
fullt lade jag den lilla notan i min plån
bok - jag bevarar den än '--- och hon
räckte mig sin hand till farväl. I dör
ren vände jag mig om. Hon log emot
mig så vackert, som bara en god kvinna
kan le. Abel Holmberg.

CD

FÖDDA:
Den 18 maj. En dotter t. Aldo Gavazzeni

och h. h. Selma Viola f. Johansson, Hästhags
vägen 8 b.
lJen 20 maj. En son t. Olov Birger Jons

son och h. h. Britt Alice f. Rydberg, Kullen 7.
Den 24 maj. En dotter t. Karl-Heinz Erret

och h. h. Gundula f. Holetzeck, ösby 1 :1.
Den 26 maj. Pia Christina, d. t. Sven Ro

bert Nordström och h. h. Ulla Britt f. Fre
lin, Hästhagsterrassen 18.
Den 28 maj. Eva Christina, d. t. Hans-Eric

Pihlgren och h, h, Eva Birgitta Margareta f.
Andersson.

Den 29 maj. Rolf Eric, s. t. Sven Erik Dahl
gren och h. h. Cilluf Fanny Benedikta f. Dan
holt, Hästhagsterrassen 2.
Den 5 juni. En dotter t. Hans Sven Evald

Bodelsson och h. h. Greta Maria f. Jakobs
son, Hästhagsterrassen 11.
Den 8 juni. En son t. Sven Algot Leonard

Svensson och h. h. Tyra Paulina Albertina
f. Sjögren, ösby 1 :1.
Den 9 juni. En son t. Nils Olof Oskar Berg

kvist och h. h. Rut Solveig f. Dahl, G:le
Svartens v. 9.
Den 24 juni. En son t. Oskar Bertil Arvids

son och h. h. Edla Sofia f. Emanuelsson, G:le
Svartens v. 5.
Den 28 juni. En son t. Göran Sigvard Berg

lund och h. h. Sigrid Jemina Elisabet f. Ös
terberg, Höjden.

Den 29 juni. En son t. Gustaf Vilh. Olaus
son och h. h. Karin f. Lundberg, ösby 1:1.
Den 1 juli. En dotter t. Henry Helge Nord

och h, h. Marianne f, Andersson, Grmdstug,
F. 35.
Den 12 juli. Anne Kristina, d. t. Karl Erik

Bertil Hedberg och h. h. Anna-Liisa f. Boren,
Skeviksg. 8.

VIGDA:
Den 6 juni. Stig Olof Emanuel Sahlen,

Eskilstuna o.Lnga-Lisa Johansson, Mariag. 11.
Den 15 maj. Ulf Turesson Waldau, Västerås

och Ulla Elisabet Molin, Ekedalsv. 7.
Den 9 maj. Fernando Groselli, Hästhags

terrassen 7 och Santa Marian, Akerlyckan.
Den 5 juni. Erik Gunnar Johansson, Maria

gatan 5 och Kally Ingrid Maria Larsson f.
Gahnström, Hästhagsvägen 5.
Den 25 juni. Lars Erik Gunnar Nilsson,

Grindstugärde D. 28 och Birgit Margareta
Näslund, Hästhagsvägen 7.
Den 27 maj. Stefano Basetti, Hästhagster

rassen 9 och Giovanna Valli, Hästhagsv. 8 b.
Den 25 juni. Tord Billy Forsberg, Mariag.

13 och Ruth Solveig Andersen, Skeviksg. 8.
Den 26 juni. Sture Rolf Valentin Hallgren,

Stockholm och Maj Gunvor Berglund, Häst
hagsterrassen 1.
Den 25 juni. Kjell Ingvar Gustavsson, Ma

riag; 11 o. Lillemor Maria Svedberg, Alg. 1.
Den 19 juni. Kurt Ingvar Folke Nilsson,

Mariug, 13 och Ingegerd Dolores Lundstedt
f. Eriksson, Mariapl. 2.
Den 19 juni. Byss Hans Roland Hansson,

Mariapl. 2 och Siv Anne-Marie Lindström,
Kullen 7.
Den 27 juni. Verner Vilhelm Lindberg G:la

väg. 16 och Karin Helena Modin f. Almgren.

DÖDA:
Den 22 maj. Änkefru Matilda Vilhelmina

Johansson f. Olsson, Värmd.-g. 7. 82 är.
Den 2 juni. Änkefru Emma Vilhelmina Jons

son f. Orling, Ald.-h. 91 är.
Den 12 juni. Borstbind. Amalia Ingeborg

Magnusson, Ald.-h. 89 är.
Den 21 juni. Fru Emma Matilda Pettersson

f. Fineman h. t. maskinsköt. Karl Adolf Pet
tersson, Kullen 8. 67 är.
Den 4 juli. Slamhusarb. Erik Verner Berg

wall, Skeviksg. 7. 53 är.
Den 25 juli. Bagarmäst. Klas Lennart Lars

son, Bageriet, 37 år.
Den 26 juli. Fru Signe Viktoria Lovisa

Jansson f. Anderson, Tjustvik 1:1, 65 är.
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"Det räcker icke att lägga år till
livet man måste också lägga liv till
åren." - (AT den 22-7)

När jag läste detta kom jag att tänka
på två gamla gummor, som satt i en
park och hörde på hemvärnsmusiken.
Gummorna stickade avigt och rät, det

heter visst så, och stickorna vilade inte
en sekund, det kan jag försäkra. Just
när jag stod där och tittade på tanten
så spelade musiken en sprittande vals.
Gummorna satt först stilla och sa' något
till varandra. Minns du? eller något så
dant skulle jag tro. Se'n började de så
där litet smått att vicka med huvudena
och nynna med i melodin, och rätt som
det var så. började t. o. m. ändalykten
att gå i valstakt. (Säj redaktör'n, heter
det ändalyktorna i pluralis?)
Det var både roligt och rörande att

se dessa säkert 80-å.riga gummorna leva
in i musiken och minnena så intensivt
som de gjorde.
Jag skulle vilja säga: att bevara sin

nenas mottaglighet, det är att lägga liv
till åren. Och samma intryck av verk
ligt levande människor fick jag av mu-

sikanterna. Det var gamla kämpar alle
samman. Inte lät det så bra precis -
men vad gjorde det? Dom gav ju i alla
fall, allt vad dom kunde ge, av sitt mu
sikaliska kunnande. Det både syntes och
hördes.
När jag frågade dirigenten om han

inte kunde få tag på några yngre kraf
ter att stoppa in i kåren så blev svaret
nekande.
Men gossorkestrarna då? Han skrat

tade till. - Nej du, så. länge skolornas
musiklärare inte har tid, att undervisa
individuellt i det mest elementära så har
vi heller ingenting att hämta därifrån.
Naturligtvis passade jag på att fråga
honom om vad han tyckte om vårt sätt
att lösa utbildningsproblemen i Gustavs
berg. Utmärkt! tyckte han, sedan jag
redogjort för hur vi kommer att arbeta
fr. o. m. i höst.
Det gladde mig naturligtvis för den

här dirigenten v,ar och är fortfarande
känd som en mycket insiktsfull person
i musikaliska utbildningsfrågor, minst
sagt.
Ja, så. nu är det väl bäst att jag även

för intresserade Gustavsbergare talar
om hur vi ska ha det med gossorkestern
till hösten. Jo, först och främst skall
musikdirektör Svensson överta ansva
ret och ledningen av densamma. Därut
över skall pojkarna indelas i grupper
med en instruktör i varje.
Varje måndag mellan 16.45-18.45

kommer så musik<lirektör Svensson att
ha samövning med hela orkestern. Un
der veckans lopp kommer sedan varje

Sigvard Larssons "Videungar" fick första pris i fotoklubbens tävling klass 2.
Bilden har tagits med Bl. 8,, tid 1/100 på 6 m. avstånd och med filmen Kodak plu,s X.

UN PALACIO MUNICIPAL REDONDO

Vår tryckfelstävling ·
blev ett gott betyg åt värt tryckeri. In
gen har lyckats finna några tryckfel.
Red. har bara funnit ett. Däremot har
en läsare visat oss på ett intressant
tryckfel från en stor spansk tidning,
som uppmärksammat vårt kommunal
husbygge i Gustavsberg. Texten till bil
den här ovan lyder i översättning: "I
Gustavsberg, som är en förstad till
Stockholm - Sveriges vackra huvud
stad - har konstruerats ett kommunal
hus, som är fullständigt runt, med ett
tak som kan förnyas och som tillåter
päbyggandet av ytterligare andra vånin
gar, när behoven i framtiden så påkalla.
Taket slutar i mitten i en kupol, som
bildar en Ianternin", - Varför skall
man förresten säga att bilden utgör ett
tryckfel. Det kan mycket väl vara ping
lorna på Kommunalkontoret.

pojke att fä en speciell lektion av sin
instruktör.
Fem av blåsorkesterns medlemmar

har ställt sig till förfogande som grupp
instruktörer nämligen Sven Wallin,
Folke Andersson, Bernt Andersson,
Fredy Kihlberg samt undertecknad. Vi
sätter igång den 23 augusti. Väl mött,
grabbar! Fanfar.

Tack
För alla uppvaktningar på min

70-årsdag, för blommor och presenter,
frambär jag härmed mitt varma tack.

Gustaf Reinhold Karlsson.

För all vänlig uppvaktning, för gå
vor, blommor och telegram på min
50-årsdag ber jag att få framföra mitt
h}ärtliga tack!

Carl Wiberg.
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De trofasta
Vi människor är inte stöpta i allde

les samma form. Vi är ganska olika
i många avseenden. Detta är helt na
turligt, och det är säkerligen i stort
sett ett lyckligt förhållande. Är det
inte olikheterna som bidrar att ge
färg och omväxling åt tillvaron? Vå
ra olika kynnen och individualiteter
kompletterar varann. Så förhåller det
sig överallt, och inte minst inom vå
ra skilda grupper och föreningar. Det
har vi säkert haft många tillfällen
att konstatera.

Inom allt samfundsliv - och vi
kan då särskilt tänka på förenings
livet - behövs många olikartade
krafter. Var och en kan tjäna det ge
mensamma efter arten av sin förmå
ga. Några har kanske särskild förmå
ga att genom sin smittande iver och
entusiasm skapa intresse för verk
samheten. Dessa har alltid ett stort
verksamhetsfält. Andra är som klipp
ta och skurna för vissa poster, som
ordförande, sekreterare, kassör eller
något annat uppdrag. Somliga gagnar
saken genom att vara pålitliga och
aktiva män och kvinnor i ledet. Vad
de agitatoriska begåvningarna vinner
genom sitt arbete, ser de andra till
att organisationen får behålla och ha
glädje av.

Men först och sist bygger varje
sammanslutning och strävan på de
djupa leden, på de tappra och trofas
ta krafter, som i medgång och mot
gång sluter sig samman och håller
ut. 'trr denna trofasta och pålitliga
krets är det i allmänhet som de tjä
nande och styrande krafterna stiger
fram.

Det är ett mycket gott och beund
ransvärt arbete som inom områden
utförts och ständigt utföres av dessa
trogna och trofasta krafter. Det har
ofta haft sina stora svårigheter att
bryta den i regel hårda marken. Utan
god vilja, en stark tro på saken och
ett trofast sinnelag skulle det inte
gått.

All aktning för de lysande och
fascinerande personligheterna. De kan
betyda mycket, om de ställer sin be
gåvning i tjänst åt förnuftiga strä
vanden. Vad som avgör vårt värde
för de bemödanden vi gjort till vå
ra, är dock inte i första hand våra
talanger utan långt mera vår ihär
dighet och målmedvetenhet.

Inom en ekonomisk förening någon
stans i Sverige fanns bland ett tret
tiotal medlemmar en blygsam och
ordknapp man. Han kom med i sty-

HÖST

Sakta glider sommarn in
i sista skedet.
Gräset strimmas gult
och under trädet
lyser lövens matta
redan gul-grön-röd
varslande om höst - och död.

Blommorna har vissnat - allra mest,
bara astern dröjer ännu kvar i raden
står där likt en flammande protest
märkt av frostens bett i bladen.'

Men höst är inte bara
nakna träd och blommors död,
höst är också glädje.
Höst är färgers spel
och frukters överflöd.
Höst är bärga,d skörd - och bröd.

ALEX ERICSON-KINGS

relsen av den anledningen, att det
var ont om personer som kunde eller
ville åta sig sådana uppdrag. Det
undrades nog en smula, hur vår man
skulle gå iland med uppgifterna. Han
gjorde det emellertid med glans. Han
visade sig vara en ordningsman och
organisatör av rang. Han var ärlig
och trogen i stort och smått. Han inte
bara motsvarade utan överträffade
kamraternas förväntningar. Efter
några år var föreningen solid och
stark, och det var i hög grad just den
mannens förtjänst.

Det här exemplet är visst inte nå
got sällsynt undantagsfall. Vi har väl
alla gjort ungefär samma iakttagel
ser och erfarenheter. Det finns dess
bättre en hel del stilla, oegennyttiga
och pålitliga krafter i de kretsar, där
vi möts i arbete för samfällda uppgif
ter. Detta hindrar inte att ännu flera
sådana skulle behövas . . . Vi har sä
kert lite var tillfälle att göra en in
sats, bara vi har en smula arbetsvilja
och uthållighet. Inte sant?

Det är ytterst de trofasta, varhelst
de finns, som skänker en strävan,
fasthet, styrka och framgång. Bäst
hedra vi dem genom att följa deras
föredöme, som bör kunna tjäna oss
som föresyn och stimulans i vår dag
liga gärning.

V. J.
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Yrkesskadorna - hot mot
vår levnadsstandard

I höstens valkampanj har de poli
tiska partierna pekat på vägar som
leder till en högre levnadsstandard.
Inga medel har skytts för att visa sin
egen förträfflighet och den konkur
rensen kanske är bra, bara den kan
ske under samma betingelser och le
der till positiva resultat ...

Vi som är mitt uppe i en propagan
dakampanj för ett effektivare arbe
tarskydd på våra arbetsplatser hade
nästan väntat på hjälp från de poli
tiska partierna. Så vitt vi vet har ar
betarskyddet lämnats helt utanför
den politiska debatten. Kanske är det
bäst så. Arbetarskyddet löses nog
bäst av krafter vid sidan av de poli
tiska partierna.

Varje år inträffar det c :a 300.000
rkesskador. Av dessa blir omkring

3.000 invalider. Dessa kalla siffror
gömmer på mycket lidande, förutom
de ekonomiska förluster, som drab
bar den enskilde och samhället i öv
rigt.

Efter varje skyddssammanträde
frågar man sig alltid vad som kan gö
ras för att undvika eller minska an
talet olycksfall. Vid genomgång av
fjolårets statistik över inträffade
olycksfall vidGustavbergsFabrikervi
sar det sig att 65 proc. av alla skador
har en orsak i den skadades eget för
vållande. För första · halvåret 1954
har siffran stigit till 76 proc. Detta
ger anledning till självrannsakan.
Aven om en del olycksfall kunnat
överföras till annan rubrik visar dock
utvecklingen vilken betydelse den
mänskliga faktorn spelar när det gäl
ler att förebygga olycksfall och ohäl
sa. Orsakerna till vissa olycksfall är
svårförklarliga och kan bero på djupt
liggande orsaker. Bara detta att vissa
personer är mera disponerade för
olycksfall säger en hel del.

Här har vi att göra med rent psy
kiska faktorer. Människor i depres
sion eller som företer vissa psykiska
defekter kan lättare drabbas av
olycksfall än <le människor som har
en mera harmonisk läggning. En un
dersökning som nyligen gjordes i

England visar även att personer med
dåligt humör, sådana som jäktar eller
känner olust och leda vid arbetet lät
tare blir utsatta för olycksfall. För
dessa olycksfåglar hjälper det nog
inte med propaganda och upplysning.
Här blir det mera en fråga om rätt
man på rätt plats. Det viktigaste är
att placera dessa människor på lämp
liga arbeten där risken för olycksfall
är mindre framträdande.

Om således orsakerna till så många
olycksfall kan hänföras till den ska
dade själv, möter oss här de verkliga
problemen i skyddsarbetet. Det är en
jämförelsevis enkel sak att på tek
nisk väg förebygga olycksfallen. Att
med teknikens hjälp förändra männi
skan ställer sig svårare. Men även om
olyckskorparna kraxar omkring på
våra arbetsplatser måste skyddsan
dan hållas levande hos såväl arbets
ledning som skyddsombud.

Att efter företagen skyddsrond läsa
ett protokoll där det står noterat
"ingen anmärkning" kan vara ett
bevis på goda förhållanden och effek
tivt bedrivet skyddsarbete. Det inger
alltid en känsla av tillfredsställelse
att notera vilka förbättringar som
skett under de senaste åren. Men del
kan även vara en varningssignal och
ett tecken på att man slöat till. På
våra arbetsplatser kan det aldrig bli
fullkomligt. Det finns alltid förbätt
ringar som kan göras i rent förebyg
gande syfte. Aven med risk att mö
ta obehag måste det vara skyddsom
budens uppgift att inspektera och slå
ned på förmenta felaktigheter. Titta
på förrädiskt lerslam på golvet, tra
siga backar, riskabla staplar av pors
lin eller glödheta kar, dålig sikt, far
liga passager o. s. v. Det finns en
mängd detaljer av de mest skiftande
slag som i förebyggande syfte måste
vidtagas.

De förebyggande åtgärderna måste
även inriktas på att förhindra ohälsa
i arbetet. Här möter oss på nytt de
gamla arbetsuppgifterna angående
goda ventilatlonsanordningar, utsug
ning av damm vid arbetsbord och ma
skiner. Ett gammalt önskemål som
numera även håller på att förverkli
gas är de spolningsbara golven. Det
är närmast denna treenighet som är
det främsta vapnet i kampen mot Si
likosen. Alla dessa åtgärder måste
dock kompletteras med en god per
sonlig hygien. Vikten av lämpliga ar
betskläder kan aldrig nog överskat
tas. Ytterligare försök med s. k.
"bankemaskiner" och tvättmöjlighe
ter inom fabriksområdet bör fullföl
jas. I vårt arbete vill vi alla ha goda
verktyg och vältrimmade maskiner,

men hur är det egentligen ställt med
våra arbetskläder? I de förebyggan
de åtgärderna mot ohälsa bör frågan
om arbetskläderna och den personli
ga hygienen ytterligare aktualiseras.

Under år 1953 var 60 personer vid
Gustavsbergs Fabriker sjukskrivna
på grund av dåliga ryggar. Ryggska
dorna håller på att bli en stor folk
sjukdom. Sjukdomstiden är i många
fall långvarig. Aven om den enskilde
till en del skyddas ekonomiskt, förlo
rar produktionen många arbetsdagar.
Trots att det inte statistiskt kan be
visas, har många ryggsjukdomar sin
orsak i dålig fotvård och olämpliga
skor. Det kan väl heller aldrig bevi
sas hur många olycksfall som är en
följd av dåliga ryggar, ömma fötter
och olämplig fotbeklädnad. Sambandet
mellan skon, foten och ryggen är
dock uppenbar. Kanske antalet
olycksfall också kunde nedbringas ge
nom en bättre fotvård. Till fackför
eningen har även framförts önskemål
att åtgärder borde vidtagas för att
anställa fackutbildad person med
uppgift att ombesörja fotbehandling.
Vi låter härmed frågan gå vidare.
Den är värd all uppmärksamhet.

Under år 1953 förlorades vid Gus
tavsbergs Fabriker 1.242 arbetsdagar
på grund av olycksfall. Denna siffra
är jämförelsevis låg, men det borde
dock finnas förutsättningar att under
1954 uppnå ett bättre resultat. Genom
att vi föregående år kunde nedbringa
antalet olycksfall från 11.4 till 8 %
utbetalades 1.000 kronor till fackför
eningens hjälpkassa, Kan vi under in
nevarande år uppnå den magiska siff
ran 8 vinkar ännu en tusenlapp. Peng
arna delas ut till arbetskamrater som
drabbats av långvarig sjukdom. Det
måste vara en angelägen uppgift att
hjälpas åt i detta arbete ...

I skyddsarbetet får man aldrig
hemfalla åt någon ödestro att olycks
fall måste inträffa. Med aktivitet och
vaksamhet måste vi följa orsakssam
manhanget till slut. Samarbetet får
inte leda till att arbetsledningen över
ser med den arbetsdisciplin som är
nödvändig för att den anställde skall
iakttaga befintliga skyddsföreskrif
ter. Mot slarv, vårdslöshet och dum
dristighet måste snabba och effektiva
ingripanden ske. Ett olycksfall som
har sin orsak i uppenbar vårdslöshet
prövas i varje särskilt fall, och kan
ibland leda till reducerad skadeersätt
ning.

Även om det finns naturliga förut
sättningar till samverkan på arbetar
skyddets område kan det ibland vara
välgörande med en orädd kritik. Det
blir dock till sist på arbetsgivaren det
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Några ord om
uppfostran

-2-

Vi skall nu fortsätta vårt prat om
uppfostran, men innan vi riktigt kom
mer in därpå skall vi ingå på ett teo
retiskt resonemang.

Det· nyfödda barnet har att börja
med ingen individuell känsla. Med
andra ord barnet avgränsar sig ej
från sin omgivning utan är det först
så småningom, som barnet börjar
känna sig självständigt gent emot na
turen. Det sker vad som kallas en
klyvning mellan barnet och den om
givande världen. En sådan klyvning
sker även i det inre, det själsliga, hos
barnet, då det kommer under infly
tande av fostraren.· A ena sidan ha vi
barnets egen drift och å andra sidan
den viljeriktning, som fostraren vill
ge barnet. Mellan dessa två poler upp
står det inom barnet en spänning och
det är denna spänning, som man ej
skall förstora så att det leder till en
splittring och strid de två polerna
emellan. Låter man det gå till en över
driven spänning ökas straffbehovet
eller ock kan man framkalla en stark
skuldkänsla hos barnet, som kan häm
ma dess utveckling. Vi skall ock för
stå att varje straff verkar djupare på
barnet ju mer barnets kärlek till fost
raren är aktiverad.

Kärnan i uppfostran ligger i det
auktoritativa samförståndet mellan
det barnsliga driftsjaget och barnets
samvetsjag. Det vill säga det tillstånd,
som fostraren har frammanat hos

beror hur arbetarskyddet utformas,
och hur fattade beslut förverkligas.

Den som haft förmånen att under
de senaste 15 åren följa och deltaga
i den lokala säkerhetstjänsten i Gus
tavsberg, måste ge företagsledning
en ett varmt erkännande för allt vad
som uträttats. Om man ser tillbaka
på de gamla fallfärdiga ruckel som
tidigare fick tjäna som arbetslokaler,
framstår de nya lokalerna som se
germonument över vunna framgång
ar. Det finns därför ingen anledning
att hemfalla åt någon hurra-vad-vi
år-bra-mentalitet. Fortfarande finns
det mycket som kan förbättras, Nu
och i framtiden måste vi därför ärligt
samverka för att minska antalet
olycksfall och motverka ohälsa på
våra arbetsplatser. Sker detta med
framgång leder det även till en högre
levnadsstandard. Axel öhlund.

barnet. Fostraren skall se till, att det
ej blir för hårda strider mellan dessa
två jag, men vi måste ock förstå att
barnets kulturella anpassning är
omöjlig om inte en rad förbud modi
fierar dess, förhållanden till yttervärl
den. Varje människa måste lära sig
undertrycka naturliga för omgivning,
en skadliga reaktioner. Vid våra
handlingar måste vi låta förståndet
mer råda än känslan.

Uppfostran skall börja redan i
spädbarnsåldern alltså under första
levnadsåret. Det viktigaste under den
na tid är att vänja barnet vid regel
bundenhet och ordning. Blir barnet
vand vid att få sin regelbundna sköt
ning både vad kroppslig och psykisk
omvårdnad heter och får det en vana
att vid kvällsdags bli lämnad ensam
och tyst omkring sig, då vänjer sig
barnet även att undertrycka och bli
okänslig för en rad av obehag, som
uppstå därigenom att en rad behov
ej på en gång bli tillfredsställda.

Går man ifrån den regelbundna
vården och ger efter för barnets
skrik, går man och matar det allt
efter läglighet, tar upp det och joll
rar med det så fort det skriker eller
sitter och sjunger det till sömns, ja
då skapar man en tyrann, som får en
vana att skrika till sig far och mor.
Det blir en tyrann, som ständigt vill
ha pass så fort behov därtill förelig
ger och som i sina föräldrar bara ser
slavar, som är till för att hjälpa. För
äldrarna ha förlorat respekt och för
måga att fostra.

Vi understryker hur viktigt det är
att grundlägga en regelbunden livsfö
ring och ordning. Därmed uppnår
man en fond av respekt inför barnet,
som fostraren hela livet har nytta
av.

Få månader efter födelsen börjar
barnet känna igen olika tonfall och
förstå innebörden av dem. Likaså
börjar barnet förstå innebörden av
minspelet hos vårdaren. Tonfall och
minspel ha en mycket nära beröring
med det själsliga, med känslostäm
ningarna och tankarna inom en män
niska och här ha vi medel, som ha
stort inflytande på barnets fostran,
och är till förträfflig hjälp åt fostra
ren. Det är medel med vilka man kan
väcka uppmuntran och förebråelser,
medel med vilka man eggar och var
nar, medel, som ger direkt kontakt
med barnets tankevärld.

Här skall vi även framhålla att ut
tryck av ängslan är ej lämpligt. Barnet
blir villrådigt, man stör dess tillit och
frimodighet.
Vid omkring 9 månaders ålder

uppfattar även barnet kortare tillsä-

gelser och därmed ha vi ytterligare
en kontakt med vårt barn;

Hur det nu än är, så skriker barnet
av och till. Det gäller härvid att öva
upp sig, så att man kan förstå inne
börden av barnets skrik. Man skall
kunna höra om skriket är en kallelse
på hjälp eller om det endast är ett ut
tryck för missräkning eller dåligt lyn
ne.

Lägger man sig till med den
konsten, då vinner man en god gar
dering och ett stort intresse för bar
nets fostran. Det blir ett intresse, som
kittlar självkänslan och säkerheten
hos fostraren. Man springer ej fram
och tar upp barnet så fort det börjar
skrika. Man når det med medkänsla
och förståelse genom tonfall och mi
mik. Givetvis skall man ej låta detta
gå till överdrift. Det är lika oriktigt
att låta barnet ligga för sig själv och
att endast på regelbundna· tider ta
upp det och skyndsamt pyssla om det
och gå ifrån det, som att städse skyn
da fram och jollra med det bara bar
net visar tecken på missnöjdhet.

Redan vid några månaders ålder
har barnet ett behov av att känna sig
vara föremål för ett personligt in
tresse. Barn som få ligga ensamma
hela dagarna, visserligen väl vårdade
kroppsligt, men själsligt försummade
bli efter i själsligt avseende. Man
måste fylla detta behov av personligt
intresse hos barnet. Detta bör också
ske på ett regelbundet sätt. Nu är
de så att även modern har behov av
att ge denna vård av låt oss säga jol
ler. Modern bör även tillfredsställa
detta för sin egen del. Bäst sker detta
joller efter varje gång man skött bar
net. Man ägnar någon tid därtill, t. ex.
vid brasan, vid radion eller en vacker
sommardag ute i det fria. Tag gärna
litet omväxlande miljö för dessa
stunder. Därigenom uppövas barnets
iakttagelseförmåga för bl. a. form
och färg.

Ej sällan träffar man på mödrar,
som alltför mycket sysselsätter sig
med sina barn ja som rent av drillar
dem. Barnet kan då bli överretat av
intryck. De kunna bli oroliga och
ibland få svårt att sova.

På ett förståndigt sätt skall man
lära in vanor hos barnet. För den en
skilde innebär ju inövandet av vanor
en oerhörd kraftbesparing. Det be
hövs ej mycken eftertanke för att för
stå vanornas betydelse. Allt ordnat
samarbete, all tillit till andra och sig
själv skulle ej kunna existera utan
vanor. Inövandet av goda vanor är
därför en av uppfostrans förnämsta
uppgifter. Det sker genom övning.
Man lär sig en sak genom att utföra
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J{ur främjar .
VL bäst musik och sång?

mångsidige och
"ske redaktör tillställde mig i

somras ett brev med begäran, att jag
ssnlle skriva något för tidningen,
50!11 rörde sig kring denna fråga. Om
· g nu sent omsider försöker tillmö
tesgå min vän Gösta med några ra
der, så sker det givetvis utan löfte
att kunna ge något uttömmande svar
på frågan.

Vårt liv regleras ju av våra behov.
Därför borde man kanske först fråga

·g, om man har behov av att musice
ra i en tid, då musik på mekanisk
väg öses ut över oss varje stund och
av varje slag. Därom kunde skrivas
volymer. Men här finns ej plats för
långa utläggningar. Låt oss nöja oss
med en jämförelse. Kunde man inte
lika gärna fråga sig, om den arbe
tande ungdomen, som ändå måste bru
ka sina kroppskrafter så mycket, be
höver någon idrott, om husmödrarna
längre behöver laga mat, då snart
sagt allting finnes att köpa färdigla
gat, om man behöver lära sig att bru
ka sina händer till slöjd och annat,
då fabrikerna gör möblerna både bra
och relativt billigt. Vi reagerar mot
sådana slutsatser. Just på grund av
nutidens mekanisering söker man
medvetet uppliva handaslöjder och
därmed förmågan att skapa ett per-

sonligt hem och ökad trivsel omkring
sig. Skulle denna skaparlust ta slut
och skulle vi komma därhän, att vi
även musikaliskt skulle komma att
nöja oss med att leva av mekanisk
musik, vore det väl ej mycket kvar av
vår andliga livaktighet. Det har
fastslagits av musiksociologer och
andra, att musiklyssnande visserli
gen har en stor betydelse för vår
musikaliska och harmoniska utveck
ling men att det ändå är den egna
musikverksamheten hur enkel den än
kan vara, som är av största bety
delse.

Men jag kan inte spela, invänder
man. Hur skall jag då kunna ta del
av musiken aktivt? Så glömmer man
alltför lätt, att var och en av oss
har i födelsedagsgåva fått med sig
hit det finaste av alla musikinstru
ment, som låter höra sig genom sång
rösten. Ja, men så skall man ju lära
sig att bruka rösten också, fortsätter
man. Hur skall det gå till? Skall man
"utbilda" den för någon dyr sånglä
rare kanske? Ja, om man vill bli
solist på allvar och sjunga för andra
är det nog nödvändigt. Redaktören
frågar visserligen, hur vi bäst främ
jar sång och musik, men om jag inte
misstar mig, så vill han ha svar på
frågan, hur sången och musiken bäst

den. Ju bättre man kan utföra en
sak dess bättre känner man sig, man
trivs med sig. Vid inlärandet av va
nor spelar uppmuntran större roll än
moralpredikningar.

Ett barn kan även råka lära in då
liga vanor. Ett förhållande, som man
måste motverka. I barnets ovana sö
ker man då skjuta in ett moment av
olust eller om barnet är större söker
man trolla fram en s. k. motvana
d. v. s. ett intresse som verkar avle
dande och som tittar fram då ovanan
sätter igång.

Ej sällan kan mor eller far omed
vetet skapa fram en vana hos barnet
att misstro sig själv. Hur ofta hör
man ej hur det sägs till ett barn:
"det där kan du ej" eller "det där
får du ej". Upprepas detta åter och
åter, kan man få en betingad reflex
hos barnet att misstro sig själv. Man
skall sätta in något positivt i stället
och lära barnet att uppleva seger
över svårigheter och att så småning
om även umgås med även ej helt ofar
liga saker. Barnet kommer då att
känna en personlig säkerhet. Med
de avskräckande momenten, som man

vill sätta in vid uppfostran skall man
ej väcka fruktan eller hat. Fruktan
och hat förstör just den effekt man
vill nå fram till. Fruktan och hat
hämmar barnet och spärrar barnets
utveckling och väcker trotset.

Ja nu har vi nog förirrat oss en
bit från spädbarnsåldern och vi åter
går med några ord till att man i späd
barnsåldern skall vänja barnet vid
att hålla sig rent. Med den konsten
skall man börja då barnet är c :a 6
månader. Ett barn bör kunna hålla
sig rent under andra året. Man bör
jar hålla fram barnet på bestämda
tider i samband med en eller annan
skötning och så småningom vid var
skötning. När det lyckas för barnet
uppmuntrar man den lille. Förlora ej
tålamodet. Akta er för att driva fram
alltför snabba resultat. Hota ej bar
net med smäll om det ej gör något i
pottan med detsamma. Med alltför
snabba metoder till renlighet kan man
kanske framkalla trots, egensinne, pe
danteri ja till och med snålhet.

Därmed på återseende vad lekål
dern beträffar.

John Bellander.

skall kunna tjäna -oss. Det andra får
vi överlämna åt vederbörande institu
tioner. Vad vi framför allt väntar av
musiken i egenskap av vacker var
dagsvara för att använda ett känt
uttryck är väl att öka hemtrevna
den, närma människor till varandra
och ge oss tillfälle att ge luft åt käns
lor, som vi sakna uttryck för på an
nat sätt. För att ge ett spontant ut
tryck för känslor av glädje eller ve
mod är det dess bättre ej nödvändigt
med omfattande övningar och exerci
ser. Känslan hjälper rösten på rätt
spår. Vi· vet ju, att varav hjärtat är
fullt, därav talar - sjunger - mun
nen.

Centraleuropas folk hade något, som
verkligen drev dem tillsammans att
sjunga. Det var då den unisona sång
rörelsen vaknade, en rörelse, som se
dan spridde sig till våra trakter. Vi
har sökt att apa efter, men vi har ej
utstått krigens lidanden på samma
sätt som dessa och därför har den in
re kraften ej varit densamma. För
oss blev det mera kabaret, ett lust
spel, som levde för stunden med re
klamens hjälp. Det betyder givetvis
ej, att vi måste ha krig för att kunna
sjunga. Det betyder, att det måste
finnas allvar och djup i oss för att
ha lust med en sådan sak.

Den gemensamma sången, det all
männa musicerandet, som ej har för
tjänsten som ändamål, kan endast le
va genom att drivas av ett inre behov,
behovet att ge uttryck åt sina egna
känslor, behovet av samvaro och ge
menskap med andra, behovet att
stärka och utveckla de musikaliska
anlagen, behovet av avkoppling och
känsla av trevnad och harmoni i den
egna kretsen eller det egna hemmet.
Där är det ju till syvende och sist allt
sammanlöper. Försvinner hemlivet,
förtvinar också det egna musiceran
det trots all musikalisk konstand
ning. Blir enda motivet utommusika
liska ting såsom uppvisningar, resor
m.m. saknas det verkliga innehållet
och därmed det verkliga värdet. Det
är ej blott musiken utan vars och
ens uppskattning av musiken, som
avgör, hur vi kommer att syssla med
den.

I våra dagar göres mer än någon
sin för att musiken skall kunna göra
en verklig insats i vår bildningssträ
van. Hur denna strävan kommer att
utfalla beror av vars och ens ställ
ning till sådant, som musiken skall
bära fram i toner: offersinne, broder
sinne, strävan efter skönhet inom och
utom oss.

Hjalmar Torell.
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3. Gustavsberg
Efter de båda föregående artiklar

na om stenåldersboplatsen vid Ater
vall och gravbacken vid Säby vänder
vi oss nu mot trakterna kring Farsta
viken för att leta efter spår av forn
tidens människor.

Hur länge har då bosättning varit
möjlig här? Liksom i alla svenska
kustbygder har även i Stockholms
skärgård strandlinjerna under årtu
sendenas lopp förskjutits genom den
postglaciala landhöjningen. Då sten
åldersfolket på Atervallsboplatsen
satt på huk och ornerade sina ler
kärl bjöd trakten kring Farstaviken
en liknande anblick som ytterskär
gården i våra dagar. Vid denna tid,
för ca 4000 år sedan, låg mälartrak
terna och skärgården gott och väl
25 m lägre än nu. Orminge-Farsta
landen bestod av några kilometer
långa öar, medan Farstaviken-ösby
var ett brett sund, strött med ett
dussin kobbar och skär. Några av
dessa låga, isslipade kobbar känner
vi i dag igen som Kvarnberget, Bon
neberget, Höjden, "Grindstuber
get", Munkmoraberget. Dessa oskyd
dade öar var knappast lämpade för
bosättning.

Halvtannat årtusende senare, vid
bronsålderns slut, har bilden föränd
rats. Fortfarande finns breda, far
bara leder mellan Baggensfjärden
och Torsbyfjärden tvärs över Gus
tavsberg och mellan Baggen och
Grisslingefjärden över Lämshaga
men "Gustavsbergssundet" har
krympt ihop, Kvarnberget har lyfts
ännu tio meter över vågorna, berget
öster om Ekvallen utgör den yttersta
utlöparen av en halvö på Farstalan
det, "Grindstuberget", bildar myn
ningsö mitt i en vik, som skär in i
Ormingelandet halvvägs upp till Ko
viks träsk, och Bonneberget och Höj
den har förenats till en bred halvö,

i väster. begränsad av en kort vik
upp mot östra Ekedal.

Från denna tid kan skålgroparna
i en berghäll omedelbart nordväst om
Ekedalsskolan (Gröna skolan) vara.
De ligger där väl samlade, dessa ca
30 små offergropar av några centi
meters vidd, inknackade i hårda ber
get, några förenade med rännor. Of
tast får de heta älvkvarnar, och i
vissa trakter har man in i sen tid
offrat- i sådana gropar till älvorna
för att bli av med sjukdomar. Gro
pen smordes därvid med en fläsksvål
under besvärjelser, och så la man en
slant, en knappnål eller en liten doc
ka i den. Detta måste vara en urgam
mal offersed (även om föremålen gi
vetvis växlat). Att den levt kvar så
länge vittnar på sitt sätt om hur
gamla hedniska bruk har överlevt
kristendomen och faktiskt än i dag
ingår som riter i våra handlingar.
När ett par gustavsbergare i fjol
tog sej för att rensa några av isti
dens jättegrytor på sydsidan av ösby
träsk fann de mynt i de flesta av
dem. Den mexikanska fruktbarhets
gudinnan på Liljevalchs häromåret
fick motta mynt och tomater i sin
stengrop till mage, där århundraden
tidigare blod av människor runnit ner
för att betvinga eller beveka gudo
men. När den norske kustbonden skall
vända sin roddbåt faller det honom
lika lite nu som för ett par tusen år
sedan in att vända den "motsols"!

Men tillbaka till Gustavsberg! I
forntidens slutskede, alltså för ca
1000 år sedan, har landhöjningen

fortskridit så långt, att större styc
ken odlingsbar jord kommit i dagen;
i Farstaviken var "Täcka udden" fort
farande en holme, Betsede var helt
kringflutet och ösby träsk var både
längre och bredare; f. ö. borde en
1900-talets gustavsbergare gott kun
nat känna igen sej här på 1000-talet.
Dalbottnarna har torrlagts och bju
der fastlandets kustbönder goda möj
ligheter till bosättning. Geografin har
sagt sitt ord om de topografiska be
tingelserna och gränsen bakåt i tiden
för uppkomsten av skärgårdens kul
tur.

Vi måste nu vända oss till arkeolo
gin: vilka fasta fornlämningar och
lösa fornfynd har man påträffat i
Gustavsberg, och vad kan de berät
ta? Skålgroparna är redan nämnda.
De lösa fynden är lätt räknade. Sten
yxor med skafthål har påträffats vid
Skevik, Tjustvik och Charlottendal.
Två av dem förvaras på riksantikva
rieämbetet. Enligt Montelius' krono
logi tillhör sådana "simpla skafthåls
yxor" av grönsten stenålderns slut
period, hällkisttiden ( omkr. 2000 år
f. Kr.). Vidare hittade man 1922 en
malsten vid ålderdomshemmet.
Inom socknen är även en del av en
tunnackig flintyxa (döstiden, 3000-
2500 f. Kr.) och en fragmentarisk
flintdolk funna. Denna tunnackiga
yxa är väl det hittills äldsta vittnes
bördet om mänsklig verksamhet i vå
ra trakter. Den skulle kanske kunna
berätta om goda dagar på Farstalan
det för 5000 år sedan, om dagar då
folket sådde vete, korn och kanske

Fornborgen vid Grisslingsfjärdoo.
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Skafthålsyxor.

hirs i fetmyllan efter den svedjade
lövskogen, om tider då man tack va
re ett mildare klimat än nutidens
kunde plocka vildvuxna vindruvor i
hult och hagar! Och de simpla skaft
hålsyxornas historia? Har de tillhört
några av de välbärgade sörmlands
bönder som av det nu svalare och
fuktigare klimatet ( övergången sten
ålder-bronsålder) tvingats från sina
odlingar ut i skärgården för att där
söka sin bärgning? Har sådana yxor
enligt L. von Posts teori använts till
lövtäkt på lermarker (senare tiders
åkerjordar) som landhöjningen nu
blottat? Eller var det ett par "ingarö
bor" från Atervallsboplatsen som för
4000 år sedan gjorde en båtfärd till
Charlottendal och där tappade sin
yxa?

Nej, vill vi ha en säkrare bild av
forntidsmänniskornas bosättning och
leverne inom Gustavsberg får vi söka
oss till de fasta fornlämningarna.
Men här är ännu mycket ogjort. För
teckningar och inventeringar, utförda
av riksantikvarieämbetet, berättar
bl. a. följande.

På kullen innanför Kattholmen
finns en gravbacke med ett 30-tal
gravar. 45 meter norr om ålderdoms
hemmet fanns 6 demolerade stensätt
ningar (gravar), vilka kartlagts och
borttagits. Platsen är numera be
byggd med hyreshus. Vid ösby gård
ligger på fyra ställen sammanlagt un
gefär 35 forngravar. 600 meter väst
nordväst om Skeviks gård påträffas
ett gravfält med bortåt åtta fornläm
ningar på flack åkerholme.

Många av dessa gravar, som sanno
likt alla härrör från århundradena
närmast efter Kristi födelse fram mot
forntidens slut, är föga framträdan
de och delvis förstörda. Av särskilt

intresse är grupperna söder om Katt
holmen och vid ösby gård. De torde
markera lägen av forntidsbyar. En
tidsbestämning av t. ex. den förra
gravgruppen vore alltså detsamma
som att fastställa den tid, före vilken
den äldsta Farsta by har grundlagts.
(Ortnamnsforskarna anser f. ö. att
själva namnet Farsta liksom alla på
t. ex. -sta, -inge, och -by tillhör ett
tidigare skede än exempelvis de på
-boda, -torp, -säter.) Den enda när
mare undersökning av fornlämningar
som gjorts inom Gustavsbergs sam
hälle gällde också gravfältet vid Far
sta.

Sommaren 1941 kartlades genom
Stockholms Stadsmuseums försorg
gravbacken vid Farsta. 29 gravar
inritades, De var koncentrerade i tre
grupper. Man fann olika gravtyper:
kullar, runda och rektangulära sten
sättningar, en treudd och en hus
grund. Fem av gravarna utgrävdes,
däribland den rektangulära "hus
grunden". Fynden, som låg på ringa
djup, bestod av några kistspikar av
järn, 14 järnnitar, 4 glasflusspärlor,
ett skadat lerkärl, brända ben och
kolstycken. Den rektangulära sten
sättningen dolde i sin norra del en
"härd" av stenar, och bredvid fanns
en kolgrop. Detta ansågs anmärk
ningsvärt för gravar från denna tid
(vikingatid). Härden och rektangel
formen pekar på att gravläggaren ve
lat planera graven som ett hus.

I två av dessa brandgravar sakna
des emellertid kolgrop och tydligt
brandlager. Vid undersökning av den
allra största kullen (ner mot virkes
upplaget) fann man avsevärda mäng
der små brända benstycken, kol och
skorbrända stenar. Man tolkade där
för kullen som gravbackens bålplats.

I samband med utgrävningarna tog
man även fosfatprov på åkern söder
om fältet. (Fosfathalten är nämligen
en god indikator på spår av gammal
bebyggelse. Hög fosfathalt bildas
genom den anhopning av avfall som
äger rum inom varje samhälle. Ju
mer fosforsyra, desto äldre bebyg
gelse.) Man fann här höga fosfat
grader (90, 100, 116). Detta ledde till
antagandet att man funnit platsen för
det äldsta Farsta. På gravbacken be
gravde dessa forntidens farstabor si
na döda, och de fortsatte troligen
därmed ända fram till kristen tid.

I riksantikvarieämbetets handling
ar, mappen Gustavsberg, finns också
ett och annat om "fornminnen", som
vid närmare undersökning visat sej
ej hålla måttet. Dit hör bl. a. "vi
kingagraven" på Ekedalsskolans gård

13eatelund

Vid Kolström ligger det gamla säteriet
Beatelund. Våra medarbetare hade nyli
gen tillfälle att göra visit vid den för
nämliga gården och vi ·hoppas på några
glimtar d ett kommande nummer.

Det torde vara konungens rådsherre
Claes Rålamb som bebyggde de sam
manslagna gårdarna och gav namnet
Beatelund. Vid ryssarnas härjningar
1719 brändes också Beatelund. Det åter
uppbyggdes till nuvarande skick 1726
av riksrådet Olof Cederström. Hans son
gjorde gården till fideikomiss, vilket
upphörde efter sex släktled 1917, då går
den såldes bill bankdirektör Carl Frisk
och därefter till Carl Reuterskiöld. Den
äges nu av ingenjör 'Sten Westerberg.
Parkanläggningen är underbart tjusig
och berömd med den stora parterren,
omgiven av 8 m. höga häckar, fontänen,
näckrosdammen och alleerna.

och "runristningarna" på Fårholmen,
och listan kunde fortsättas. Men det
är en annan historia ...

Till sist ett par ord om ett forn
minne, som egentligen faller utanför
ramen för den här artikeln men får
komma med, därför att det kanske
kan vara ett lämpligt utflyktsmål.
Ca 1100 m ONO om Lämshaga, en
kvarts timmes väg från Gustavsberg,
ligger en fornborg högt uppe på ett
bergsparti, som stupar brant på tre
sidor mot Grisslingsfjärden. Bakom
den numera delvis raserade ringmu
ren av kullerstenar åt landsidan har
kanske Lämshagadalens befolkning
under järnålderns ofredstider tagit
sin tillflykt med boskap och löst gods.
- Vik en söndagseftermiddag !

Källor: Riksantikvarieämbetets hand
lingar, Hedenstierna: Stockholms skär
gärd, STF :s årsskrift 1946.

K. 0. G. L. B.
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När
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jag började
fabriken
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Redaktören har bett mig att berätta
något om då jag började på fabriken,
men jag måste säga att det är ju så
länge sedan att det har jag nästan
glömt bort. Men det var väl för mig
som för alla andra på den tiden att
"därtill var jag nödd och tvungen". Det
fanns då inga andra möjligheter eller
ens tankar på att göra något annat än
att arbeta på fabriken. Vi var sju sys
kon hemma och det gällde att så fort
skolan var slut komma ner i fabriken.

Ja skolan ja, jag kan tala om att ma
gister Lagerström var den som hårt
men rättvist slog dn de elementära äm
nena i mig. Kristendomsundervisning
och psalmverser var de vanligaste äm
nena, men ett av mina bästa betyg, sto
ra A, fick jag i trädgårdsskötsel, där
min enda uppgift var att hålla i en sy
renplanta som planterades i Lagerströms
berså. Lagerström var ju känd för att
vara hårdhudad och det var han inte
bara mot eleverna. En gång hade en
katt orenat på vinden och den doppade
han i hett vatten och sedan fick vi poj
kar kasta snöboll på den, det var ju
skojigt .för oss, men kanske inte så ro
ligt för katten.

Den 1 juni 1898 började jag hos Ern
frid Hedblom som springpojke. Han var
en snäll och rättvis man som jag såg
upp till. Arbetstiden var från klockan
sex på morgonen till 18.30 på kvällen
och dagpenningen var hela femtio öre.
Efter arbetstidens ,slut skulle vi sopa
verkstäderna och då åtog man sig gär
na någon annan formares plats som ex
tra arbete för att dryga ut förtjänsten.

Bland många underliga original som

fanns på den tiden minns jag särskilt
en gipskokare, gamle båtsman Palm.
Det var en karl med ideer som ofta var
djupsinniga och han hade sin speciella
syn på många frågor. Bland annat
minns jag att han sade: "vad man vet
mer än en oxe det lider man av", En
tröst hade han också det var att "det
gör ingenting att jag är skyldig i bo
lagsboden bara alla andra är skyldiga li
ka mycket".

Jag arbetade i tre år som springpoj
ke hos Hedblom, sedan kom jag upp på
Herrverkstaden och började med att
gjuta sparbössor och porslinsägg. Herr
verkstaden skulle som framgår av nam
net vara en fin verkstad, här gjordes
också de svåraste pjäserna. På invalid
verkstaden som låg planet ovanför göt
man de mer enkla sakerna. Så små
ningom fick jag tillverka pedistaler,
blomsterbord och järnvägstrattar. Jag
kan nämna att vattenklosetter som nu
är en stor artikel på Gustavsberg bör
jade tillverkas redan de första åren av
1900-talet. Det var jag och Gustav An
dersson som av en engelsman fick lära
oss den konsten. Vi fick då en lön av tre
kronor pr dag, men som vi hade tjänat
något mer på ackord förut begärde vi av
ing. Odelberg att få påökt: Men det
tordes han inte för brukspatron, i stället
lovade han att vi skulle få skriva fyrtio
arbetsdagar i månaden.

En episod som jag minns från den ti
den kan jag berätta. Det låg en slagg
hög och en hög med bortsorterat porslin
utanför nya verkstaden. En dag skulle
en man köra bort porslinshögen, då hit
tade han en fin kruka som endast var
obetydligt skadad, han såg sig omkring
och så tog han och grävde ner den i
slagghögen för att senare kunna ta vara
på den. Vi grabbar gick ner och grävde
fram den och när han kom igen för
nästa lass stod krukan åter högst uppe
på porslinshögen. Han säg sig omkring
och grävde ner den för andra gången.
Vid nästa Lass stod krukan åter på top
pen, då grävde han ner den för tredje
gången. Vi grävde då upp den och jag
minns att Wallius skrev en lapp med
följande text: "Andersson Andersson
vet vad du gör, gud ser dig och fan tar
dig." Den lade vi i krukan och så gräv
de vi ner den igen. På kvällen när An
dersson skulle köra bort med sista las
set grävde han fram krukan, fick se lap
pen, läste den - och slängde krukan -i
väggen. Till historien hör 1att Anders
son var medlem av en religiös försam
ling.

Ja nu har åren gått och det är fem
tiosex år sedan jag gjorde mina första
lärospån på fabriken. Alla dagar har
inte varit en dans på rosor, det har va-

Värt att veta
om Gustavsbergs produkter

1. Fajans

Poröst lergods överdraget med oge
nomskinlig vit tennglasyr och i all
mänhet rikt dekorerat, det låter inte
särskilt fantasieggande. Men före
målen som tillverkats av detta ma
terial har glatt människorna med sin
skönhet ända sedan kulturernas be
gynnelse, och kring dess namn, fa
jans, är det atmosfär och övertoner.

Varifrån kommer fajansen? Ordet
är lätt att spåra. Det är härlett ur
namnet på den lilla italienska staden
Faenza, som är en av fajansens euro
peiska stamorter. Men dit kom den
inte förrän på 1200-talet. I Faenza sa
man på den tiden inte fajans utan
"majolika", vilket i sin tur är en här
ledning ur Majorca, namnet på den ö
från vilken fajansen kom till Italien.
Till Majorca kom konsten att göra
fajans från Spanien, dit den förts
av de invaderande morerna.

Från den iberiska halvön kan vi
följa fajansens vandringar ytterliga
re ett stycke tillbaka, ett mycket
långt stycke, och spåren utplånas in
te förrän år 3300 före Kristus. Så
gammal är världens äldsta fajans
skärva, och den har man hittat i en
egyptisk kungagrav.

I vårt land hade fajansen sin
blomstringstid på 1700-talet men var
under 1800-talet och 1900-talets för
sta decennier en nästan glömd konst
art. Det dröjde ända till för ungefär
25 år sen, innan fajansen åter kom
på modet. Nu har den dock definitivt
slagit igenom. Till detta har kanske
Stig Lindberg och Gustavsberg, som
gjorde det möjligt för honom att i
stor skala lansera detta nya gamla
material, största förtjänsten.

rit både tråkiga stunder och glädjeäm
nen under dessa år. Särskilt tiden efter
1919 och under tjugotalet var Inte lätt
för en arbetsledare. Den nya tiden bröt
in och den liksom allt nytt hade sin
födslovånda och att då stå mellan två
parter var inte alltid så lätt. Nu har
jag ciceronjobbet och så skriver jag de
elektriska mätarna i samhället och kän
ner mig rätt nöjd med det. Och många
säger: du har det bra du, men då säger
jag som Carl Larsson: Missunna mig
ej att sitta i solen, jag satt så länge
skuggan och snart är det natt.

Oscar Wadström.
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Vi ska inte tala om vädret.
Inte om det under. semestern, inte om

sommarvädret överhuvudtaget. Vi be
höver inte ens låtsas som om det seg
nar, vi skall tiga ihjäl det, det är vad
vi ska. Ett kan vi dock vara överens
om. Nästa år reser vi till Nissafors i
Småland. Dit reste nämligen redaktö
ren för denna tidning, och si ett num
mer av Gustavsbergaren dunsade strax
efter hans hemkomst ned i våra brevlå
dor och inte nog med det, dagen där
efter satte han brevledes igång sina hårt
hållna medarbetare för ett nytt num
mer. Tydligen kan man där tillägna sig
ett koncentrat av den samlade små
ländska energin. Så nu sitter man här
och spelar upp sin pekfingervals, me
dan blöjtvätten puttrar hemtrevligt i
grytan och Glytten snusar i klädkorgen.
Vägen tdll framgång är förmågan att
driva de rätta medarbetarna till över
mänskliga resultat, det har jag läst nå
gonannanstans. Nissafors var namnet.
Påminn mig om det fram i juni, det
skulle vara så trevligt att fä sätta igång
någon, Red. t. ex. för en gängs skull.

För en del år sedan
lyckades jag faktiskt att sätta igång
en ung Adonis från målarsalen. Han
har flyttat härifrån vid det här laget.
Jag hade en dag klätt upp mig för att
efter lunch resa in till stan. Efter mig
på fabriksgatan hördes allt hastigare
steg. Nå det var ju i och för sig inte så
märkvärdigt, vem känner inte till mat
köerna på värdshuset, men dessa Iät på
något sätt så förväntansfulla. Jaha, och
så dök den framåtsträvande personen
då upp vid min sida, kastade ett get
öga på mig och utbrast med röst och an
sikte bräddfullt av besvikelse, Jisses
var det bara du! Det är sådant som ger
oss kvinnor komplex mina herrar, vi
som ligger åt det hållet.

Det har stundat till val
som det så vackert heter. I samband
med det vill jag härmed högtidligt ta
tillbaka, mitt vallöfte från i vintras, det
där då jag lovade att anlägga spead
waybana runt Kommunalhuset. Skön-

anden i mig skulle aldrig kunna begå
så nesligt våld mot samhällets snyg
gaste, på rekordtid anlagda gräsmatta.
För all del, därmed intet ont sagt om
våra i nedre Hästhagen. En så blom
mande fägring har sällan skådats som
denna i högsommartid. Det var bara det,
att oräknade generationers bondeblod ro
pade i mig efter att fä släppa en ko i
bet på vitklövern. Men balkongen är
för liten för en renrasig mjölkkossa och
ingen vill bry sig om att jag drömmer
om en liten stuga med täppa till, där
min jordglade bättre hälft kunde dra
upp såväl potatis som bonnpion och jung
frulin. Kära snälla människor med be
stämmande funktioner i Gustavsberg,
bygg om möjligt mera småstugor och
arbetskraf'ten, tro mig, skulle bli mindre
rörlig, det är svårt att lämna en stuga
man växt samman med, men vem skän
ker sitt hjärta åt en lägenhet i ett hy
reshus?

Ett spännande liv
detta att vara förälder. Man vet egent
ligen inte vad man gett sig ,in på. Man
lever farligt. Allt kan hända, ingenting
med säkerhet kan förutsägas. En vac
ker dag står man kanske inför tvånget
att betala ut skadestånd för en förse
else som syndaren anser naturlig och vi,
i vår efterblivna oskuld, betraktar med
fasa. Vilket förakt för materiella vär
den. Ja, jag har alltså läst om rektorn i
Gubbängen som måste förbereda för
åldrarna på deras skadeståndsskyldighet
för framtida skadegörelse på den nya
skolan, efter att eleverna förstört för
sextontusen i en hyrd lokal. Hur av
spända skall inte dom små söta ängla
barnen vara hemma, som avreagerat sig
så rejält i skolan. Ackja, där ser man,
aldrig fick vi slå sönder svarta tavlan
eller rycka dörrarna av skåpen och där
för är vi som vi är. Men vi får betala
våra ungars nöjen i den vägen. Alltid
något. -

I mörka
dagg och

Vi pallade.
höstkvällar smög v,i på
spindelväv, .genom tag-

giga snår för spänningens skull,
till grannens svanhalspäron och riste
försfätigt ned ett mindre antal, med
återhållen andedräkt och skräckblandad
förtjusning. At upp bytet vid övergångs
stället vid bäcken, med vattnets blän
kande hemlighetsfullhet inunder och
stjärnornas flämtande ljus över oss, och
trivdes ganska gott med det delade då
liga samvetet. Så buskablyga är inte
våra ungar, när <lom pallar. Jag har
nöjet att studera deras beteendemönster
varje dag i fullt dagsljus. De drar som
ett lemmeltäg upp till Tallåsens äppel-

träd och kommer med frejdigt mod till
baka välförsedda och generöst utdelan
de till <lom efterblivna stackare som i
detta fäll ännu lyder sina gamla, för
stockade föräldrar. Man kan följa deras
spår tillbaka över halvätna äpplen och
gröna kart ända fram till kunskapens
träd hos Andersson, som Pettersson och
Lun<lström. Värt sätt var nu inte mera
moraliskt, bara mera spännande.

Det är kanske på tiden
att vi gör klart för våra unga pallare,
att denna självtagna frihet att skörda
frukterna av vår grannes möda inte
längre betraktas som en sport, utan lik
som billån och andra omtyckta nöjen
som något annat och vida allvarligare.
Det är det jag säger. Friheten är för
färligt beskuren i det moderna samhäl
let. ,synd, jag som har sett mina älsk
lingsäpplen i Villagatan, för att nu inte
tala om det ljuvliga plommonträdet i
Höjdgatan, som måste stödjas av många
stöttor för att rå med sin läckra börda.

Det första barnet
lämnar varje morgon mitt hus för att

·söka andra auktoriteter inom skolans
väggar. Första dagen var det nog litet
blekt och sammanbitet, men redan da
gen därpå ramlade gossarna in och be
rättade med jubel i rösten, att det var
så roligt, å kul, å skapligt att gå i sko
Ian, å fröken hade samma klänning som
i går. Minnet av den första skoldagen
är ett minne med fasta konturer. Vi var
lika bleka och sammanbitna när vi bör
ja.de, det var bara Iille Kalle som grät.
Kanske kände han med barnets kl-ara
instinkt att detta inte skulle passa ho
nom. Han blev mycket riktigt sämst i
klassen med allt vad det då betydde av
förödmjukelse och handgripligheter.
Stackars Kalle, han grät många tårar
över obegripliga katekesläxor och mer
eller mindre sköna psalmverser. Nu är
han den framgångsrikaste av oss alla.
Seglar med stora fartyg på de sju ha
ven och med en glänsande sjökaptens
examen som barlast.

Så misströsta
inte du lille kvarsittare eller hjälpklass
elev. Din senare utveckling kan ingen
förutse och samhället dukar inte alltid
för skolljusen. ,Skulle du mot förmodan
mte heller senare motsvara dina föräld
rars ambitioner, så trösta dig, det är
statistiskt bevisat att du har större möj
lighet att bli en lyckligare människa än
de med de välmöblerade hjärnkontoren
och det är till syvende och sist det enda
riktigt viktiga.

Edla Sofia.
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Vet var en gång

Det är en härlig söndag i september.
Solen lyser från en klarblå himmel, luf
ten är hög och ren. Finns det något
ljuvligare än en vacker höstdag? Jag
har avslutat frukostdisken, klockan är
tio på förmiddagen. I dag skall jag ut
i bärskogen och skörda för vinterbeho
vet. Jag tar cykeln och två korgar på
styrstången. Den ena korgen skall vara
för eventuell svamp, den andra för ling
on. Det kan vara bra att ha i vinter.
Jag åker från Mörtnäs genom skogen

vid Värmdövägen. Här är en ständig
ström av bilar, motorcyklar, mopeder
och vanliga cyklister. Jag försöker kila
emellan. 'Så där ja, nu är jag inne på
Mölnviksvägen. Här är lugnt, och jag
njuter i fulla drag. Fem hela timmar är
jag lös och ledig. Solen skiner, lövträ
den skiftar i rött och gult.

Jag åker förbi Mölnvrk och kommer
till den långa och branta backen, men
stretar vidare. Tanken på alla bär, jag
skall plocka i dag, eg.gar mig. Nu har
jag avverkat halva backen och ställer
cykeln på tvärn och pustar ut. Oj, oj,
det känns i benen att man inte är ung
längre. Nej, jag måste vidare. Jag kno
gar på, och slutligen är jag uppe på
krönet. Jag tar det lugnt. Här känner
jag varje sten och krök. Här har ja;g
sprungit som barn. Därborta över gär
det i kohagen har jag många gånger
följt mamma i blåbärsskogen. Jag hop
pade och trallade och klättrade i träden.
Endast den blå munnen vittnade om att
ett och annat bär blev plockat. Jag ha-

de ju mamma. Så länge pappa och mam
ma fanns, gavs Inga bekymmer i värl
den. Jag närmar mig Andersdal. Jag
skulle nog tagit av här till vänster in
,i skogen, för att titta efter lingon, men
något drar mig fram till den lilla stugan
vid vägen. Mitt barndomshem. Jag stan
nar och ser mig kring. Så här ser ut.
Gräset växer meterhögt, allt är igen
växt. Tänk, om pappa sett torpet så
förfallet. Alltid med Iie och räfsa, spade
och kratta i hand, alltid ordnande med
allt, så gott det gick, och så mycket ti
den tillät. Jag ställer cykeln vid stu
guväggen. Jag vill vila mig en stund in
nan jag börjar bärplockningen. Jag tar
korgarna med mig, ,går upp till vedbac
ken, och ställer dem från mig där, vid
huggkubben. Innan jag sätter mig på
kubben tittar jag på den. Den är sön
dertuggad av tusende yxhugg. Ja, pap
pa var en idog vedhuggare. Jag minns
att ja.ig som liten flicka, ofta undrade
över pappas hårda, valkiga händer. Jag
undrar inte längre. Jag sätter mig ner.
Så tyst och lugnt här är, endast det
monotona bullret från trafiken på
Värmdövägen, bryter tystnaden. Minne
na komma. Här har farfar och farmor
strävat och försakat, ävenså pappa och
mamma, alltfd med tanke på att göra
rätt för sig. Där står den gamla slip
stenen, som jag skulle dra åt pappa på
middagsrasten, det skulle vara vassa
liar till kvällens slåtter. Jag pustade
och svettades, usch så besvärligt allt
var, men om jag drog ut på tiden här-

ute, fanns det en chans att slippa mid
dagsdisken. Disken stod oftast kvar,
mamma hade mer än nog ändå. Där vid
plommonträdet är bergknallen, som jag
så många gånger försökte hoppa ned
ifrån, men som inte lyckades. Men jag
minns en gång att jag med lätthet hop
pade uppför, då vår folkilskna kviga
kom rusande. Däruppe på berget, på
avsatsen, hade jag och min syster lek
stuga. Om jag skulle gå ner till stugan
och titta dn genom fönstret. Det är
kanske sig likt. Man behöver inte
sträcka på sig för att nå, snarare tvärt
om. Här vid fönstret står ett litet bord,
mycket mindre än det jag minns, som
inte ville räcka till åt alla. Här till hö
ger om bordet var pappas gtvna plats.
Nu är den platsen tom. Glasögonen som
alltid låg i fönstret vid hans plats är
också borta, Spisen står förstås kvar,
men mamma finns inte. Jag minns kaf
fepannan av koppar där bredvid spi
sen. Mamma var så noga med att den
skulle vara putsad och fin. Det föll på
min lott att blanka den. Vad jag tyckte
mamma var dum. Det var väl inte så
noga hur den såg ut, bara kaffet rann
ur pipen. Aldrig har väl eftermiddags
kaffet smakat så bra, som hemma i
Andersdal. Jag minns så mycket där
jag står. Jag tycker mig höra tonerna
från min brors dragspel.

Men, nej, det kan inte vara så. Var
för skulle ja,g titta in här? Ingenting
är, och ingenting blir som förr. Aldrig
mera. Jag -kan inte hjälpa att tårarna
rinner. Jag drar mig sakta från fönstret,
försöker skaka av mig det vemod som
gripit mig. Jag erinrar mig i samma
stund några ord min mamma en gång
sa tiH rnig : "Rota aldrig i gammalt,
det är inte bra". Tänk, vad gammalt
folk ändå är kloka. Nu står jag här
omtumlad, mitt på vägen. Det kommer
några cyklister därborta i svängen. Jag
smyger mig bakom stugan, vill inte stå
här, och se underlig ut. Vad har väl
jag här att göra, nu? De kommer när
mare. Jag tittar genom bladverket i
syrenhäcken. Det är ett par gamla gus
tavsbergare. Jag hör den ene ropa till
den andre: "Här ser inge vidare ut. Här
var rart och trdvsamt, medan gubben
Vesterlund gick här och pysslade".
Tack skall ni ha för det, jag önskar
bana att pappa hört de orden. Tyst och
försynt 1gick han sin väg genom livet.
Han var en sådan människa, som märks,
först då han är borta.
Jag går mot uthuslängan. Här gapar

fönstren som svarta hålor. Här i det
gamla stallet stod farfars häst, jag tit
tar in även här, men drar mig fort till
baka. Inget hovtramp hörs, allt är så
tyst och stilla.
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ldrottsrutan Skolnytt

Unga viljor på Farstaborg.

Gustavsbergs A-lag harvar vidare
Div. '1V. '1 lördagsmatchen den 18 sep
tember fick laget en nyttig lektion i
snabb fotboll, då de unga i Karlberg
spelade ut våra långsamma porslins
gubbar med 3-1. Tidigare har laget lyc-

kats spela 1-1 mot Tellus. I matchen
mot Stockholms IF häromsöndagen
glimrade porslinsgrabbarna till och vann
med 3-2. Leffe fick fina bollar och
gjorde ett par granna mål. Oustavs,
berg ligger vid det här laget i mitten
av tabellen och lär väl få gå i ide på
den platsen. Men det är fem matcher
kvar.

Handbortstöserna vann den 13 sept.
över Skuru med 7-2, vilket får beteck
nas som en framgång efter -god träning
och intresse. '1 serien vann -de sin första
match över Vin- och Sprit med 4-1.

Orienterarna har haft klubbmäster.
skap i nattorientering ute vid Skrubba.
Pelle Wester vann.

"Värmdöolympiaden" eller -Skolkret
sens tävlingar för de unga i skolorna
häromkring gdck den 21 sept. på Farsta
borg. Vi återkomma med reportage och
flera bilder.

Här ha de levat och strävat, -de gamla
kära. Denna lilla karga bit av den stora
världen, har -de hållit kär. De äro borta
nu. .Endast minnena, finns kvar. Log
dörrarna skulle jag vilja glänta på, men
jag är rädd att det skall braka sam
man över mig, jag avstår. Här var -det
dans på logen ibland, jag var inte så
gammal då och fick bara "-titta på".
Och nog tittade man, mest på honom
som spelade -dragspel. Hur kunde han
bland alla dessa knappar hitta just de
rätta?

En råtta kommer kilande, stannar ett
tag och tittar på mig. Nu står jag här
och ser bort mot "stenröset bort i bac
ken". Jag drar mig till minnes en gång,
då jag var ensam hemma. Jag såg en
karl stå nere i backen. Han hade en
ställning framför sig. Han höll på med
något, jag kunde inte· se vad. Det var
under första värl-dskri,get. Genom de
äldres prat var jag väl förtrogen med
krig, spioner och ·kulsprutor. Detta var
nog en spion. Jag sprang in i stugan,
låste -dörrarna, satte mig i en vrå och
skälvde av rädsla. När de andra kom
hem talade jag om ailt. De sade att jag
hade livlig fantasi. Jag visste inte sä
kert vad fantasi var, men av minerna
att döma, var det nånting väldigt dumt.
En kväll kom den mystiske tillbaka. Jag
bad min äldre bror följa med och smy
ga för att se, vad han sysslade med.
Vi gick upp på berget bakom och jag
minns än, hur hjärtat bankade av spän
ning och rädsla. Nu såg vi. Då började
min bror skratta. "Det är ju Calle Pet
tersson, som målar av Andersdal." Jag

tittade, och såg Petterssons soliga le
ende. Måhända helt ovetande om vilka
kval han vållat mig. Han såg inte alls
farlig ut. Ofta gjorde dom sedan narr
av mig därhemma och lika ofta önska
de jag att -det verkligen varit en spion.

,Så mycket ja,g minns nu, där jag står.
Jag, som annars blivit så ,glömsk. De't
är väl så, att man glömmer det man
borde komma ähäg, och minns det man
borde glömma. Det kommer ett ungt
älskande par där borta på vägen. En
ny generation. Den här gängen går jag
inte undan, där jag står vid vägkanten.
Dom ser mig säkert inte. De ser bara
varann. De äro väl på väg mot paradi
set. Måtte de få förbli där.

"O, du ungdom, -där på vägen
-Se, dtg för, vart än du ,går" ...

Nej, detta duger inte! Gamla, f'örstån
diga människan står och blir sentimen
tal, Jag ryser. Det känns svalt, solen
är inte så intensiv längre. Jag ser på
klockan. Halv fem. Oj, oj, klockan fem
skulle middagen stå på bordet! Nu blir
det brått. Jag skyndar till stugknuten
och tar cykeln. Ja, visst, korgarna. Jag
går upp till vedbacken, för att hämta
dem. Jag ser ner ,i dem. De är lika tom
ma, som då jag åkte hemifrån. Hur
skall jag förklam detta, då jag kommer
hem. Men, de förstår mig nog. De visste
ju att jag skulle just hit, i skogen, om
kring Andersdal, till "den lilla röda stu
gan invid vägen, som i forna dagar var
mitt barndomshem".

E. 8.

Läsåret börjar den 27/8 för 616 ele
ver, som undervisas i 25 läraravdelning
ar av 30 lärare. Lovdagarna infaller på
följande tider: 4/10, 8-9/11, 21-26/2,
21/3, 2/5 och 10/6. Höstterminen slutar
21/12 och vårterminen börjar den 8/1.
Påsklov 7-12/4. Läsåret slutar 11/6.
Undervisningen är dessutom inställd
22-23/10, då pedagogiska dagar är an
ordnade för lärarna i Stockholms-trak
ten.

Skolöverstyrelsen har för enhetssko
lans högstadium i Gustavsberg fastställt
antalet -ordinarie lärare enligt -följande:
2 lärare i Ca 23, 1 i Ca 27 och 2 i Ca 29.
Ti:llsättning av nämnda lärare skall ske
1/1 eller l/7 1955. Tjänsterna är under
innevarande läsår besatta med 3 fil.
mag., 1 fil. kand. och 2 folkskollärare.

V. G.

Då hemmusik i form av sång och
instrumentalspel blivit en naturlig
och spontan livsfunktion i vårt land,
kan det sägas, att vi ha blivit ett
sjungande folk. Innerst är det väl
två lika viktiga faktorer, som utgöra
förutsättningen för en sådan utveck
ling: en god musikalisk fostran i sko
lan och en andlig väckelse inom fol
ket. Undervisningskonst och goda
skolor kunna eJ göra allt. Få vi ej räk
na med vårt folks ,andlig,a livaktighet,
blir det ändå en sådd på hälleberget.
Vad som giver plantan liv är oåtkom
ligt för vår blick och vårt förstånd,
men vi kunna se, huru den växer och
utvecklas. Huru .andliga krafter väc
kas särskilt under allvarstider, det
kunna vi se, men dess innersta grund
är oåtkomlig för vår blick. Dock där
liv finnes, där måste vi vara med och
vårda. Vår ställning som kulturfolk
kräver, att vi ta krrafttag för att ut
rätt,a något bestående även på musik
undervisningens område.

Hjalmar Torell, Strö1nma
"Musikundervisningen i skolan".
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Svalorna tränar sina ungar i flyg
konsten när detta skrives. De samlar
sig ovanför slamhuset, har överlägg
ningar på telefontrådarna och sticker
iväg gruppvis på sin Iänga tur till Me
delhavet. När detta läses har alla gett
sig av och så inväntar vi dem åter om
åtta månader. Det vill säga, många stu
par under färden, inte minst mot de
bländande fyrarna. Hösten är kommen.

Segelklubben avslutade torsdagsseg
lingarna den 26/8 med en triangelkapp
segling' på Baggensfjärden. Starten var
påpasslig och snabb, för Rolf Eriksson
t. o. m. litet för snabb så att han fick
starta om. Vinden var då frisk västlig.
På kryssen blev det hårt. Här framträd
de särskilt Mälar-22-orna. På bogen
drog Ragnar Björkbom ifrån och vann
med lagom marginal över Rolf Eriksson.
Närmast efter kom Sven Johansson med
en förnämlig segling i 15-kvm-klassen.
Den avslutande huvudtävlingen hölls en
lördag i mitten av september.

Earstaborq börjar få ett förnämligt
utseende och blir en av 1Sveriges vack
raste idrottsplatser. Löparbanorna äro
färdigfyllda med 250 ton kolstybb, som
svikttrampats av några hundratal skol
barn. Där finns 4 banor runt och 6 på
upploppet för 100 meter och häck. På
planens Icortsidor ordnas 2 kulringar, 2
diskusringar, stavhopps-, höjd- och
längdhoppsgropar med fina ansatsbanor,
liksom för spjutkastningen. En plan för
varpa planeras också. Omklädningspa
viljongen är i det närmaste klar för mål
ning. Det måste bli en fröjd för ungdo
marna att få träna och tävla här. Det
var också skolungdomarna som fick nö
jet att nyttja Farstaborg för tävlingar
första gången i september.

Kooverativ riksrnästare i orientering
blev vår Alf Rosen, som vann över fjol-

årsmästaren med 8 minuter. Tävlingar
na gick i Hällefors. I seniorklassen und
rade man om det var fråga om Gus
tavsbergs klubbmästerskap. Trea kom
nämligen Curt Hagelin, femma Pelle
Wester och elva Lennart Hagelin, I old
boysklassen kom Torsten Rolf in som
åttonde man. Vandringspriset togs
emellertid ifrån oss av Mora. - Dam
klassen vanns av Maud Wirstam; Olle
Hedberg, Falun, kom först bland yngre
oldboys och Gustav Lunden, Högsjö
bland de äldre. Göte Nilsson, iHulån vann
i juniorklassen och Sonid Stenkvist i
B-klassen. Bland de trehundra skogsluf
farna var många kända namn från Riks
mästerskapen på skidor i Gustavsberg.
Tävlingarna missgynnades av regn och
satte de tävlande på svåra prov.

Vår nya oerkstodsskota på porsllns
fabrikerna startade i all tysthet den 1
september och här har vi en bild av
elever och lärare vid dnvigningskaffet.
Torsten Rolf har fått i uppdrag att va
ra "hustomte" för pojkarna, som säger
sig trivas utmärkt både i förläggning, i
den fina verkstadsskolan och i arbetet.

Gimga och bår i kombination har an
skaffats och placerats vid sjukrummet
i fabriken. Den skall stå till förfogande
vid drunkningsolycksfall eller vid skador
av el-ström, då det krävs snabba åtgär
der för återupplivning. Skyddsombud m.
fl. intresserade över sig successivt att
sköta gungan och får instruktion av
Syster Margit. På bilden borde hjälpa
ran placerats vid fotändan.

De garnlas utflykt den 11 augusti
missgynnades av regn, men 4 fullsatta
bussar blev det i alla fall. Färden gick
runt Djurgården och upp till Skansen,
där kaffe var ordnat på Högloftet. Ef
ter en titt på djur och stugor samlades
man till en kort gudstjänst i Seglora
kyrkan. Hemfärden gick över Kungs
holmen, Västerbron och Söder till gamla
Gustavsberg. Kyrkliga arbetskretsen var
som vanligt arrangör.

Konsurnfesten i Folkparken den 15
augusti missgynnades av regn, vilket
dock inte avskräckte 400 barn med mam
mor och pappor att lyssna till Blåsor
kestern, dansa lekar och jubla åt Lane
ryds trevliga hundrevy. Barnlotteri och
kakpåsar gick åt som smör i solsken
mellan skurarna. De äldre svängde om
gammal dans,

Arbetarskydd lönar sig var mottot för
kanslichefen Erik Thörnbergs informa
tion inför nämndledamöter, fabriksche
fer, huvudombud och fackorganisationer
nas .styrelseledamöter den 2 september.
Arbetarskyddspropagandan startar på
allvar d. oktober och rfktar sig direkt
till arbetsplatserna och kräver nu in
satser utöver det vanliga av alla ansva
riga. Thörnberg redogjorde för hjälp
medlen i arbetet, brevkursen, bildband
och affischer och visade ett par nya fil
mer ur serien "Olycksfallens orsaker".
Den 16 sept, var representanter från
KF:s industrier sammandragna i Stock
holm för ytterligare bearbetning, avslu
tat med besök på Gustavsberg.

Skärrnbildsundersökning kommer att
äga rum över hela samhället ,i oktober,
då länets undersökningspatrull ägnar en
vecka åt Oustavsberg. Särskilda kallel
ser kommer att utsändas. På fabriken
räknar man att liksom 1948 kla
ra av avdelning efter avdelning un
der tre dagar. Denna gäng gäller det
att nå 100 % anslutning. Det är en plikt
mot en själv, anhöriga och arbetskamra
ter att skärmbilda sig. Närmare om ar
rangemangen kommer på meddelanden
och affischer.
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Gustavsbergs representant i Indien,
mr B. K. Malhan, var på besök ~ bör
jan av månaden för att studera hur
Hansson & Oo på 1Sanitet gör de fina
produkterna. Mr Malhan, som är direk
tör i Ba.rbrix Traders Ltd i New Delhi
säljer både vårt sanitetsporslin och vå
ra badkar, varav de färgade artiklarna
äro av det största intresset för In
dien.

Båiklubben, som tycks "segla i med
vind" hade regatta den 11-12 septem
ber med Djurö som mål första dagen.
På kvällen hade man supe och trrvsamt
på Djuröbadens pensionat och söndagen
förflöt under gynnsamma trivselstun
der.

Röda Kors-kretsen dnbjöd till sam
kväm i Lagnö Skola den 15 september
och bjöd på fdlm, musik och kaffe.

lngarös Pensionärer tycker också att
Gustavsberg är intressant. De gjorde en
utflykt hit den 23 augusti. På bilden
får de informationer om Kvarnbergs
skolan av mag. Borg.

Gustavsbergs Pensionärer hade träff
den 13 september. Det var trivsamt som
vanligt på Folkan, där det dracks kaffe
och visades ljusbilder.

Hilsen [ra Arbejdsteknisk Sko!e i Danmark!

-De har ikke gået på
Arbejdsteknlsk Skolel«

Reperetlcn .,f _et g.imerl

Dansk Arbejdsteknisk Skole har var
je år en studieresa för sina elever, ar
betare vid oldka industrier. Den bekostas
av medel ur Tuborgsfonden - det goda
ölets efterverkningar. Resan sträcker
sig över hela Sverige och varje år har
man som tradition att besöka Gustavs
berg. Den 30 augusti var det femårsju
bileibesök, varvid ciceronerna fick teck
ningar av Storm P som minne. Bilderna
äro nog så aktuella inför vår arbetar
skyddspropaganda.

Town and Country Planning Associa
tion är en annan av de många kvalifice
rade grupper som besökt Gustavsberg
under augusti-september. De goda eng
elsmännen med Mr F. J. Osborn i spet
sen voro både intresserade och impone
rade av vad de fick se mellan kl. 9.30
och 15.30. Det var värt några timmars
övertid.

Bland alla de andra tappra tusen, som
trampat igenom våra fabriker eller
vandrat våra vägar kan vi nämna

örjansgårdens brokiga elevskara, se
bilden ovan. Där finns Aja Ere, och
Olateju Oueleye från Nigeria och Jaint
Grati från Indien bland andra. Frän
passersedlarna ser jag att vi därtill
haft besök av amerdkanska lärarinnor,
konstpedagoger från Minnesota och
journalister från en amerikansk "Tra
velling ,group". Vidare två grekiska pro
filer från Aten, en canadensisk minis
ter, den holländska arkitekten Carlos
Van Der Voodt, jugoslaver, luxembour
gare, belgare m. fl. från andra sidan
havet, förträffHgt guidade av fru Fri
berg m. fl. Hemifrån har det som van
ligt strömmat hit busslaster av husmo
dersgrupper, konsumpersonal, rörarbe
tare, skolelever, kolleger frän andra
KF-industrier o.s.v. Ref. börjar bli täm
ligen blaserad. Jag tror att jag i fort
sättningen endast befattar mig med pre
sidenter, kejsare och likställda.

Skurubrons nya spann är nu upphis
sat och nu börjar gjutningen på allvar
för dubbeibron. 1Snart är man väl också
färdig med att bestämma var den nya
autostradan skall gå fram över våra
ägor. v~rt bär det hän? Dbg
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Elegant i vått och torrt
i Konsumskor

Ur vår goda sortering av
höstens modeller kan nämnas:

Pumps i svart och vinröd . . . . 38 :50
Vår sortering i pumps är rikhaltig. ett gott urval

Promenadsko med durocellsula,
bordeauxfärgad 33:-

Flickornas skor i ,,Joqs"
i svart och bordeaux,
tunn cellgummisula . . . . . . 26 :-

Barnskor, snörmodell, bordeauxfärg.
Med rågummisula:
25-27 28-30 31-33 34-36 37-39
18:- 19:- 20:25 21:50 23:

Med durocellsula:
25-27 28-30 31-33 34-36 37-39
19:25 20:25 21:50 22:75 24:50

Mansskor med durocellsula mahogny
färg 44 :50 svart 44 :-.
Svart med lädersula finnes i två
vidder, SFI-läst .41 :-

I höst börjar vi sälja
KEMBELS ROYAL
eleganta herrskor

I vår nya butik Fölungen finns
ett rikligt sortiment av lämp
liga presentartiklar för både
damer, herrar och barn

NYA SKIVMÄRKEN:

Capitol • Karusell • Musica
Sonora • Telefunken

Bijouterier

Nyheter i leksaker

KONSTNÄRSMATERIAL:

• Beckers normalfärger •

• Pastellkritor • Papper •

• Paletter • Pannåer •

Låneköp
hjälper husmor till lättare

hemarbete
Nyheter från Bonniers Folkbibliotek
"Invandrarna" av Vilhelm Moberg
finns nu inbunden till . . . . . . . . 7 :95 Hugin symaskiner

marknadens populäraste . . . . 539 :

Bokcirklar
Vi förmedlar alla slag av böcker Hugin dammsugare

och organiserar bokcirklar.

Kosmetika
rikhaltig sortering

Stilles

spädbarns-, mödra, och hemsjuk

vårdsartiklar.

Barnvågar
uthyres

Välkommen och se vad vi har att

erbjuda

D 2 C, som genomgående represen

terar svenskt kvalitetsarbete. I stan

dardutrustningen ingår ett nykon

struerat kombinationsmunstycke som

blivit en fullträff . . . . . . . . . . 210 :-

Tvättmaskiner

av olika fabrikat förmedlas.

Vi kommer gärna hem och demonstre

rar symaskiner och dammsugare.

Närmare upplysningar lämnas genom

vår

Välkommen till ett besök

Sko-konsum
Tel. 30472

Fölungen
Tel. 31021

Specialbutik
Tel. 30798
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Höstens
tyger

moderna
gardiner

Vår meter- och gardinavdelning pre
senterar för Er höstens klännings
och gardintyger i moderna, stilfulla
mönster.

Tweedtyger ylle
lämpliga för innedräkter och kjolar
Bredd 140 cm pr meter 13 :50

Sporttyger - ray-ull
lämpliga för inneklänningar och
kjolar
Bredd 80 cm . . . . . . . . . . . . . . 10 :-

Klänningstyg
enf. rayon ett tjusigt och vackert tyg
Bredd 80 cm 5 :25

Klänningstyg 100 °/o ray-ull
Diagonal, skrynkel- och krympfri i
tre vackra färger.
Bredd 80 cm .

Gardiner
för alla smakriktningar.
tryck i modern stil. Lätta,
Voile och Marguisett.
Enkla och trevliga rayon- och bom-

Eleganta
luftiga.

ullsgardiner.

4:70

Till DRAPERIER och
SÄNGöVERKAST

finnes tyger i flera vackra mönster.

Trådgardiner
hög kvalitet
Bredd 90-100 cm från 3 :25-5 :75

Glöm ej att köpa
"Vår monstertidminq" med höstens
nyheter.

Pris 1:-

Välkommen och se våra varor.

Textil-konsum
Tel. 30748

Juli blev en rekordmånad ifråga om
försäljning i det att vi för första
gången nådde en månadsförsäljning
av över 600.000 :-, närmare bestämt
620.000 :-, vilket var 107.000 :- me
ra än juli föregående år, då vi för
första gången nådde över halvmiljo
nen. Ombyggnaden av huvudfastighe
ten samt butikerna i Fruvik och
Lagnö har givetvis bidragit till resul
tatet. Personalfrågorna under som
mar- och semestertid brukar ha sina
problem, men i stort sett har allt gått
väl i lås.

Nu har verksamheten kommit i me
ra normala gängor. De flesta har haft
sin semester med undantag av några,
som har en vecka att taga ut under
hösten. Omställningen från sommar
till höst pågår i butikerna. Höstva
rorna inkommer dagligen till textil
och skobutikerna och även i special
pågår en viss omställning. Dessa va
ror beställdes redan tidigt i våras för
leverans i höst. I slutet av septem
ber månad är det· tid för inköparna
att se på nästa års vår- och sommar
varor. Det är en långfristig plane
ring, som måste ske för att varorna
i tid skall finnas i butikerna när kon
sumenterna behöver dem.

Bland andra förestående händelser
kan nämnas att vi inom den närmaste
tiden kommer att få en lokal i an
slutning till huvudbutiken, där vi
skall lagerföra ett begränsat sorti
ment av kompletteringsmöbler, tvätt
maskiner etc. Dessutom har vi planer
att flytta över vissa järnvaror samt
utöka detta sortiment. Detta ger se
dan möjligheter att få utrymme för
färger etc. i huvudbutiken.

Som vi tidigare meddelat i dessa
spalter har konsumtionsföreningarna
numera möjligheter att förmedla vär
debeständiga varor genom s. k. låne
köp. Genom samarbete med länets
sparbank förmedlas lån så att medlem
blir i tillfälle att i butiken köpa varan
kontant. Det har för vår förening
hittills varit mest tvättmaskiner som
förmedlats genom denna försäljnings
form. I höst har vi tänkt att även ak
tualisera Hugin symaskiner och
dammsugare som lämpliga varor.
Som framgår av annons demonstrerar
vi symaskiner och dammsugare i
hemmen. Lars Carlsson butik 1, har
kunskaper i skötseln av Hugin syma
skin, som han gärna lär bort. Carls
son gör också efter försäljning vissa
servicebesök.

Genom vår butik i Fölungen har
vi fått möjligheter att förmedla alla
slag av böcker. En stor del kan gi
vetvis inte lagerföras, men de kun
na snabbt anskaffas. Det är nu ak
tuellt att organisera läsecirklar och
dessa kunna med fördel ordnas ge
nom oss. Tala med fru Thelin så står
hon gärna till tjänst med närmare
upplysningar.

Vi står också inför en ny säsong
när det gäller de kooperativa grupp
studierna. Upptakten till denna sä
song skedde på Vår gård den 12 sept.,
då föreningens tidigare gruppledare
och blivande träffades på en kurs,
som anordnats av KF:s andra di
strikt. Där gavs impulser av chefen
för gruppverksamheten rektor H. Soh
lenius. Det är ett stort urval olika äm
nen som med hjälp av goda studie
handledningar ställes till intressera
des förfogande. Inom vår förening
har intresset för gruppstudierna va
rit synnerligen bra, och det är vår
förhoppning att vi under den instun
dande hösten och vintern skall få än
nu flera aktiva medlemmar i grup
perna. Studiematerialet ställes utan
kostnad till förfogande och deltagar
na träffas sedan under angenäma for
mer i allmänhet en kväll varannan
vecka. Kjell Eriksson, som bl. a.
sysslar med planeringar av vår för
enings studieverksamhet står gärna
till tjänst med närmare informatio-
ner G. M-n.

Som sagt var
Även om en människa sättes till ett

än så maskinmässigt arbete, kan hon
dock al,drig fås att arbeta. rent ·maskin
mässigt. Hon äger detta speciella något
vi kallar individualitet eller personlig
het.
Det gavs en tid i maskinålderns be

gynnelse, då m,an_ trodde det vara värde
fullt om personlif1heten siuidades ut i ar
betet. Den tanken har erfarenheten
bringat ur världen.
Vad ett föret(J)g i dag behöver, är folk

som tvärtom är villiga att satsa något
av sin personlighet på arbetsuppgifter
na, folk som verkligen vill göra ett gott
arbete. Där den viljan finnes, där kom
mer kunnandet som en extra vinst för
företaget - och kunnande i sin tur läg
ger grunden för god vilja.
Vet man att man kan sitt arbete och

förnimmer man att man gör en insats
för ett gemensamt mål, då kommer ar
betsglädjen och med den trivseln. Och
trivs man - då gör man arbetet väl och
blir effektiv.

(NKI, Aktuellt om personalutbildning)
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En gammal mobiliseringssagu
Det var en gång i seklets andra år

tionde som de stora staterna i Europa
rakade i gräl med varandra därför att
en liten stat hade morskat upp sig så
att den trodde det gick an att begagna
skjutvapen mot en potentat som i fest
ligt tåg for därigenom.

Dessfördnnan hade det varit så
relativt lugnt mellan staterna och de
ras överhuvud reste omkring och häl
sade på hos varandra i den glödande
eftersommarhettan. Men grälet fortsatte
och den ena staten drog blankt mot
den andra som svarade med samma
mynt. Och där stodo de och väntade
vem som skulle ge första smockan. Den
kom från Kaisern och då var det fär
digt. Elden lös i hela Europa. Vi i Sve
rige måste givetvis dra värt rostiga
svärd ur skidan och visa att vi dräm-

Ni får
d-e--s-s-u-t-o-m
veta datum

Riktpris
Kr. 148:-

7idilol"

Den världsberömda schweiziska
Tissot-fabriken har gjort en n y
klocka: Tissot Visodate, som visar
rätt tid o c h datum. Tissot Viso
date, uret som skapats för krä
vande tjänst. Tag en titt på det
nya uret och kom in och se på kol
lektionen. Vi demonstrerar den
gärna - utan köptvång. Säljes

. även på avbetalning.

Säljes med all-
riskförsäkring

och gemensam
hetsgaranti av
stjärnurmakare

THÖRNQVIST Ur o. Optik
GUSTAVSBERG
Tel. 309 90

de till om någon kom oss för nära.
Men vi hade litat på att krig numera
var en föråldrad sport, så vi hade inte
varit så noga med att slipa bort rosten
från vårt svärd. Det hade hängt för
länge som trofe sedan våra "fornstora
dar". Men vi måste göra vad som gick
att göra. Den sekelgamla Iandstormen,
som ju för menige man blott existerade
i almanackan, måste "rycka ut". Bing
bång i alla kyrkklockor och ett läm
meltåg av halvgamla karlar drog på
söndagen fram emot samlingsplatsen
vid byskolan. En och annan måste läm
na middagsbordet där flaskan med Gus
taf III namnskiffer ännu ej var tömd
och den togs med på åket tillsammans
med matsäcken. Nu "gnv akt" där kom
mer landstormsområdesbefälhavaren (i
det civila livet titulerad löjtnant, en ti
tel som vi i fortsättningen använder för
att spara bläck och papper, nu i spar
propagandans tidevarv) lång till både
växt och landstormstitel och packar upp
"rullorna" som han överlämnar med
några anvisningar till ett par skrivkun
niga. Befälet överlämnar han med
största förtroende till en mästare av
trädgårdar vilken också hade rest ifrån
köttbullsmiddagen men tog pluntan med
sig. Själv åkte löjtnanten snart i sin
rekvirerade bil till V-holm och åt kräf
tor. Det var ju mitt i kräftsäsongen.
,Samlingen vid skolan fick ett tycke av
beväringsmönstring i Frödings-stil och
snart snarkade gubbarna i halmen på
golvet och sov så gott sedan nubben
tagits in som sömnmedel. Men .kräf't
kalaset i V-holm var mycket trevhgt
och tog hela natten i anspråk, så det
var bara :att i arla morgonstund, vis
serligen med kopparslagare och ett ned
satt humör, kvista iväg i den friska luf
ten ut till förläggningen. Men vad nu
då? Stilla slummer i skolan, och befä
let som skulle lämna av truppen till
"fältmarskalken". Han sov han också.
Löjtnanten rusade in! "Upp med er gub
bar och ut med er. Det här är inte som
att ligga hemma i fållbänken och gona
sig, för nu är det krig!" Ett konglome
rat av stövlar, gubbar, gevär och ler
kokor mönstrade löjtnanten ute på
åkern, drog sin sabel och svängde den
hotfullt i luften och skrek att nu skulle
det bli exercis, om ni vet vad det är
för något era sjusovare. Och det blev
"höger om och vänster om men alltid
rakt tvärtom" för att citera Runeberg
om Sven Duva. Det blev en röra av
allt både av gubbar med Iandstormshat
ten på nacken med gevär "på axel" och
"för fot" och en "uppslutning på lin-

je", krokig och vinklig. Och sen iväg
med båt ut .till de hemliga strategiska
punkterna i .Skärgården. Det blev en
lång resa för de ovana krigarna som
voro alldeles säkra på att det bar iväg
direkt till Ryssland för att förekomma
moskoviten och ge honom en -första be
dövande smocka. - Långt ut d havsban
det låg Sandhamn och där debarkera
des. Nu hade löjtnanten lyckligt slut
fört sitt uppdrag och reste hem till en
myket välbehövlig sömn och vila efter
allt vad han haft att stå i under det
senaste dygnet av bondexercis, kräftka
las och sjömanöver. Befälet övertogs av
en spänstig energisk och synnerligen
försvarsvillig yngre präst, som helt
struntade i kompanichefen-trädgårds
mästaren, vilken på sjöresan ytterligare
stärkt sig mot sjösjuka med f.ickplun
tans innehåll och bara lallade omkring
och ropade "Vi skall ställa -opp till
mönstring". Då ingen lystrade till hans
kommandorop gick han i förargelsen
häröver in i förläggningen,kastade sig på
en säng, somnade och sov nära nog
utan avbrott i två dygn. Ja så blev det
afton denna dag men dessförinnan upp
täckte en av Iandstorrnsgubbarna i kö
ket att man hals över huvud hade måst
lämna Segelsällskapets paviljong, däri
förläggningen var, och även den goda
myckna mat som skulle ha serverats vid
en inhiberad festlighet därstädes och
det blev ett kalasande på alla dessa ste
kar. Vaktposter ställdes ut på ön be
väpnade med gevär men inga patroner
och manskapet sov "med fingret på av
tryckaren" på sina gevär, dessa dock
oladdade. Och så blev det ett bevakande
av ön, som resulterade i dagdrivarliv.
Men gubbarna mådde gott, ät och blev
feta och den hälsosamma luften med
bad stärkte dem betydligt. Mat bestod
kronan och det var inget knussel. Det
var bara att rekvirera. Ja en förråds
befälhavare rekvirerade en hel säck la
gerbärsblad ! -.,. ,Men prästmannen an
såg att vi borde övas i nattlig strid.
Utanför Sandhamn låg några av ma
rinens båtar. Med befälhavaren därute
överenskom prästen att de skulle göra
ett nattanfall mot ön. Han skulle nog
visa dessa officerare vilken strateg han
var och att han •kunde slå tillbaka ett
sådant anfall. Hela dagen studerades
kartor och gavs order och hela luften
dallrade av krigiska termer och vid
mörkningen förstärktes vakterna. 'Själv
låg prästen ytterst på en klippa "färdig
till eld". Klockan 10 gick raketen i luf
ten till tecken att strtdsttllstånd inträtt.
Mörkt var det som i en säck, inget kun
de man se ut till havs och inget hände.
Man väntade - nej inget hände -
Rakt ingentdng. Prästen blev nervös och
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småsvor. Då kom en rapport: "örlogs
~ä~ sedda på väg österut". Aha, sa
~ rästen, de tänker ta oss i ryggen. Fort
:.äg med hela styrkan, tvärs över ön
: becksvarta mörkret. Men inget hände
där heller, nej då, Manskapet började
bli hungriga och otåliga och ville hem
till snarken. Det började dagas och
prästen gav slutligen order om hem
marsch. Vid inträdet i förläggningen
möttes han av en officer med höjd re
volver och kommandot "upp med hän
derna, sträck vapen". Sjöbefälet hade
lurat över styrkan till andra sidan ön
med en liten skenmanöver, därefter i
lugn och ro stävat in till Sandhamns
bryggan, gätt upp i den tomma för
läggningen och ut i köket där en "ma
laj" stod och diskade efter kvällsmålet,
skrämde nästan slag på honom med ro
pet "Ni är fången" ! Karlen trodde att
det var ryssen som kommit in när styr
kan var borta, att han talade svenska
kom han ej att att tänka på. En slöja
drogo vi över prästens uppsyn där han
stod ansikte mot ansikte med sjöoffi
ceren. Och så slutade slaget om Sand
hamn. - Efter detta strategiska neder
lag gav sig prästen ingen levande ro.
Han skulle ha revansch. Själv var han
plutonchef och på en annan ögrupp låg
också en pluton under befäl av en aka
demiker. En sån där bokmal skulle man
väl kunna bräcka. Trädgårdsmästaren,
som var kompanichef in spe, skickade
han till sin hemort för att från sitt hem
som högkvarter, leda en nattlig invasion
mot denna trakt, gjord av akademiker
plutonen, varvid vi skulle komma hög
kvarteret till hjälp och kasta inkräk
tarna i sjön. Vi startade sålunda i svar
ta natten i en mängd motorbåtar i väg
till denna stridsplats. Framkomna hör
des skott och prästen utropade "De ha
redan fått skott på sig", störtade i vatt
net i sin strtdsiver och vadade i land
tätt följd av plutonen. Men hur vd sprang
där backe upp och backe ner över alla
vägar komma vi ej i kontakt med "fi
enden". En del skott hördes dock. Till
slut hade trädgårdsmästaren vaknat och
kom ut talgögd och sömndrucken och
kunde inte begripa att hans strategiska
dispositioner inte gick i lås. Utan tvivel
hade akademikern skickat över en båt
med några man med order att ligga
stilla ,i strandkanten och knalla på samt
därefter ,ge sig iväg tillbaka, så de voro
troligen pä hemväg när vi sprang där
i backarna. Deras väg till lnvasionsplat
sen var nämligen mycket kort, då vi
däremot hade över en timmes sjöresa
ditöver. Ja det är inte så gott att vara
strateg, det fordras mycken lärdom, t.
o. m. mer än en präst kan. Trädgårds
mästaren var inne och satt liv i hela

Strålande upptakt till vår insamling
Tuå gamla gustausbergare änger tonen

"FIOLER I SKOLAN" var mottot på Gus
tavsbergarens andra insamling för främ
jandet av musikverksamheten i Gustavs
berq, Det första bidraget kom med flyg
från kapten A. H. PEHERSSON i Kalifor
nien. Det var 5 dollar och löfte om ett
femmastat flaskskepp för utlottning. I da
garna har det kommit i hamn med väl
gångsönskan. Vi citera några rader:
"Fifty hours work and five dollars in hay
towards fiddles five thousand miles

away"
eller fritt översatt:
"Femtio timman arbete och en femma
för att köpa fioler till barnen där

hemma."
Flaskskeppet kommer att utställas i Kon

sums huvudaffär.
Det andra bidraget kom från J. HOLM

BERG i Sollentuna, som vid vårt besök
den 26 augusti överlämnade två av ho
nom själv byggda fioler. Herr Holmberg,
som nu är pensionerad bankman, har
under årens lopp byggt ett 20-tal fioler
och fick 1948 silvermedalj vid 1Fiolförbun
dets utställning. Både han och hans fru
är infödda gustavsbergare. Vid en
kopp kaffe språkade vi förstås Gustavs
berg, som de båda brukar besöka någon
gång. Man tycker kommunalhuset är en
fin skapelse men saknar de vita båtarna,
skutorna och pråmarna på viken, som gav

sin familj i tidiga morgonkröken. De
fick upp och koka kaffe varmed vi und
fägnades med många kaskhalvor i kop
parna. ,Slutet på dessa krigarbragder
nalkades dock, detta celebrerades med
ett sjudundrande subskriberat kräftka
las på Gästis.

Alla sagor slutar ju bra, således även
denna med en förlovning, nämligen hem
förlovning.

Nr 39/1916
Kompaniadjutant.

Gustavsberg en särprägel och innehåll åt
fabrikens ankarmärke. Förr gjorde herr
Holmberg turer hitut med sin egenhän
digt byggda cktersnurro, Han är en slöj
dare av stora mått. Stugan därute vid
Edsviksvägen har han byggt för många
år sedan och de små träd han då plan
terade höjer sina väldiga kronor över
tomten.

Mag. Berg provade fiolerna och sken
som solen över den förnämliga gåvan.
Den förpliktar till intresse!

Vi tackar på det hjärtligaste våra båda
vänner för de fina gåvorna och för den
goda starten. Från GUSTAVSBERGS FA
BRIKER har vi nu också fått 100:-. Vårt
tryckeri ger oss lottsedlarna gratis. Och
så sätter vi gång en allmän insamling för
att i julnumret publicera ett som vi hop
pas fint resultat. Lotter på flaskskeppet
a 1 :- säljes av redaktionsmedlemmarna
och en del andra förtroendemän. Kon
tanta bidrag kan sändas till G. Dahlberg,
V. Gezelius eller över vårt postgiro nr
27 5173.

God fortsättning!
Red.
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Födda:
Den 24 juli. En dotter t. Per Ingemar Ves

tm och h. h, Vega Betty Cecilia f. öhlen,
Ingarög. 9.

Den 27 juli. Ulf Erland, s. t. Kjell Erland
Persson och h. h. Ulla Maj Britt f. Vidgren,
1!ariapl. 1.

Den 31 juli. Marie-Louise, d. t. Guido Cor
rias och h. h. Birgitta Marie-Louise f. Pet
zelius, ösby 1 :1.

Den 20 aug. Johan, s. t. Valter Remmel och
h. h, Helvi Mirjam f. Hannula, Hästh.v. 4.

Den 24 aug, Barbro Maria, d. t. Sven Inge
mar Johansson och h. h. Sinkka Hillevi f.
Lempiäinen, Trallbanev. 1.

Den 28 aug, En dotter, t. Antonijis Spaks
och h. h, Vera f. Pupols, Skeviksg. 3.

Den 31 aug, Anni Margaretha, d. t. Tord
Billy Forsberg och h. h. Ruth Solveig f.
Andersen, Skeviksg. 1.

V i g d a:
Den 7 aug, Kurt Allan Lundqvist, Sundby

berg och Maj-Evy Gustafsson, Skogsbo.
Den 5 sept. Nils Gustav Helge Nyberg,

Sthlm och Laina Lempi Maria Jäppinen, Kul
len 5.

Den 21 aug, Gert Ingemar Verner Vikström,
Hästh.terr. 9 och Karin Ingeborg Vallin,
Hästh.v. 5,

Döda:
Den 14 aug, Fru Ebba Lovisa Karlsson f.

Larsson, h. t. Karl Edvard Karlsson, Skogs-
hem. 64 år. ·

Den 18 aug. Lantbr.insp, Erik Reinhold
Barkeby, Farsta, 48 år.

Den 24 aug. Fröken Ansina Maria .Josefina
Viden, Kullen 5, 73 år.

Den 5 sept. F. lantarb . .Johan Vilhelm Zet
terman, Mörtnäs 1 :460, 73 år.

Den 8 sept. f. telef.arb. Karl Gottfrid Ja
kobsson, Mörtnäs 1 :287, 70 år.

Den 9 sept. Förman Karl Albin Liljekvist,
Mariaplan 3, 72 år,

GUSTAVSBERGS SKOLOR FÖR
YRKESUNDERVISNING
Under läsåret 1954-55

anordnas kurser i nedanstående
ämnen, dels för nybörjare, dels fort-

sättningskurser:
engelska, stenografi,
maskinskrivning,
matematik och bokföring,
porslinsmålning,
metallslöjdskurs för äldre och
sömnadskurs.
Anmälan göres till Folkskoleexpedi
tionen, tel. 308 25.

öVERLÄRAREN

Valet 1954

Statsminister Erlander var på gott humör när han talade inför gustavsbergarna i
Folkparken den 1 september. Blåsorkestern, Kvinnoklwbben och Domsorkestern.

gjorde också sitt för att höja ·stämningen.

Valdagen den 19 september bjöd på
ett strålande väder. Både gamla och
unga mötte upp för att fullgöra sin
röstplikt. Kanske att några försum
made den för svamp och fiske, men
valdeltagandet blev dock 85 proc. Det
var lugnt och fridfullt utanför val
lokalerna och det gick snabbt att få
sina sedlar i valurnorna.

Det blev sent för många på valnat
ten, men så var det också spännande
att följa valresultaten i radio från de
olika kretsarna i landet och valbaro
meterns utslag. Nog tyckte jag att so
cialdemokraterna både hävdade och
förstärkte sin ställning, medan folk
partiet råkade ut för ett bakslag.
Bondeförbundet som spåtts stark ned
gång har tydligen många trogna på
landsbygden. Kommunisterna stack
upp på sina håll och högern knöck
röster från både folkpartiet och bon
deförbundet.

Att ge några bestämda uppgifter
om valutgången i Gustavsberg är inte
möjligt när detta skrives. Poströster
och efterkontroll återstår. Till valet
av kommunalfullmäktige avgavs
2.261 röster, därav 1.548 för social
demokraterna, 390 för folkpartiet,
216 för kommunisterna och 117 för
högern. Troligen blir sammansätt
ningen i kommunalfullmäktige såsom
förut och vi tippa följande kandida
ter:

För SOCIALDEMOKRATERNA:

Gunnar Andersson, Harald Lindholm,
Erik Nilsson, Sven Löfbom, Axel öh
lund, Alice Pettersson, Ando Björck,
Gustav Bergman, Astrid Söderman,
Gustav Lorang, Bertil Svensson, Gil
lis Johansson, Nils Jansson, Ruben
Edqviet, Fritz Berg, Ake Johansson,
Philip Hallberg, Tyra Svensson, Al
bert Rydberg, Bertil Hellberg, Lindor
Carlsson, Einar Svensk, Elsa Engvall,
Evert Andersson och Erik Holm.

För FOLKPARTIET: Vilhelm Ge
zeliu«, Carl Carlsson, Anders Steen,
Vilma Bellander, Ingrid Magnusson
och Valter Weimark.

För KOMMUNISTERNA: Karl Ny
man, Olov Noren. och Selma Larsson.

För HÖGERN: Gösta Borg.
-g

EN KRITISK GRANSKNING
ägnas ofta våra konstprodukter på Argenta
salen, där målarna fått vänja sig vid täta
och ingående inspektioner av folk från främ
mande länder. Här har en målare i sin tur
varit kritisk på en besöksgrupp.
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Intervju med
landstingsmannen
I pressläggningsögonblicket ringer

red. upp landstingsmannen och ansvari
ge utgivaren Gunnar Andersson, dels för
att gratulera till valet och det förläng
da förtroendet i länets landsting, dels
för att få höra vad som ldgger framför
av uppgifter inom landstinget.
- Hur många landst:ingsmän är det

som väljes?
- Det är nu 91 stycken, mot 73 tidi

gare. Enligt den gamla lagen valdes en
lan<lstingsman för varje fullt 5000-tal
innevånare, nu räknar man efter varje
påbörjat 5000-tal.
- Hur stor geografisk omfattning

har vårt landstingsområde?
- I stort tal rör det sig om en areal

på 7690 kvm. Länet sträcker sig frän
örskärs fyr i norr till Landsort i söder.
Där inryms världens vackraste skärgård
med så många öar att ingen väl än
har räknat dem. Det är det folkrikaste
landstingsområdet ii landet med 380.000
innevånare.
- Vad har vi för skatteunderlag?
- Ja vi har f. n. den lägsta utdebi-

teringen, 3 kr. Men skatteunderlaget
har ökat och utgör -i år 15.213.889 skat
tekronor.

~- Och vad är landstingets viktigaste
uppgifter enligt Din mening?
- Det är obetingat sjuk- och hälso-

vården.
- Vad drar de för kostnader?
- 40 miljoner kronor.
- Hur många vårdplatser har vi?
- På egna lasarett och s. k. avtals-

sjukhus har vi 1300 platser, men det för
slår inte och vi har överbeläggning.
- Och hur planerar man att bygga

ut den slutna vården?
- Ja, Centrallasarettet d Stocksund

har landstinget beslutat bygga ut för
16 miljoner kronor. TiII Mörby .skall
också läggas ett centralt epidemisjuk
hus och en skola för sjuksköterskor. La
sarettet i Södertälje skall ombyggas och
Löwenströmska byggas till ytterligare.
Utredningsarbete pågår därtill om pla
nering för de centralt belägna delarna
i länet.
- Hur är det då sörjt för de lång

varigt sjuka eller kronikervården?
- För närvarande har landstinget 11

egna anstalter med tillsammans 385
vårdplatser och så har vi 280 platser i
kommunerna. Nu måste vi ta ställning
till ytterHgare utbyggnad av dessa vård
former. Vi siktar in oss på utbyggnader
i Södertälje, :Sundbyberg och östham-

Red:s spall
Den 12 :e årgången lider mot sitt slut

och skall nu krönas med Julnumret. Om
innehållet i det vet vi intet, men red.
ä1· som vanligt en hoppfull pessimist.
Jag sitter och söker uppslag och inspi
ration genom att bliiddra i gamla tid
ningar och får av en del klipp en prov
karta, som verkar omväxlande. Där är
C.C1Jlle B :s trivsamma vinjetter och Hil
ding Ohlsons fotoblixtar, resultat av håg
och intresse, där är Brevlådan med glim
tar från välvilliga gamla gustavsberga
res rader hemåt. Här virvlar ännu Salt
stänket, tack vare den kvinnligas okuv
ligt raljanta penna. Famfar blåser flitigt
i sin tr.umpet. Måtte ni inte förtröttas!
En och annan hygglig själ ger oss vär

defulla opus av ren välvilja. Något ho
'/VOrar har vi inte att ge. Kanske en
blomma eller en vas i några undantags-

fall. Det kameke är det finaste med tid
ningen att den växer fram på frivillig
medverkan. Det är bara redaktören och
distributören som får en slant för grov
görat.
Det finns emellertid flera rubriker,

vars spalter väntar att fyllas med tan
kar och ord från den övriga läsekretsen.
Det är nog ett villkor för att tidningen
verkligen skall leva. Från Ingarö tyst
nade det. Flera veteraner kunde berätta
om den gamla goda tiden. Unga friska
viljor borde visa sin fläkt och framåtan
da. Det finns andra rimsnidare än Leka
ren. De bästa uppsatserna och bilderna
från skolan kunde förgylla upp Barnsi
dan. I Forumspalten måste debatten om
vårt hållas levande, under Fritt Forum
kan påtalas vad vrångt är.
Skriv! Gustavsbergaren bör vara en

tidning om gustavsberg,aren, för gustavs
bergaren och av gustavsbergaren. Ordet
är fritt!

mar. Men därtill har vi att planera på
lång sikt.
- Och hur ligger det till med den van

liga sjukvården, jag menar den som krä
ver kortare behandling?
- Vi kallar det den öppna sjukvår

den. Landstinget söker sig fram på nya
vägar, t. ex. med sikte på hemvård.
- Vad kostar en vårdplats?
- Å, det är stora siffror. •Skall man

räkna med vad det kostar att bygg1a
sjukhus så blir det 60.000 per säng och
är. Därtill kommer i drirtskoatnader
15.000 kr. Men vårdtiderna har minskat
till hälften under de senaste tio åren .
- Det är tydligt att man måste sat

sa mycket på förebyggande vård?
- Jo det är viktigt. Vi gör det ge

nom mödra- och barnavårdscentraler. Vi
har barnhemmen, ett 90-tal distriktsskö
terskor, skärmbildsundersökningarna,
hemvårdarinnor och mycket mer att sör
ja för.

- Och så har ni också de psykiskt
sjuka att tänka ,på?
- Ja, här ska diskuteras en genom

gripande plan för denna vård. Vd kom
mer också att uppvakta de statliga myn
digheterna om att förlägga ett sinnes
sjukhus intill Löwenströmska lasaret
tet. Och så har vi den rådgivande verk
samheten, som kräver krafttag för att
bli effektiv.
- Jag förstår att sjuk- och hälsovår

den är en av landstingets allra största
uppgifter. Men ni har väl mycket an
nat att ta ställning till?
- Jo var så säker. Vi har yrkesunder

visningsfrågorna, folkhögskoleväsendet
och inte minst bostadsförsörjningen.
Lägger jag så därtm trafikfrågorna,
vatten och avlopp, så förstår du att vi
har skäppan full. Och jag försäkrar dig
att viljan och kraften finns. Ty vi har
mycket, mycket att göra, innan allt är
så bra som vi vill ha det.
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En ny stil
I och med att den nya rusdrycksför

ordningen avvecklar motbokssystemet
och alkoholdryckerna blir friare kom
mer samhällslivets strävan att medverka
till ett hyggligt umgängeshv, särskilt
när det gäller ungdomen, att ställas in
för allvarliga prov. Detta har också för
utsetts av statens organ, där en speciell
utredningskommitte i sommar framlagt
sitt betänkande. I detsamma påpekas att
det krävs upplysning och propaganda,
individuella och kollektiva insatser, och
att t. ex. goda alkoholfria drycker få
en lika självklar plats vid fester bland
enskilda och <inom organisationer, och
på restaurangerna. ,samtidigt vill man
också skapa helt alkoholfria alternativ,
nya miljöer för ett umgängesliv utan al
kohol, trivsamma lokaler för festbeto
nade samkväm.

Vad man inte säger i betänkandet,
men som också vore väsentligt, är väl
det att vi måste stimulera till en ny
stil i umgänget. Inom socialdemokra
tiska arbetarkommunen har förts på tal
att söka stifta ett ungdomsråd i sam
hället, sammansatt av intresserade från
olika läger, villiga att göra en person
lig insats, att stimulera organisationer
na och kanske framför allt de tinga till
medverkan för att bl. a. sanera kvaliten
på nöjeslivet. Här har vi en kommunal
angelägenhet, som vi kan vara överens
om. Och vi måste någon gång börja!
Vad vi behöver är en smula mod, litet
organisationsförmåga och gott humör.
Då får vi också ungdomen med oss. De
äro i regel inte så hopplösa att de be
trakta ett rus som en glädjekälla. Finge
de bara litet hjälp eller litet av de resur
ser, som läggs ut på alkoholstimulans
vid fester, så skulle bra mycket triv
sammare och roligare sammankomster
kunna ordnas.

Här är mitt förslag! Skapa ungdoms
rådet och låt kommunen ge det i upp
drag att ordna "Gustavsbergskväll" var
14: e dag i kommunalhusets översta vå
ning. Med krav på hyfs och ordning,
men med plats för glädje genom musik,
allsång, lek och dans och andra inslag.
Där den bästa behållningen blir allas
personliga och hjärtliga uppträdande,
trots eller tack vare att vi tagit bort
behovet av alkohol. En sådan .investe
ring medför en ny stil i värt umgänges
liv.

Greblad.

Orkester[öreningen
inför ett nytt

spelår
Gustavsbergs orkesterförenings fjär

de spelår inleddes med en konsert i Gus
tavsbergs kyrka söndagen den 22 nov.
1953. Den genomfördes på ett utmärkt
sätt tillsammans med Ouatavsbergs
manskör, som vid detta tillfälle celebre
rade sitt 20-års jubileum. Det digra
programmet upptog uvertyr till operan
Zigenerskan, fbröllopsmarsch av Söder
man, några satser ur 1Svendsens symfo
ni nr 1, två manskörsavdelningar med
sånger av Palmgren, Wikander, Järne
feldt, Williams, Nielsen samt Hedar, en
solistavdelning där operasångaren Karl
Olov Johansson, särskilt i kyrkoarian
av P. U. Stenhammar gav prov. på en
sångkonst på toppen av konstnärsskap.
Till slut gav manskören repris på vår
egen dirigents kantat, Ansgarius, som
med rätta vid första framförandet i
Gustavsberg mottogs med begeistring.

Efter att en vecka ha svävat i oviss
het om "julfemmans" vara eller icke
vara, fattade styrelsen det djärva beslu
tet att rädda den traditionsrika julkon
serten med dess välkomna gåvor till
samhällets gamla. Beslutet var djärvt,
därför att endast två veckor stod till
buds för programuppsättning och re
petitionsarbete. Men här visade det sig,
vilken hög standard musiklivet i Gus
tavsberg i själva verket har. Det kunde
åhörarna i Gustavsbergs kyrka vid kon
serten den 13 december hör- och syn
barligen 'konstatera. Eller vad sägs om
att med så kort varsel framföra Hän
dels marsch och kör ur oratoriet Mac
kabeus, Reissigers Olav Trygvason,
Stenhammars Sverige, Haydns symfoni
nr 93, sånger av Homilius, Wikander
och Gade samt Panis Angelicus av C.
Franck.

Allt framfördes värdigt och med stil
känsla av de medverkande, solisten
Olle Hallin, orkestrarna och körerna,
och efter konserten kunde orkesterför
eningens styrelse dela ut 2.184:- kronor

Ta.c'k
För all uppvaktning och vänlig håg

komst på min 60-årsdag, ber jag här
med få framföra mitt varma tack till
fabriksledning, kamrater, släkt och
vänner.

Signe Malm.

till tacksamma mottagare i Gustavsberg
och Ingarö församlingar.

Att orkestern nu räknas som en till
gång för samhället, visade Gustavsbergs
full:r!,1äktige genom att engagera för
eningen till invigningen av det nya kom
munalhuset den 20 febr. 1954. Då spe
lades uvertyr till Titus, Jungfrun under
Lind med fru Ester Berg som solist, vals
ur op. Zigenarkärlek och marsch ur
Alkeste, samtliga mottagna med hör
bart gillande av festpubliken.

Populärkonserten i Nya kommunalhu
set den 7 mars blev en stor publikfram
gång, med den nya konsertlokalen högst
upp i runda tornet nästan fullsatt. Det
berodde nog i hög grad på den i Gus
tavsberg populäre tenoren Luigi Car
raras medverkan. Efter orkesterns inle
dande uvertyr till operan Martha av Flos
tow, sjöng Carrara ,Sången till livet ur
op. Tosea med den glöd, som ;bara en
italienare kan åstadkomma. Orkestern
fortsatte med Berceuse av Järnefeldt,
Till rosorna av Peterson-Berger och Flic
kan från Arles av Bizet, varpå Carrara
äter hade ett bejublat framträdande :med
Curtis Gondolsång, samt Romans ur op.
Martha.

,Efter orkesterns avslutande vals ur
op:ten Glada änkan gav sig inte publi
ken förrän Carrara sjungit två extra
nummer. Det var -en oförglömmelig kväll
med den där kontakten mellan orkester
och publik som bara kan komma fullt
till sin rätt i en festvåning som Nya
kommunalhuset,

:Spelårets sista konsert gavs i Gus
tavsbergs kyrka den 9 maj. Det var
en konsert för finsmakare. Redan den
pompösa overtyren till operan Norma
gav en försmak av det som skulle kom
ma. Fantasin ur operan Lohengrin steg
rade förväntningarna, orkesterför
eningens yngste medlem, Bernt Anders
son gav med sitt mjuka f'Iöjtsolo i
Glucks I de saligas ängder den rätta
stämningen så att alla :musikälskarna i
kyrkan kunde fä ut allt av Schuberts
underbara H-moll symfoni. I den nådde
orkestern upp till något av det bästa,
som den kan prestera. En vacker fram
gång inte minst för Bernt Andersson,
som · är värd en särskild eloge för sina
goda framsteg i flöjtblåsningens svåra
konst.

Så ter sig spelåret från styrelsens syn
vinkel. Den har haft 5 protokollförda
sammanträden. Taktpinnen har som
vanligt förts med kunnighet och smak
av Gustav Svensson, en oskattbar till
gång för samhället.

Till alla, dirigent och medlemmar och
inte minst vår trogna ,publik framför
styrelsen ett:

Väl mött till nytt spelår.
Styrelsen.
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- Hur långt är det egentligen upp
till solen, frågade hon.
- 150 millioner kilometer, svarade

han.
- Såå, sa hon och såg imponerad ut,

men är det räknat häruppe från Kvarn
berget eller nere från Torget.

Det enda roliga i år har varit de kom
munala valen. Naturligtvis för oss som
är politiskt intresserade, och det är ju
nästan ana, utom - de flesta. (suck).
I skrivande stund vet jag dnte alls vem
som vann valet. Troligen har alla par
tierna segrat - som vanligt ! Fast det
spelar egentligen ingen roll för huvud
saken är ju att vi vardagsmänniskor
fortsätter att osjälviskt lämna vårt bi
drag till folkhemsbygget och gärna en
slant därutöver till vår insamling: "Fio
ler i skolan". Tack! Underligt förres
ten med det här valet. Ja, jag menar nu
här i Gustavsberg. Har nämligen inte
sett eller hört någon av våra lokala
partibossar springa omkring bland de
osäkra väljarna och lova guld och grö
na skogar. Och ändå finns det en hel
del att fresta oss med. Tänk bara på
så härligt doftande valfläsk som: Med
borgarhus! - nu! Tvättstugor! - nu!
Gymnastiksal - nu! Ping pongklubbs
källare! - nu! och Två valthornister till
musiken! - nu! Nåja, det är kanske
lugnast att ta det lugnt med vallöftena.
Det går ju som bekant flera tåg. Det där
med valthornister är ju förstås ett sär
skilt kapitel med nog så allvarlig bak
grund. Vår förste valthornist slutade
nämligen för en tid sedan och reste hem
till Hälsing'land ; så nu gäller det för oss
att med alla till buds stående medel
skaffa ersättare. Valthorn är f. ö. ett
mycket .fint instrument. Fader Mowitz
(1721-79) var som amatörmusiker en
mycket duktig valthornist och många,
många gånger hade han den stora äran
att få spela för Bellman och Ulla Win
blad vid deras herdestunder. Ja d. v. s.
han kanske fick spela för dem. Inte vet
jag. Jag tog det bara som ex. på vad
en valthornist kan användas till och för
att låta förstå vilken underbar ton som
kan alstras i det dnstrumentet. Och med
den tonen i örat säger jag farväl till
sommaren som aldrig kom.

Fanfar.

P. S.

Det kanske går bra att vända sig till
pingpongklubbens ordf. Rune Löv för
erhållande av ett litet bidrag till vår in
samling, redaktörn. Pingpongklubben är
tacksam för all reklam, se.

Joliga spalten

- När kommer tåget?
- Det kan komma när som helst.

Fint. Då säjer vi en kvart över
fyra, så hinner jag handla lite först.

- Vet du vad motsatsen till badflicka
är?
- Nej ...
- Badkar.

Jag har haft en mycket jäktig dag. I
dag har mitt hjärta slagit 103.389 gång
er, mitt blod har vandrat 168 miljoner
engelska mil, jag har andats 23.040
gånger och fått in 438 kubikfot luft.
Jag åt tre och ett kvarts pund föda,
drack 2.9 pund vätska, svettades 1,43
pints. Jag genererade 450 ton energi.
Jag talade 4.800 ord, rörde 750 större
muskler, mina naglar växte 0.000046
tum, mitt hår växte 0.01714 tum och
jag gymnastiserade sju miljoner hjärn
celler. Så nu är jag trött!

Bob Hope.

Semesterbild - i efterskott

Fotoklubbens tävling

Foto: Helmer Karlsson
Film: Adox KB 17 Filter i gulgrönt.
Tid: 1/50 sek. Bländare: 5,6

Den andra omgången i fotoklubbens tävling
med mottot "Vid vatten" är nu avgjord,

Poängställningen följer nedan.

KLASS I.
1 :sta 2:dra S:a
omg, orng, poäng

1. Verner Rehn 21 24,5 45,5
2, Erwind Ludwig .. . .. .. . 22 22.5 44,5
3. Oskar Berchtold 26 18.5 44.5
4. Angelo Gatti .. .. 22 18.5 40.5
5. Valfrid Berglund .. 19 21.0 40.0
6. Edmund Deinböck .. .. . 18 18.0
7. Heinz Erret .. 17 17.0

KLASS II.

1. Sigvard Larsson
2. D'Amore ..
3. Ake Johansson .
4. Henning Ohlsson ..
5. Helmer Karlsson ..
6. Thord Johansson .
7, Sune Ohlsson .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18

1:sta 2:dra S:a
omg; omg. poäng

21 26 47
20 18 38
15 22 37

26 26
26 26
21 21

18

I senaste orng. har juryn utökats med 2
man från konstfackskolan, varför bilderna
blivit mera allsidigt bedömda.

Poängen har sedan omräknats för att fä
överensstämmelse med övriga omgångar.

Bridge
Fredagen den 10/9 startade Bridge

klubben hostsäsongen med en tränings
tävlan. Spelkväll denna säsong har be
stämts till måndag kl. 19.00, lokal Värds
huset. Alla bridgeintresserade hälsas
välkomna.

För att ytterligare göra bridgespelet
populärt i Gustavsberg ställer Bridge
klubben gratis -en instruktör till förfo
gande. Denna kommer på besök i hem
met, blott det finns 4 personer närva
rande, som önskar lära sig spelet, det
är bara att bestämma tid med Uno 'San
debring eller Inge Westin.
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Alldeles i kanten av den långsträckta
myren står Pontus Erssons stuga. Där
bor han med gumman Hilda och ung
arna, tillhopa sju familjemedlemmar.
Tvärs över myren, vid pass en kilome
ter längre bort, bor Pontus broder Efra
im. Han har inga barn alls, men för
att något kompensera förlusten har
Efraims gumma, den .trådsmala, lång
nästa och vasstungade Elin skaffat sig
ett antal katter, sex stycken tror jag
visst.

Nu tycker man ju att de båda bröder
na kunde ha samsats ipå samma sida om
myren. Men vid skiftesdelningen hade
det slumpat sig så att rågången mellan
de bägge bröderna kom att gå mitt ute
på myren. Eller rättare: gamle Ers son
hade nog själv ställt om sä att det bli
vit på detta vis. Ty, hade han sagt:
"Efraim ska ha gården. Pontus ska jag
ha •på andra sidan. De två ha aldrig
kommit överens i någonting så det blir
bäst så." Och därför blev det också så.
Myren var förrädisk och bottenlös och en
spång lades ut mellan de bägge gårdar
na så man kunde komma över till var
ann. ,Så levde de sitt liv i den tysta öde
marken, långt från tåg och bilar och
bussar. Pontus och hans gumma med
sina ungar och Efraim och hans Elin
med katterna.

Gamle Ersson hade nog rätt. Sämjan
var inte alltid så god bröderna emellan,
så det var nog bäst att dom var på var
sin sida om den ·kilometerbreda myren.
Det blev nämligen rätt snart så att Pon
tus och Efraim blevo riktigt bittra ovän
ner. Inte så där smått bara. Nej då,
riktigt ovänner. Det sprutade etter om
dem båda så fort de kom i närheten av
varann.

Det var så att Pontus hade skaffat
sig en riktigt fin yxa. En sån -där stor
och tung grej, som ödemarksbon använ
der när han slår sönder tjärstubbar och
sega björkklabbar. Yxan var en omistlig
sak för Pontus och han var mycket glad
över detta redskap. Han var också hte
tveksam när Efraim en dag kom och
ville låna yxan. Man kunde aldrig veta
om den slarvern gick och tappade bort
den i snön eller slog sönder den i en sten

eller dylikt. Det hade aldrig varit någon
riktig reda med den där Efraim. Men
hur det var så fick han i alla fall låna
yxan. Pontus var ute i vedbon, hämtade
dyrgripen och överlämnade den med en
bön om att brodern skulle vara väldigt
aktsam om den. Jo då, Efraim försäk
rade. Han skulle vara så aktsam om
den.

Efraim hade yxan länge och väl och
så behövde Pontus den plötsligt. Han
gick därför över tdll brodern för att åter
få långodset. Men se, Efraim hade då
aldrig lånat yxan av honom. Nej då. Det
bedyrade Elin också, Det hjälpte inte
hur Pontus än försökte övertyga dem
om det rätta förhållandet. Att han, Pon
tus, hämtat yxan i vedboden och läm
nat till Ef.raim. Nej, han hade ingen
yxa lånat. Det var ingenting annat att
göra än återvända hem och använda
den lilla yxan fast den var ju så ynka
liten och . . . Det riktigt sved i Pontus
inre, när han tänkte på sin fina yxa.
- Det ska han väl inte pästa att han

inte har lånat yxan, fräste Hdlda, när
hon fick höra historien. Den ynkryg
gen ... Jag såg väl själv att du var ute
i vedbon och hämtade yxan ät honom.

Och så begav sig Hilda åstad och gav
den vanvördige svågern en riktig om
gång för hans nedriga handlingssätt.

Men ingenting hjälpte. Yxan var och
förblev borta. Pontus var mycket led
sen för denna förlust. Han behövde yxan
jämt nu, tyckte han. Ja, han kände sig
alldeles utlämnad och hjälplös utan det
ta .goda redskap i sina händer. Han kun
de ju rentav ingenting företa sig! Han
kunde inte sova om nätterna. Han låg
bara och tänkte på yxan. Hans fina yxa!
Hur kunde han Efraim, hans egen bro
der, vara så bedrövligt nedrig att han
vägrade ge tillbaks yxan som han ju

Höstvindar på Baggen

hade lånat. Nej, det var nog så att
Efraim såg med oblida ögon att han,
Pontus, ägde en så fin och tung yxa,
och nu tänkte han behålla den helt en
kelt. Så den inte ·kom till någon nytta
mera. Det var för bedrövligt det hela!

Pontus kom lullande över den såphala
spången. Det var i mitten av september,
och en tunn hinna av is hade lagt sig
ovanpå den flatbilade spången. Pontus
hade all möda i världen att hålla sig
kvar på spången, och det var ju oför
svarligt att gå så där och drumla i egna
tankar med den mörka hotfulla dyn un
der sig. Det var lite skumt ty det var
frampä eftermiddagen och han säg inte
Efraim som kom honom till mötes förr
än han fick en hård knuff i sidan. Han
vinglade till och det var nära att han
ramlat i dyn.
- Är du rent förbålt förbannad! ut

ropade han. Ska du dränka II:ig i den
här dyan ...

Han försökte förgäves komma förbi
den rasande Efraim. Denne ställde sig
bredbent över spången. Han hade mord
i blicken.
- Du ska få för din eländiga yxa,

väste han. Jag har visst ingen yxa, som
är din ...

Efraim var mycket större och krafti
gare än Pontus, som dessutom inte var
så vig i sina rörelser längre. Därför var
det gjort på en sekund. Med ett hjälp
löst skrik åkte Pontus ner i dyn så det
skvätte om honom.

Först efter en Iång stund lyckades
Pontus klamra sig fast vid spången och
ta sig upp ur den sugande dyn ...
-Har du varit i myren! utropade Hil

da, när han kom hem drypande våt.
Ja, kved Pontus. Jag mötte

Efraim ... Det var så halt på spång
en ...

Hilda synade honom lite och stoppade
honom i säng.
- Jag slog mig så illa mot något ...

Ser du om det blöder någonstans ...
Hilda synade honom ännu noggranna

re och där . . . Han hade ett ganska
otäckt sår på ryggen.
- Jag undrar just de! sa Hilda, Du

ramlade nog i på rätt ställe i alla
fall ...

En förfärlig misstanke grep henne.
Hon gav sig ut i mörkret och fick reda
på platsen där Pontus ramlat i. Hon tog
en stör och petade i gyttjan lite och
där . . . Där låg Pontus fina yxa!

Hon sprang hem med sitt fynd och vi
sade Pontus. Han gapade stort förvänad
först. Och sedan drog han på mun lite
och sade lite eftertänksamt:
- Du var så avundsjuk i alla fall,

Ef-raim ...
B. Arvidsson.
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Vi gratulera!

Abel Holmberg

Den 20 september fyllde vår nyför
värvade medarbetare, skräddarmästare
Abel Holmberg 75 år. Red. passade på
att uppvakta med en liten vas och fick
en pratstund med den gamle hedersman
nen. Yrket har gått i arv från fadern,
som flyttade in då Loviseberg var ny
byggt. På den tiden var fadern också
organist. Senare bodde familjen vid
Ekedal och Hyddan. Abel Holmberg har
varit ute i världen och även sökt pröva
andra yrken. Han har också jobbat ett
år på 1890~talet som springpojke i pors
Jinsverkstaden. Så har han praktiserat i
Danmark och etablerade sig som egen
skräddare först i Björknäs och så i Gus
tavsberg på 20-talet.

Det är många som har fått sina kosty
mer och dräkter sydda hos Holmberg.
Odelbergarna var flitiga kunder och för
dem fick han också sy pälsar och uni
former. Bland andra gamla kunder
minns mäster Holmberg kamrer Carls
son, Lutteman och Körling förutom en
hel del av arbetarna vid fabriken, som
förr ofta beställde sina kostymer vid Lo
viseberg. En kostym i blå cheviot kosta
de för 30 år sedan 135:- kr., i dag går
det på 275:- kr. att fä den skräddar
sydd. Men konfektionen håller på att
eliminera det gamla hantverket. "Kon
fektion är inget skrädderi", säger herr
Holmberg, som konstaterar att arbets
uppgifterna börjat tryta. Han arbetar
dock än och har en del beställningar på
damdräkter.

Herr Holmberg bor alltjämt i den
gamla kåken, som är kall och skamfi
lad. På väggen hänga akvareller och
kolteckningar, som jag tycker äro
skickHgt gjorda. Det var sonen, som dog
i unga år, som hade dessa anlag .

75-åringen har alltid varit road av att
skriva, både poesi och prosa, och talar
om att han just "putsar" en berättelse

Sven Karlsson

Den 19 oktober fyller Gustavsbergs
chaufför nr 1, Sven Karlsson 70 år. Han
är vid prima vigör, men så har han
knappast varit sjuk någon gång. Så
där omkring 600 gånger om året kör
han mellan Gustavsberg och Stockholm
och vice versa. Han kom till Gustavs
berg 1919 som vaktmästare i Missions
huset, började jobba hos montör Blom
berg på verkstaden och debuterade med
att köra fram en av de första ameri
kanska bandtraktorerna vid Farsta in
för ett intresserat forum av experter
och fina gubbar. Det var ett knepigt
göra att plocka ihop traktorn och be
svärligt att köra upp den - men det
gick fint. Gästerna bjöds på stor mid
dag på Farsta slott och :Sven Karlsson
döptes till Traktor-Kalle.

Den första personbilen köpte ingenjör
Odelberg av värdshusvärden. Det var
en tvåsitsig sportvagn och den första bi
len i Gustavsberg. Den byttes så små
ningom ut mot en annan modell och 1921
köpte orukspatron en Piazerro. Det var
en hejare till vagn, som man kunde stå
rak i med cylinderhatt. I den körde
Karlsson länge gamla fru Odelberg, när
hon skulle in till staden. Den väckte gi
vetvis stort uppseende. Längre fram i
tiden ville folk alltid fotografera bilen
i stan. F'ru Odelberg blev också erbju
den en helt ny modern bil mot denna
hejare, men hon älskade den gamla bi
len och avslog anbudet. Den gamla bi
len finns kvar än i dag, som ett mu-

från 1901, som han kallar- "Som luffare
på studentmiddag". Kanske vi får den
till julnumret. När vi säger farväl till
skräddarmästare Holmberg, följer han
oss ut och visar den tjusiga utsikten
över fjärden och den stig invid sjön, som
förr i tiden var vägen till Stockholm.

G-g

seiföremål på en skrotfirma på öster
malm. Den såldes bort efter änkans död
för en hundralapp, säger Traktor-Kalle
med en suck. Den kunde lika gärna ha
räddats som minne åt Gustavsberg.

Kair lsson var ,i huvudsak hovjägmäs
tarens chaufför. Varje sommar var man
på semestertripp runt i Sverige, oftast
söderöver med slutmål i Vindö, där fruns
föräldrar bodde. En annan gång körde
hovjägmästaren, baron Rålamb, ståthål
lare Murray och baron Beck-Fries runt
till olika herresäten och in i Norge. Det
var en livad utflykt. Gamle kung Gustaf
var på sin tid varje höst på jakt i Gus
tavsberg och Karlsson ä:r givetvis stolt
över att ha kört honom. Han hade en
gång kungen i bilen en regnig dag vid
Lemshaga, då lantbrukets drevkarlar
fick fram en ståtlig älg. Kungen klev
ur bilen och fällde bjässen med ett enda
skott. Så Gustaf V var ingen dålig
skytt. - Ja, det har varit mångå andra
fina gubbar i Karlssons bil. Till midda
gar på Farsta och Strandvik har han
forslat en rad av diplomater och höga
ämbetsmän under åren.

KAK:s guldmärke fick Traktor-Kalle
av kronprinsen 1936 på Grand Hotells
spegelsal i ,kretsen av KAK:s styrelse
och Odelbergarna.

Som ung grabb jobbade -Karlsson och
hans bror hos Philipson, när de startade
med bilaffärer ,i Bergslagen. Efter exer
cisen begav han sig till Amerika och
jobbade där på Pullmansverkstäderna
i olika städer tills hemlängtan drev ho
nom tillbaka efter några år.

I Karlssons hem i Västmanland var de
musikaliska. Själv spelade han fiol och
det händer även i dag att han trakterar
den till dotterns ackompanjemang. Mu
siken har gått i arv till dottern, medan
grabbens arv blev bilar. Traktor-Kalle
har kört många märken under åren. Men
den nuvarande Volvon PV 60 sätter han
främst. Den köptes 1949 och med den
har han kört 1?.000 mil. <Den går fint,
är kraftig - om den smörjs och får
bensin och pysslas om litet grann.

Traktor-Kalle tycker nästan det är
roligare att föra bil vid sina 70 år än
i yngre dar. Han håller sin stadiga
tratl och har klarat sig från krockar.
Och tänker fortsätta minst 10 år till
med att föra Gustavsbergs ärenden och
värdepapper tiil sina rätta adresser och
våra kunder och gäster till Gustavs
berg. Han är ·noggrann, punktlig och
envis och regerar över sin Volvo som en
kung. Just nu kör han redaktörn till
tryckeriet. Alltmedan han berättar om
gamla dagar på sin soliga dialekt. Ibland
skarvar han en smula, men det gör det
hela desto roligare. God fortsättning,
Traktor-Kalle! Dbg
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Omslagsbild: "Nit är elä uti var spis"

julbrevet
Det är söndagsmorgon och ute faller snöflingor, marken

är täckt med ett tunt snötäcke. - Vintern gör sitt intåg
efter en regnig sommar och höst. Det blir mera stilla i
naturen. Detta verkar hälsosamt på oss irrande männi
skor. Vi lugnar ner oss för att göra nya kraftansträng
ningar. Vi samlas denna årstid mera i hemmet och på
lördagskvällarna kring radioapparaterna, antingen det är
ett bra program eller inte. Många gånger får radion
vara på för fullt utan att vi lyssnar, det ska så vara och
då blir det slentrian. Man uppfattar inte nyanserna.
Samhällets struktur har förändrats efter den ekono

miska, tekniska och politiska utvecklingen. Massmänni
skan tränger ut den individuellt särpräglade människo
typen. Det är lättare att bara följa med strömmen, gå
på bio två gånger i veckan antingen det är bra eller <l,åliga
filmer som visas. Läsa dåliga veckotidningar och bildsidor
och söka hetsande och irrande nöjen. Är den nutida ung
domen och människorna över huvud sämre än ij,ldre
tiders? Knappast. Vi som liiste Brokiga Blad och Allers
familjejournal i vår ungdom var på intet sätt bättre. Det
har blivit en ny och annan tid med helt andra förutsätt
ningar. Det är en högre levnadsstandard och betydligt
bättre om pengar. Ungdomarna har under flera år lätt
fått arbete och inkomst mot tjugo- och trettiotalets
arbetslöshet. Här kommer vi in på brännande problem då
vi vet att åldersfördelningen bland de ungdomar, som om
några år träder ut i förvärslivet är sådant, att därest
inte samhället i god tid gör sig berett att ta emot dessa
ungdomsskaror, får vi återigen uppleva ungdomsarbets
löshetens gissel. ökad yrkesskoleutbildning och yrkes
vägledning och stimulans till ungdomarnas och även de
äldres fritidsverksamhet genom samhällets stöd till loka
ler, ledareutbildning etc.
Vi måste stimulera människornas självverksamhet. Man

är passiv i stället för aktiv. Man har för litet allmänanda
och gemenskap. Vi har att pröva om våra gamla uppfatt
ningar inför en ny tid, revidera och bygga nytt. Detta
kan inte ske i en handvändning, men tiden rinner ifrån
oss. Vi i vårt samhälle vars ekonomi bygger på ett stort
och växande produktionsföretag, har de bästa förutsätt
ningar. Här kan inte angivas något bestämt program ty
vi har endast pekat på de problem som finnes. Därest inte
människorna ha ett ideellt behov inför skapande upp
gifter blir de lätt kverulanter och olustbetonade. Detta
ska vändas till lustbetonat samarbete inför stora uppgif
ter. Här gives plats för alla, från de yngsta till de äldsta.
Våra personliga bekymmer, som många gånger kan trycka
oss, bäres lättare då vi ha större perspektiv och strävar
till en djupare gemenskap. Med dessa rader hälsa vi alla
våra läsare och önska en GOD JUL 1954 och
ETT GOTT NYTT AR 1955.

Gunnar Andersson.
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Daghem har blivit melodin på de fles
ta platser i landet. Särskilt på orter där
industrin har expanderat har daghems
verksamheten nått stor omfattning. För
de flesta familjer har inkomsten av kvin
nans arbete varit en tillgång som man
inte velat undvara. Vi har vant oss vid
att leva på en viss standard, och den
na standard har vi inte velat frångå.
Även om vid familjebildandet också ut
gifterna har stegrats. Och ett faktum är
att det är kvinnornas arbete som i
många fall gör det möjligt för oss att
upprätthålla vår nuvarande standard.

Det är också skulle jag tro ett livs
villkor för det svenska näringslivet och
i synnerhet industrin att ha tillgång ti!l
kvinnlig arbetskraft. Kvinnorna repre
senterar ju en mindre kostnad än man
nen och många arbeten ligger säkert
bättre till för kvinnan. Det är också
viktigt för många kommuner att kvin
norna har inkomster, de representerar
säkert ett betydande skatteunderlag på
många håll. Skulle det skatteobjektet
bortfalla tror jag att skattesatsen för
de övriga inkomsttagarna skulle stiga
betydligt.

Det är alltså ur både den enskildes,
näringslivets och skattemyndigheternas
synvinkel ett intresse att även de gifta
kvinnorna i den utsträckning det är möj
ligt deltaga i förvärvsarbetet. Deras in
sats behövs ur alla dessa organs blick
fång. Men hur är det med kvinnan
själv? Är hon nöjd och belåten med den
stora arbetsbörda som hon ätar sig. Ja,
det tillkommer inte mig att svara på den
frågan, det får någon representant för
den kvinnliga läsekretsen göra. Jag ba
ra ställer frågan öppen. Vad man inte
kommer ifrån då den gifta kvinnan del
tager i förvärvsarbetet är att hemmet
och familjen blir lidande av det. Få
människor orkar göra två dagsverken
dag efter dag. Och gör dom det så. blir
det andra grenar av den mänskliga sam
levnaden som blir lidande av det. Kvin
nan som själv håller på Ilkställighet
med mannen, och-mannen som gärna ser
att kvinnan utvecklar sig på olika omrä
den kan inte tycka att detta är en rätt
utveckling. Och skall vi sedan tala om
barnen så. inte tror jag a.tt det är bra
med det liv som de nu måste föra. När
man tidigt om morgnarna ser unga och

medelålders mammor komma släpande
med sina yrvakna ungar för att placera
dem på daghemmet och samtidigt vet
vilket arbete som ligger framrör dessa
mödrar tycker man synd om dem. Och
hur skall en mor som har arbetat åtta
timmar ,i hårt arbete kunna orka att
fostra och ta hand om barnen i den ut
sträckning som vore önskvärt?
Den väg man på de flesta platser har

gått för att göra det möjligt för kvin
nan att arbeta och för att avhjälpa de
värsta besvären är daghemmen. I de
flesta fall subventioneras de av såväl
samhället som näringslivet. Men är det
ta tillfredsstäl1'ande? Jag tror det inte.
Leder det inte som ovan antyds till att
kvinnorna sliter ut sig •i förtid och blir
inte hela hemlivet en enda lång arbets
vecka med den arbetsbörda som man

jag får en större service hemma. Nej,
jag tror på kollektivhusiden, Då först
tror jag att det kan bli ett bättre hem
liv för alla makar som bägge tillbringa
dagen i förvärvsarbete. Och hur mycket
bättre skulle inte arbetsbetingelserna bli.
De som har sm utbildning inom ett visst
arbetsområde kunde lägga ner sin ener
gi där. Den som tyckte cm fabriksar
bete gjorde det, den som ville stå i af
fär kunde göra det, och den som ville
laga mat eller sköta barn hade möjlig
het att få göra det, men ingen skulle
behöva göra dubbla jobb. När man kom
från sitt arbete var man ledig och kun
de odla sina intressen var och en efter
sin smak. På kollektivhuset serverades
man mat, det fanns personal som kla
rade städning och annat arbete som be
hövde utföras och när de vuxna farnil-

Ett försök till d.skussion

åtar sig. En lösning är naturligtvis
halvdagstjänoten, då får de gifta kvin
norna ett litet försprång att ordna i hem
met och arbetsbördan minskar ju då
också en del. Men detta är kanske inte
förenligt med arbetsplatsens intressen.
Inom många företag kanske det ställer
sig helt omöjligt att tillämpa halvdags.
tjänst. Arbetar kvinnan vid dyrbara
maskiner är det naturligtvis en förlust
att dessa stå still under en halv dag.
Ju mer vi kan utnyttja våra maskinella
tillgångar ju större möjlighet har vi att
höja vår allmänna standard.

Som ovan sagts är det ur många syn
punkter riktigt att kvinnan gör sin in
sats i arbetslivet. Samtidigt måste det
vara ett earnhällsintresse att hon inte
sliter ut sig i förtid, att inte barnens
uppfostran försummas och att inte hem
livet får sitta emellan i allt för hög grad.
Hur skall man nu lösa det problemet?
Ja ett försök vore väl kollektivhuset!
Nu förstår jag att många läsare slår
ifrån sig med bägge händer och tycker
att jag är förfärlig. Kollektivhus har i
de flesta öron en otäck klang. De tar
ju bort familjelivet, säger man. Men gör
de det? Minskas familjelivet genom att

jemedlemmarna kom hem från sitt ordi
narie arbete kunde de tillbringa sin tid
på angenämaste sätt.

Det finns naturligtvis en ekonomisk
sida i det här och hur den ställer sig
vet jag inte. Men jag vet att man från
olika håll ger anslag till daghemsverk
samheten och då kunde man väl också
omhulda ett i mitt tycke bättre sätt att
göra tillvaron lättare för människorna.
Nej jag anser inte att daghemmen är

en riktig lösning på de arbetande hus
mödrarnas problem. De hjälper dem att
få större inkomster men jag tror att de
blir för hårt pressade. Det kanske finns
bättre lösningar än kollektivhuset och
det vore roligt om de som hade syn
punkter på detta problem ville vädra
dem i denna tidning. All vår strävan är
att förbättra förhållandet för oss själva
och våra medmänniskor, vad som man
göras i den vägen är inte förgäves. Men
vi bör inte ha invanda och konservativa
ideer som inte låter oss pröva något
nytt. Kollektivhuset tror jag skulle ge
människan tillfälle till större fritid och
använder hon den rätt kan det vara till
nytta för hela samhället.

Erik Wadström.
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f3arnel
under
lekåldern

-.....--
uppfostrans huvudperiod infaller
under lekåldern eller åldern 1-7 år.
Under ingen del av sitt liv är männi
skan så mottaglig för intryck som
då och under ingen del av livet för
värvas vanor och ovanor så lätt som
då.
Första året har fostraren bibringat

sitt barn ordning och regelbun
denhet och även en viss grad av lyd
nad. Barnet har även fått en förmåga
att övervinna en del olustkänslor och
lustkänslor. Under lekåldern får fost
raren dock ta mer sikte på dessa se
nare förhållanden. Denna tid mötes
nämligen barnet av en hel rad hän
delser, som· medföra lust eller olust
känslor och målet blir att lära bar
net handla oberoende av dessa käns
lor. Man skall ej klara av saken så
att man skyddar barnet från allt,
som kan väcka olust och ständigt bju
da det lustbetonade moment. Man
skall gripa alla de naturliga förhål
landen, som livet har i beredskap. Här
ha vi bl. a. matförhållandena.
Avvänjningstiden, som ju börjar

redan i spädbarnsåldern, har en hel
del stötestenar för barnet. Det har
vant sig vid att med behagliga su
gande rörelser få en ljuvligt sma
kande och varm näring i sig och nu
skall det börja älta. en massa konstig
mat, som är allt annat än behaglig.
Många gånger vägrar barnet att ta
emot den främmande maten och ju iv
rigare man blir att mata barnet dess
motspänstigare blir det. Det kan bi
ta ihop munnen eller skrika så att
måltiden blir alldeles hopplös. Ja bar
net kan svälta sig flera dagar och
moderns tålamod sättes på hårt prov.
Slutligen kan det hända att modern
går tillbaks till den gamla maten, men
det är alldeles felaktigt. Man skall ej
återgå till det för barnet vanda. Då
har barnet vunnit en seger som kan
bli ödesdiger för lång tid framöver.
Man har låtit olustkänslorna vinna
fäste hos barnet i stället för att det
skulle ha vunnit en seger över dem.

Det gäller här att ha rätt teknik.
Barnet skall vara förberett på en mer
grynig olustig mat genom att modern
redan vid 4 mån. ålder har låtit det
älta litet äppelmos eller dylikt, som
efterrätt till bröstmålen. Man skail
senare ej låta otåligheten ta överhand
och försöka tvinga maten i barnet.
Den lilla kan då få olustförnimmelser
bara det blir tal om måltid och på
det sättet kan en mer besvärlig mat
vägran grundläggas.
Vid sängdags kan även konflikter

uppstå. Av en eller annan anledning
har barnet fått alltför mycket intres
se av att vara uppe och hålla sig va
ken på kvällarna. Modern kan då i
sin välmening sätta sig ned vid säng
en och jollra sitt barn till sömns och
så går det undan för undan. Barnet
finner en lust i sångerna och sagor
na och så tvingas modern att kväll
efter kväll hålla barnet sällskap. Bar
net har då vunnit över sin mor, men
förlorat i förmåga att undertrycka
sina olustförnimmelser.

Sällskapssjuka barn kan även öva
upp sig i att skrika till sig modern.
De kan sätta i och skrika så det blir
närmast olidligt ja till och med så
att de får andningskramp. Behand
lingen är ordning i det vedertagna
schemat. Visa ingen onödig ängslan
inför barnet. Kritisera er själv och
fråga er vad ni möjligen kunnat göra
för fel och framför allt förebygg dy
lika konflikter vid sängen genom att
hålla bädden liksom helgad för vila
och sömn. Där får barnet vänja sig
vid att bli lämnad ensam åt sina egna
funderingar och att få det tyst om
kring sig. Lek- och pratstunderna
skall ej ske vid sängen utan i annan
miljö.
Avundsjuka kan även bli ett oros

moment i ett hem. Äldre barn kan
gent emot yngre syskon bli så avund
sjuka, att det i väsentlig grad stör
trevnaden i ett hem. Det gäller för
föräldrarna att ej visa ensidig kärlek
till det nykomna barnet. Verkliga ka
raktärslyten kunna uppstå ur en så
dan avundsjuka hos barn. Elakhet
och hämndlystnad räknar man med
kunna ha sin upprinnelse ur en dylik
känslostämning. Hämndlystnaden
kan få sådana uttryck som våld eller
sängvätande. Man måste således se
till att man tillfredsställer de äldre
barnens ömhets- och kärleksbehov.
Under lekåldern skall man även lä

ra barnet, att det är medlem av fa
miljen. Det skall läras förstå, att det
är med i gemenskapen och att det
gent emot far, och syskon har vär-

defulla upgifter för hemmets vård och
dagliga skötsel. Man ger barnet som
lek uppgifter lämpade för dess ålder
och vissa små befallningar. T. ex. att
göra snyggt efter sig på golvet där
det suttit och lekt eller att borsta
kläder. På så sätt skall man försöka
förvandla dessa allvarsleker till en
pliktuppfyllelse, som verkar förenan
de mellan familjemedlemmarna.

Nu får ej denna nyttoexercis gå för
långt så att man glömmer bort bar
nets egen värld. I sin egen tankevärld
skall barnet vara fritt där det sitter
och leker med än det ena än det andra
och i fantasien ger dockor namn och
saker liv och uppgifter från sin egen
erfarenhet och föreställningsvärld.
Där kan vi ej följa barnet och leka
med. Vi stör barnet om vi försöker,
och vi hindrar fantasi och diktning.
Vi skall endast se till att barnen har
det materiella, som de behöver till
sin lek. Vad kan då det vara. Ja utom
en del leksaker av enklaste typ skall
de ha lektid och lekplats. Man skall
se till att de ej störas. Är det ensam
ma barn, som ha kommit i åldern 4-
5 år, bör man ställa så att de få
jämngamla lekkamrater. Tala med
närmaste granne och gör upp om lek
stunder. Vidare bör man se till att de
yngre barnens lekar ej störas av äld
re barn. Gärna ger man barn, som
kan hålla i en penna, möjlighet att
sitta och rita. Härvid skall man ej
själv vara med och dirigera ritandet.
Då förlorar barnet intresset och sin
säkerhet. Man skall förstå, att i de
för oss obegripliga krumelurerna,
som barnet ritar, har det mången
gång haft en ide och mening.
Barnet i lekåldern har, som nog alla

vet, en stor benägenhet att fråga "vad
är det" och "varför". Avfärda ej
dessa frågor utan försök att besvara
dem med litet intresse i svaren. För
klara och berätta litet för barnet om
biet ni sitter och ser på eller om
blomman, som barnet sitter och ploc
kar sönder. Försök härvid att alltid
visa barnet ett gott lynne.
, vårt handlande ingår som den vik

tigaste ingrediensen en rätt daning av
våra känslor. Det gäller våra förplik
telser gent emot varandra i form av
sanning, ärlighet, rättvisa, hänsyns
fullhet och orädd uppriktighet. Det
viktigaste medlet härvid är vår egen
livsföring. Stilen och andan i hem
met, förtroligheten och kärleken för
äldrarna emellan. Predikar man och
tjatar för mycket, vänjer sig barnet
snart att slå dövörat till. Det är vårt
sätt att umgås med livet, vårt sätt
att värdera det, vårt sätt att trivas
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med människor och vår inställning till
dem som smittar av sig på barnen.

När vi bedömer ett barn skall vi
. ha klart för oss, att barnet mången
gång ej tänker orsaksmässigt. Bar
net upplever i sin fantasi upplevelsen
på ett helt annat sätt än vi och det
som vi tycka vara en osund hand
ling får från barnets synvinkel inte
någon skrämmande karaktär. När vi
sålunda bedöma mörkrädsla, skygg
het eller trots skall vi förstå, att allt
detta är normala företeelser hos bar
nen. Det är deras reaktioner mot yt
tervärlden.

Trots är rätt vanligt i åldern 2-4
år och 12-13 år. Mest framträdande
är det hos livliga barn. Det kan bero
på trötthet eller att barnet har kom
mit i eller fått uppgifter, som äro
barnet övermäktiga. Man kommer
längst med tålamod. Straffet bara
skärper trotsinställningen.
Likaså är skygghet och rädsla nå

got normalt för barnet. Det är det
främmande och ovissa, som ger rädd
hågan. Det är först då barnets omdö
me och erfarenhet utvecklat sig, som
dessa reaktioner börja hämmas. Kvar
står känslostämningar av skräck lång
tid kan någon' utvecklingsrubbning
föreligga. Man får fråga sig om bar
net har blivit bortklemat. Har det
misst sin trygghet i hemmet? Har
barnet något lyte som uppkallar
kamraternas hån och spe ? I dessa fall
skall man göra allt för att återgiva
barnet dess självtillit.

Samma sak gäller mörkrädsla.
Man skall ej göra sig löjlig över ett
sådant tillstånd. Omgiv i stället bar
net med lugn trygghet. Lämna ej ett
barn ensamt hemma då ni har för
säkrat barnet om motsatsen. Vaknar
ett sådant barn ensamt hemma, får
det svårt att sova och börjar med att
göra sig alla möjliga 'ärenden från
sängen för att förvissa sig om, att
det ej är ensamt. Barnet får ej tappa
tilliten till sina föräldrar. I

En annan egenskap, som barnet bör
lära sig under lekåldern, är lydnad.
I de flesta fall kommer väl denna
lydnad helt mekaniskt på grund av
det kärleksfulla förhållandet mellan
fostrare och barn. I längre framskri
den lekålder, då barnet börjar få allt
mer egna intressen och kamratlig am
bition, kan lydnadsförhållandet lätt
komma i konflikt med barnets egna
intressen. Då kan det hända att den
na lydnad på ett eller annat sätt
måste framtvingas. Barnet är ännu ej
moget för att taga skäl. Fråga är då
vilka medel, som skola användas.

Därmed äro vi inne på problemet
straff eller belöning.
Har fostraren det rätta greppet

kommer man långt med uppmuntran
eller avvisande hållning. Barnet får
känna hur olydnaden fjärmar barnet
från och hur lydnaden närmar bar
net till fostraren. En utebliven lek
stund med modern, en extra klapp
eller ett leende kan göra mycket.
I dessa konfliktstunder skall man

se till, att man ej kuvar sitt barn och
far för hårt fram. Själv skall man
ej alltid ha sin vilja igenom gent emot
barnets intressen. Man kan då fram
kalla en trotsinställning hos barnet.

Vad beträffar straff i form av
kroppsaga, så torde detta sällan be
höva användas. Det fördömes ju nu
mera och säkert är, att det är fostra
rens fel om kroppsaga måste tillgri
pas, Vi äro dock inga idealiska, fel
fria fostrare och våra barn äro ej hel
ler födda till idealiska barn. Under
lekåldern kan det därför under vissa
förhållanden vara ursäktligt med
kroppsaga. Vid denna tid i barnets
utveckling är agan ej heller kränkan
de för barnets sinne enär barnets per
sonlighet ej är medvetet. Envisas ett
barn att begå en förbjuden handling
och man har all anledning att förstå,
att barnet ej glömt tillrättavisningen,
då kan nog aga vara berättigat fram
för ytterligare meningslöst tjat.

Bäst gör man om man ställer upp
så få förbud, som möjligt. Med ett
förbud följer ju oftast en hotelse om
straff eller belöning. Äro förbuden
många blir i de flesta fall varken
straffet eller belöningen förverkliga
de och därmed har fostraren förlorat
respekt och tillit från barnets sida.

Så snart ett barn förmår begripa
nödvändigheten av ett förbud, skall
man även tala med det om nödvän
digheten av straff. Man skall försö
ka få barnet med på detta och det
skall vara med och döma sig själv.
Men tidigast under andra levnadsåret
kan barnet fatta meningen med ett
förbud. Då kan man ställa den frå
gan till barnet: "Vad har du gjort
nu och vad skall vi nu göra så att du
ej gör om det?"

Observera att det värsta straffet
är det, som undergräver bandet mel
lan barn och fostrare. Till och med
agan, där barnet känner, att det ej
förlorar föräldrarnas kärlek, är bätt
re än det kalla nedsättande grälandet.

Mot en rad obehagligheter, som kan
träffa barnet, måste man härda det.
Faller barnet omkull och slår sig, bör
man väl någon gång genast springa
fram och hjälpa det men lika många

gånger bör man låtsas om ingenting
och låta barnet reda sig själv i sin
olycka.

Sagor höra till barns förtjusning.
Man måste dock här se till att det
ej blir skrämselsagor, som menligt
kan inverka på barnens fantasi och
ge dem benägenhet för ångest. Sär
skilt gäller detta för föräldrar, som
äro medvetna om att de själva äro
nervösa. Tänk alltid på att under
trycka denna nervösa hållning inför
barnet. Man skall ej visa ångest eller
ängslan, man skall undertrycka sin
misslynthet eller sin vrede. Tala ej
med barnet om den oro ni hyser. Går
man till en läkare med sitt barn t. ex.,
skall man ej förbereda barnet på be
söket med andra utläggningar än att
läkaren skall undersöka och se efter
hur barnet mår och om det behöver
någon hjälp. Jaga ej upp barnets fan
tasi med att säga, att det ej skail va
ra oroligt, det är ej farligt, doktorn
är så snäll etc. Man väcker endast
barnets misstänksamhet och vid min
sta olustbetonade undersökning kan
barnet få ångest och bli våldsamt, så
att all undersökning omöjliggöres. Ett
ord till i detta sammanhang. Låt hos
läkaren dennes auktoritet vara den
högsta. Barnets uppmärksamhet blir
annars så splittrad. Det blir aldrig en
god undersökning om såväl modern
som sköterskan och läkaren - alla
tre på en gång - står och söker
trösta ett ängsligt barn. Modern och
den eventuella sköterskan skall med
sin attityd av tillit till läkaren hjälpa
till att ge barnet förtroende för dok
torn.

Tala ogärna i barnets närhet om
hur sjukt det ser ut och hur blekt det
är. Barnet kan då bli så att säga in
åtvänt och börja känna sig för hur
det mår. Ej heller bör föräldrarna
alltför mycket prata om sina egna
sjukdomsyttringar så att barnet får
intresse därav. ·

Under skolåldern och ungdomstiden
glida vi in i en tid då hemmets fost
ran delvis är avslutad och där andra
förhållanden taga vid för att lära
barnen utveckla begrepp, tanke och
bedömningsförmåga. Det blir en tid
då kunskaper inpräntas. Här börjar
resultatet av hemmets fostran göra
sig gällande och man får nu ej glöm
ma, att man i denna ålder kan tala
förstånd med barnen och giva dem
skäl, med andra ord man kan börja
diskutera med barnen.
I ett kommande och sista avsnitt

skall vi gå in på de sexuella företeel
serna och söka nå fakta om fostran
härutinnan. John Bellamder,
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Hur •
VI arbetar

10. Varans väg till kunden

Två dragvagnar med semitrailer på väg till Stockholm.

Med kännedom om att endast ungefär
hälften av en varas slutliga kostnad lig
ger i själva produktionen är det ej att
förvåna sig över, att distributionspro
blemen under det senaste årtiondet allt
mera kommit i förgrunden i den aktu
ella ekonomiska debatten. Genom för
bättrade fabrikationsmetoder och nog
grannare planering har man kunnat öka
produktionen och minska tillverknings.
kostnaderna medan handelns kostnader
i förhållande till industrins ständigt sti
git. Då varan på sin väg ifrån producent
till konsument ofta måste passera en
mängd olika instanser, transportföre
tag m.m., förstår man att svårigheterna
att komma tillrätta med distributions
kostnaderna måste bli oändligt mycket
större än ,beträffande tillverkningskost
naderna vid den i allmänhet centralise
rade faJbrikationen. Vill man rationali
sera och förbilliga varudistributionen är
det därför nödvändigt att följa varan
genom samtliga led och undersöka det
totala distributionsarbetet och de totala
kostnaderna, härför. En begränsning av
studieområdet till förhållandena inom
endast ett led kan nämligen medföra
att en till synes kostnadsbesparande ra
tionaliseringsåtgärd i själva verket en
dast innebär ett överförande av vissa ar
betsuppgifter till ett annat.
Här i Gustavsberg har syftemålet med

olika rationaliseringsåtgärder varit att
minska inte endast våra utan även kun
dernas totalkostnader för våra varor.

Våra transporter Gustavsberg~
Stockholm.

De flesta industrier av Gustavsbergs
storlek har järnvägsspår framdragna till
och ofta även inom industriområdet. Om
detta varit fallet även för Gustavsbergs
vidkommande hade utan tvekan fabriks
områdets struktur varit helt annorlunda
i dag. De spårbundna trafikmedlen har
nämligen tidigare ej medgivit samma
frihet vid utformning och placering av
byggnader som bilen. Den s. 'k. vagn
björnen, med vilken man på landsväg
kan förflytta en lastad järnvägsvagn,
har dock på senare åren medfört en
smidigare anpassning i detta avseende.
Ur ekonomisk synpunkt lbör dock av
ståndet till närmaste järnvägsstation ej
överstiga 6 km. En annan omständighet
utesluter för övrigt helt möjligheterna
för oss att använda detta transport
medel, nämligen Skurubrons bärighet,
som f. n. medger endast 15 tons total
vikt per fordon.
I avsaknad av järnväg måste således

våra produkter transporteras den 2 mil
långa vägen till Stockholm per bil för
att där antingen levereras direkt till vå
ra kunder eller fortsätta vidare med
samma fordon eller också omlastas på
andra trafikmedel såsom järnvägsvagn,
båt eller bil. Ehuru ,stockholms södra
ej är den närmaste järnvägsstationen
har den dock ur många synpunkter vi
sat sig vara den för oss lämpligaste,

framför allt därigenom att KF dispone
rar 2 lastgator, rymmande ett 30-tal
järnvägsvagnar, samt magasins- och ex
peditionsbyggnad, där även vi blivit in
hysta med egen expedition.
På den tiden Gustavsberg upprätthöll

trafiken till Stockholm med egna bå
tar transporterades stora mängder gods,
huvudsakligen hushållsporslin, sjöledes.
Men bussarna började alltmer taga hand
om ,passagerarna ·och lastbilarna visade
sig vara smidigare och billigare trans
portmedel än bätarna, som en efter en
försvann från Farstaviken och Katthol
men ..

De lastbilstyper som huvudsakligen
kom till användning lastade 3-4 ton
och hade 3-4 meters flaklängd. Gods
mängderna ökade emellertid och i sam
band med byggandet av badkarsfabri
ken stod det klart att denna transport
fråga borde lösas på ett mera rationellt
sätt i all synnerhet som man· samtidigt
kunde räkna med en avsevärt ökad till
verkning av sanitetsporslin, som är syn
nerligen skrymmande. Efter omsorgs
fulla undersökningar inköptes därför
1948 2 st dieseldrivna Scania Vabis drag.
vagnar jämte 4 semitrailers av DAF
typ med 7,5 och 2 med 9 meters flak.
längd. De mest betydande fördelarna
med semitrailers (släpvagn med pivå
koppling) framför de vanliga lastbils
typerna är nämligen:

1. ökat lastutrymme för skrymmande
gods, emedan man kan erhålla be
tydligt större flak,

2. bättre driftsekonomi, emedan stille.
ståndstiden för dragbilen oör kunna
nedbringas till ett minimum. Med en
vanlig bil förloras avsevärd tid un
der på- och avlastning. Transporter
na enligt semitrailersystemet sker
däremot efter följande princip: drag
bilen <befinner sig på väg med en
trailer, en andra semitraller står stil
la under pålastning och en tredje
under avlastning,

3. större smidighet i trafiken tack vare
semitrailerns ledade upphängning på
dragvagnen.

I samband med genomförandet av det
ta transportsystem gjordes en överens
kommelse med ASG (AB Svenska Gods
centraler), som ihar godsmagasin vid
Stockholms Södra och som tar emot och
vidarebefordrar övervägande delen av
vårt styckegods, att dess personal skul
le lossa godset från våra semitrailers.
Vi behöver därför endast köra en vagn
till deras kaj, koppla ifrån dragvagnen,
som därefter kan hämta en annan, ofta
redan färdiglastad, vagn för att köra
den tillibaka till Gustavs!berg. Sedermera
har ett flertal av ASG:s kunder försökt
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att få samma förmån men platsbrist
har ej tillåtit ett sådant medgivande.
Returlasten består ofta av från kun

derna returnerade tomlådor och bad
karshäckar, som till övervägande delen
fraktas med SJ såsom styckegods. Järn
vägsstyrelsen ställde sig välvilliga till
en hemställan från oss att få disponera
ett utrymme vid <leras utlastningskaj,
där vi kunde få ställa en semitrailer.
Järnvägens personal- lastar lådorna på
trailern, varför vi endast har att byta
vagnar, vilket sker så gott som dagli
gen. Våra-planer att förfara på samma
sätt med godstransporterna till våra
grossister i Stockholm har tyvärr ännu
ej kunnat realiseras. Att tidsvinsten bör
kunna bli avsevärd är ställt utom allt
tvivel. Förutom den tid som går åt för
lossning och event. lastning av retur
häckar uppstår ej sällan rena väntetider,
som ibland kan uppgå till ett par tim
mar. Att transportplanen för dagen vid
sådana tillfällen avsevärt förryckes är
självklart.
Att övergången från småbilar till se

mitrailertrafik för de större transport
enheterna var riktig är lätt påvisbai'c
med några siffror. En vanlig 4-tonsbil
lastar i allmänhet 66 klosetter. Vår S
tons Scania1bil med boggie kan ta 111
medan en 7,5 resp. 9 meters semitrailer
rymmer 135 och 162. Med nuvarande
tillverkningsvolym av enbart sanitets
porslin skulle vi behöva göra ca 2000 tu
rer per år med vanliga bilar och varje
tur kostar ca 40-50 kr, medan seml
trailarna kan klara uppgiften med en
dast 800-900 turer. Ett annat exem
pel kan vara värt att nämnas. På en en
da dag lastades vid ett tillfälle 1100
klosetter i 5 järnvägsvagnar, varvid
transporten till Stockholm utfördes ute
slutande av våra två dragvagnar med
semitrailrar. Smäbilarna skulle behöva
göra 17 resor.
Hur kan nu godsfördelningen se ut

under en ur transportsynpunkt väl yt
nyttjad dag? Om vi plockar fram trans
portplanen för en sådan dag finner vi
att transportbehovet var 58.900 kg för
delat på 19.270 kg hushållsporslin,
31.360 kg sanitetsporslin, 6.000 kg bad
kar samt 2.275 kg kyldiskar och diverse
gods. Ankommande godsmängden var
69.000 kg, varför totala transportmäng
den var 127.900 kg.

Transporter med järnväg, båt och
långtradare.

KF:s 12 försäljningskontor och lika
många lagercentraler, utbredda över he
la landet, samt en stor del av konsum
tionsföreningarna har s. k. stående vag
nar, d.v.s, vagnar som beställas till

vissa bestämda dagar (veckodag eller
visst datum i månaden) enligt ett sche
ma som i regel revideras 2 gånger om
året. Givetvis kan varje förening eller
kontor vid behov beställa en vagn utan
hänsyn till detta schema. !Samtliga va
rusändningar från Stockholm till resp.
mottagare samordnas på sådant sätt att
vagnens bärighet utnyttjas eller åtmin
stone SJ:s 10-tons-tariff kan tillämpas.
Även för våra egna sändningar sträva
vi efter en effektiv samordning för upp
nåendet av vagnslaster om minst 10,
helst 15 ton. Järnvägens tariffsystem
är nämligen utformat så att en rätt an
passad transportplanering kan medföra
avsevärda besparingar. De avgörande
faktorerna för utformningen av de 15
ilgods och 19 fraktgodstarifferna är:

a) varans vikt; transportkostnaden
sjunker vid passerandet av vissa vikt
gränser,

b) varans värde; en dyrare och mer
förädlad vara placeras i en högre tariff
än en mindre förädlad. Dessutom tillägg
för skrymmande och bräckligt gods.

c) transportlängden; SJ tillämpar en
s. k. "zontariff", vilket innebär, att
kostnaden per vägenhet blir lägre ju
längre väg godset fraktas.

d) transporttiden; kostnaden blir i re
gel högre för den snabbare transpor
ten.
För att illustrera, vilka kostnadsdif

ferenser det rör sig om ·kan det vara
lämpligt att anföra ett praktiskt exem
pel. Ett emballerat badkar, som sändes
från Stockholm till Gävle såsom ilgods
kostar i frakt 15:50 och såsom frakt
gods 6 :30. Kan man däremot samlasta

Packning av kaffegods i SJ-behållare.

detta badkar med annat gods så a
sammanlagda vikten uppgår till 15 ton
blir kostnaden endast 1: 98. Som jäm
förelse kan nämnas, att fraktkostnaden
för motsvarande vikt av ett lågvärdigt
( oförädlat) material, t. ex. sand eller
kvarts, skulle utgöra endast 1 :23.
För sjötransporter beräknas frakten

efter varans vikt, volym eller värde,
allt enligt redarens bestämmande såvida
ej specialöverenskommelse träffas, I re
gel är sjötransportkostnaderna ,betydligt
lägre än beträffande järnväg och bil,
isynnerhet på långa avstånd, men ifråga
om ömtåligt gods måste man räkna med
större skaderisker.
Minsta skadorna uppstår vid biltrans

port. Dels med hänsyn härtill och dels
för att undvika de höga emballagekost
naderna transporteras därför de flesta
badkaren med bil. Transporterna till
Danmark, Tyskland och Beneluxländer
na sker med rymliga långtradare, som
tar omkring 400 badkar. Trots de syn
nerligen höga fraktkostnaderna - bara
färjavgifterna uppgår till ca 1500 kr -
medför detta transportsätt stora 'be
sparingar och dessutom en avsevärd
tidsvinst.

Transport av gods i småbehållare.
Kostnaderna för emballage och pack

ningsmaterial utgör en skrämmande hög
andel av ett företags <listributionskost
nader. Mycket har hittills gjorts för att
reducera dessa kostnader men ännu
återstår ofantligt mycket. Godsbehålla
re, som är avsedda att ersätta de tradi
tionella trälådorna och andra emballage
typer, har varit allmänt använda på kon
tinenten sedan 1920-talet medan vi i
Sverige så sent som 1949 endast hade ett
10-tal behållare. Troligen har det varit
den alltmer hårdnande konkurrensen
från lastbilstrafiken, som tvingat :SJ att
vidtaga en mängd rationaliseringsåtgär
der, av vilka anskaffandet av godsbe
hållare av olika ty,per och storlekar är
en av de ur distrioutionssynpunkt mest
betydelsefulla.
Då SJ i slutet av 1951 erhöll de första

av sina i Tyskland beställda behållarna
av typ A (rymd 1 m3), som sedermera
visat sig vara den för hushållsporslin
lämpligaste typen, var vi den första av
SJ:s trafikanter, som fick tillfälle att
utprova dem. Vi lät utföra en noggrann
undersökning, som tillgick på följande
sätt. I avsikt att få fram fullt tillförlit
ligt jämförelsematerial lät vi bryta upp
9 st redan färdigpackade lådor samt
noterade för, varje låda dess storlek, in
nehåll, totalvikt samt vikterna för gods,
trälåda och träull. Även försäljningsvär
det noterades. Vi erhöll därvid följande
siffror.
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Fraktdragande vikt

Lådor Behållare
647 kg 647 kgPorslin

Emballage
Träull

201 ,,
187 ,,

Totalt 1035 ,,

0 "
12 ,,

659 ,,

För behållarens egenvikt beräknas
ingen fraktkostnad.
Trots den ringa träullsmängden var

godset vid fram1rnmsten till kunden full
ständigt helt.
De mest betydande fördelarna med

.förpackning i •behållare av denna typ i
förhållande till lådförpackning visade sig
vara:

1. Packningstiden reducerades till 20-
25 proc.

2. Uppackningstiden reducerades till
15-20 proc.

3. Träullsåtgången reducerades till
ca 10 rproc.

4. Fraktberäkning endast på nettovik-
ten.

5. Ingen returfrakt för mottagaren
6. Mindre utrymme på bil
7. Mindre lagerutrymme (mindre antal
tomlådor)

8. Snabbare lastning och lossning (min
skad väntetid för bilarna)

9. Inget eller blott obetydligt kross.

Kostnadsminskningen var för vår del
107 kr. och därtill kommer mottagarens
besparingar. Resultatet av vår till om
fattningen begränsade undersökning hös
ten 1951 bekräftades till !fullo av en syn
nerligen omfattande utredning, som året
därpå utfördes såsom examensarbete vid
Tekniska Högskolan av civiling. Sture
Jansson och Stig Magnusson, vilka följ
de och studerade godstransporterna he
la vägen från avsändarens lager till
mottagarens. I fråga om hushållsporslin,
som undersöktes mera ingående än öv
riga godsslag, erhöll utredarna följande

Två veteranchaufförer.

Långtn1,dare med badkar
lastar för Belgien.

medelvärden för 10 behållare fördelade
på tfyra olika kunder: För avsändaren
sjönk kostnaderna till 16 proc. av de
ursprungliga och för mottagaren 53
proc. eller genomsnittligt till 29 proc.
Tota1'besparingen var 149 kr. per be
hållare.

De som göra jobbet.
Veteranen bland chaufförerna är John

Dahlqvist, som 1908 vid 13 års ålder
började sin anställning vid företaget och
redan 1917 tog hand om sin första bil.
Att under så lång tid klara en prickfri
körning är synnerligen hedersamt och
föredömligt. För två år sedan överläm
nade han ratten till sin kompis Nils Jo
hansson, som inte ligger långt efter i
fråga om anställningstid som chaufför.
1925 kom han till bilarna som Iasthjälp
och två år därefter började han sin bana
som chaufför.
De båda tf. d. långtradarchaufförerna

Hilding Isaksson och Birger Persson
har tagit hand om var sin Scania och
deras mammutlaster av sanitetsporslin
är väl kända på vägen mellan Gustavs
berg och Stockholm. Ett ansvarsfullt
jobb. Birger Persson avlöses ibland av
svenske mästaren i terränglöpning Val
frid Berglund, även riksbekant oriente
rare och skidlöpare.
Ännu en veteran är värd att nämnas,

Erik Bogendal, som i 30 år, nämligen
från 1919 till 1949, klarade av distribu
tionen i Stockholm och till sitt förfogan
de hadeen mindre lastbil. Från sist
nämnda år har han tjänstgjort vid vår
godsexpedition på Stockholm Södra i
och med att .Stjärnfrakt övertog distri
butionen för oss i Stockholm.
På vår godsexpedition i Stockholm

har även Alexander Klasen sin huvud
sakliga tjänstgöring förlagd. Sedan han
tidigt på morgonen planlagt dagens
transporter enligt de behov som de olika
fabriksexpeditionerna anmält samt för-

delat uppgtrterna på de olika bilarna
med hänsynstagande till angelägenhets
grad, bilarnas bärighet och lastvolym
samt lämpligt för olika godsslag, ·kör
route, lastningsmöjligheterna vid olika
kajer m.m., följer han med någon av
bilarna in till vår expedition, varifrån
han under resten av dagen ger bilarna
nya uppgifter efter hand som de blir
lossade.
En av förutsättningarna för att trans

portarbetet skall kunna utföras på ett
tillfredsställande sätt är ett ständigt och
intimt samarbete mellan alla berörda
parter. Med framför allt telefonens
hjälp håller fru Elsa Andersson stän
dig kontakt med Arnold Persson och An
ders Lindgren på HPF, med tfru Karin
Wikström och Nisse Lööf på BKF, med
Gunnar Hellqvist och Harry Box på
TPF, med Georg Boox och Verner Lind
berg på KPF samt med Alexander Kla
sen på stockholmsexpeditiorten. Hennes
dröm är att få en egen telefonväxel el
ler åtminstone en snabbtelefon så att
hon sna:bbt skulle kunna nå dem alla
samt radioförbindelse med chafförerna.
När det gäller transporter måste man

vara beredd på snabba växlingar och
anpassa sig därefter. Transportavdel
ningen är en tjänande avdelning eller
"hjälpavdelning" och ingenting får vara
omöjligt men man får aldrig underlåta
att ställa alla åtgärder i relation till
kostnaderna. Härvidlag sättes bedöm
ningsförmägan ofta på hårda prov i all
synnerhet som tidsmomentet vid dylika
tillfällen brukar vara kort. Anspråken
kan ibland vara till synes orimligt högt
ställda men om det överhuvudtaget
finns några möjlig,heter att tillfredsstäl
la även dessa får ingenting lämnas oför,
sökt. Atgärderna måste dock vara väl
motiverade, ty en av transportavdel
ningens viktigaste uppgifter är givetvis
att till lägsta ,kostnad samordna företa
gets transportbehov. Vi måste även häl
la i minnet att transporten ej är utförd
förrän varan befinner sig på kundens
lager utan några under transporten upp
komna skador.
Om det på något område är viktigt

att man ej stelnar till i formerna utan
håller verksamheten levande så är det
just på transportområdet, ty förutsätt
ningarna för olika distributionsalterna
tiv växla snabbt och i allmänhet rör det
sig om stora ekonomiska värden.
Platsutrymmet tillåter ej ett särskilt

omnämnande av alla, som i sin dagliga
gärning medverkar till att varan slut
ligen kommer till rätt plats, till rätt
kund och vid rätt tidpunkt. De bör lik
väl vara medvetna om att deras insat
ser uppskattas och värderas.

Walter Weimark.
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Guslausfergsgods på uill
Vi har tidigare redogjort för Salix

koppens succes ...turne med det s. k.
Mäsståget på färden över norra delen
av vårt land. I serveringsvagnen serve
rades KF:s kaffe i Salix-kop,pen. Varje
kopp hade ett underlägg, snyggt och
prydligt, med texten "Benporslin är
vackrare och håller; längre". Nu har
efterfrågan på denna ,Salix-kop,p, som
också enligt red :s mening är ovanligt
lyckad, 1:llivi,t så enorm, att man inte kan
effektuera orderna mom rimlig tid. Min
reflektion blir som biträdets: "Det är
inte nån ide att ta hem rött crepepap.
per - det gär åt meddetsamma!" De
ska sjutton vara försäljare för en vara
som bara tar slut ...
Nu går Mäsståget söderöver. I Para

mount-Journalen visas det på biografer
na och speakern säger bl. a. att "svenskt
konsthantverk och keramiktillverkning
var jitsökt representerade och man kun
de t. o. m. kombinera ögonfröjden med
en smaksensation och dricka aromrikt
kaf:fe ur rätta koppar." Och där var fort
farande Salix.koppen! Vi får nog lov
att lämna ut den på entreprenad. - På
denna resa har Gustavsberg utökat sin
medverkan i denna rullande utställning
med ett par montrar av de senaste ar
tiklarna - och det är givetvis de som
inspirerat fflrnspeakern. Här nedan har
vi en interiör. Jo, utstätlntngsröremålen
är fastklistrade.
Gustavsbergs har också varit i den

verkliga Södern, närmare bestämt i

Madrid på Internationell utställning. Vi
fick diplom och en tung medalj. -
Apropå medaljer, det vore dntressant att
få en bild av alla våra medaljer med
data i Gustavsbergaren ! - De eldiga
spanjorernas beundran tändes av Stig
Lindbergs och Berndt Frdbergs stengods,
av fajanser i glada färger, av stolta
argenta- och graziapjäser och av solmät
tat carraragods.
I Hiitlejorsnäs har en liten konstför

ening vågat sig på att tioårsjubilera med
en inte endast för Sörmland enastående
utställning av nutida svenskt konsthant
verk. Den fick mycket ,god press, men
så hade man också så starka namn som
Wdlhelm Kåge och Berndt Friberg bland
de åtta utställarna. Kå:ge visar enligt
"Folket" utsökta ,prov på sin mängsi.
dighet och breda register. "Flens Dag
blad" fdnner att hans verk har utsökt
glasyr oc:h tjusande färgskiftningar,
"Södermanlands Nyheter" understryker
att vi här har en skulptör av allra hög.
sta klass, en keramiker av vär'ldsk lass.
Berndt Fribergs kunnande täcker, enligt
samma penna, varje fas i produktens
tillkomst. "Dagbladet" finner särskilt
hans vaser linjerena, tjusiga och graci
la. "Folket" påpekar att F'rfberg' tullat
sitt "extraskåp" med 27 av sina bästa
pjäser. - Vår försäljningschef, Calmer
näs, har ttllsammans med Friberg be
sökt utställningen och bekräftar att
konstföreningen ,på ett mycket förtjänst
fullt sätt ställt ut våra varor. - Hur

skulle det vara om vi i Gustavsberg ock
så fick se en ·såda:n expose, t. ex. i konst
föreningens regi?

Vi vänder oss längre söderut i Europa
och saxar nedanstående ur tidskriften
"Domus", november 1954:
Sverige är ett stort laboratorium för

konstindustri, ett laboratorium där man
arbetar: det förefaller som om hela Ian.
det arbetade däri och som om konstin.
dustrien vore dess förnämligaste han
delsvara. Sveriges sektion på Trienna
len, bättre än den föregående - är en
marknadsplats för svenska föremål,
hundra variationer och ideer. Man kän
ner en atmosfär av erfarenhet och aktiv
forskning, grundade på långvarig tek
nisk fostran.

Vad Gustavsberg ,beträffar har Stig
LindibeI'g övergivit sina skämtsamma >fi
gurer och gått över till form och mate
ria, opakt vitt gods i lustiga svamp
och lökformer, vaser i elf'enbenavltt,
brunt och turkos i högbränt stengods.
Fastän han har övergivit de figurativa
motiven har dessa former ändå en rike
dom, en lätthet och en ironisk fantasi
fullhet. Detsamma kan sägas om Karin
Björquists föremål." - Och nu har med
delats att 'Stig Lindberg vid X. Trienna
len fick "Gran premio" och Berndt Fri
berg och Karin Björquist var sin "Medalj
d'oro", Fina utmärkelser!
Den 5 november öppnade Gustavsberg

en utställning pä Röhsska Museet i Gö
teborg, där trion Lindberg-Frilberg
Björquist visade prov på sin skaparflit.
Där var också premiärvisning på vår nya
film "Formad lera". Göteborgs-Tidning
en prisar Stigs och Berndts alster i
uranglasyr och skriver: "Det är inga
sensationsprodukter, 1blott ädla skön
hetsskapelser och goda tankeställare för
vissa reflexioner." Det blir idel rosor.
Så här uttrycker sig skrivaren om
mångfrestaren Stig Lindberg: " Hans
variationer på klassiska och egna form
temata är oändliga, hans rnöjligheter fö
refa!Ier outtömliga." - "Berndt Friberg
med sin utomordenliga säkerhet på hand
och sin känsla för vad som väger väl i
proportioner, håller sig inom snävare
gränser. Men han lever med materialet
på sitt särskilda sätt." Och så får novi
sen Karin Björquist några !blommor:
"Bokstavligen dubbelbottnad är hennes
teknjk, och i den åstadkommer hon läck
ra ting i olika format." Ja detta var en
dast några små stickprov ur en tidnings
spalter. Man betygar på alla sätt att
Gustavsbergsgodset som helhet gör ett
betryggande intryck av enhet i mång
fald.

Vad de kan skriva vackert, konstkriti
kerna!

Dbg
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4. Beatelund
På denna plats i vår tidning har vi

hittills talat om stenåldersboplatsen
vid Atervall, om det stora och bety- .
dande järnåldersgravfältet vid Säby
samt nu sist om en del märkliga forn
fynd vid Farstaviken. Vi har nu kom
mit så långt, att historiens dag gryr
över de områden, där vår kommun
nu ligger.
På 1200-talet byggdes ju Stock

holm vid den inre gränsen av den sto
ra övärld, som Stockholms skärgård
bildar. Därmed blev den stora övärl
den en förgård till rikets huvudstad.
Men inte ens den omständigheten
gjorde den mera bekant. Dess egen
art och otillgänglighet var så stor,
att den inte lockade stadsborna till
närmare bekantskap. - öarnas all
moge levde i avskildhet från landets
övriga inbyggare. Hos den utbildades
en egenartad skärkarlskultur, som i
ålderdomliga former kvarlevde ända
till 1800-talets slut. Om detta egen
artade skärkarlsliv i helg och söcken,
i glädje och sorg har denna tidnings
läsare fått en i mitt tycke utomor
dentlig illustration genom de i decem
bernumret 1953 publicerade dagboks
anteckningarna, härrörande från Axel
Ludvig Wennberg i Kolbacken å Ing
arö. För den som intresserar sig för
skärgårdsbefolkningens liv i forna ti
der erbjuder dessa anteckningar en
nästan omätlig källa av intressanta
detaljer.
Vad gäller de större gårdarna, de

f. d. herresätena, avspeglar deras hi
storia på ett märkligt sätt icke blott
traktens utan även något av vårt
lands historia. Och när vi nu gör en
rundvandring till de större gårdarna
för att ytligt följa deras öden genom
tiderna, vad är väl då naturligare än
att börja med Beatelund. Omgivet av
en vacker och leende natur, begränsat
å ena sidan av Kolströmmens vat-

ten och å andra sidan av höga branta
berg ligger det gamla herresätet där.
De gamla askarna, lindarna och lön
narna susar så ovanligt högtidligt,
tycker man.
Beatelund har som de flesta gods

uppkommit genom sammanslagning
av några mindre egendomar, vilka
kunna följas tillbaka till medeltiden,
Stora och Lilla Kornäs, Bergvik och
Brunn. Från 1600-talets mitt - 1633
till 1659 - finnas dagboksanteck
ningar av generalkamreraren Mårten
Pederson Blix, adlad Blixenkrona,
som bebodde Lilla Kornäs. Det rör
sig om korta notiser om höbärgning,
räfsning och spatserturer, som· ge en
doft av trevnaden i ett enkelt och
lugnt lantliv.

Godset Beatelund bildades på 1670-
talet av riksrådet, friherre Claes Rå
lamb, som uppförde huvudbyggnaden
på det ställe, där den nuvarande står.
Av den gamla byggnaden finns nu en
dast källarvalven bevarade. Godset
uppkallades efter Rålambs andra
hustru Beata Soop. - Gårdens öden
under denna tid ge en karaktäristisk
detaljbild av svensk historia. Gårdar
na Brunn och Brunnsnäs, som tillhör
de godset, indrogos till kronan under
Karl XI :s reduktion 1683. Det var
troligen den rika förekomsten på ek,
som var främsta orsaken till indrag
ningen. Eken var ju huvudmaterialet
för skeppsbyggeriet. - Många sven
ska ekskogar torde för övrigt ha
skövlats för skapandet av Karl XI:s
flotta. - Rålamb lyckades emeller
tid redan 1684 byta tillbaka de båda
gårdarna. Själva Beatelunds öde blev
icke avgjort förrän 1717, då den Rå
lambska familjens äganderätt slut
giltigt blev klar.
Men nu skulle andra och märkliga

ting ske med den gamla gården. -

Utsikten från huvudbyggnaden över
trädgården är en ståtlig syn.

Galleriet i den i trädgården uppförda
paviljongen har en rik utsmyckning av

konstverk.

Under de stora härjningarna i skär
gården 1719 kom en rysk flotta ända
in på Baggensfjärden och brände och
plundrade in till Boo vid Stäket, och
seglade sedan åter ut. Bland de går
dar, som då ödelades, var även Beate
lund. Av den gamla manbyggnaden
finns som nämnt endast källarval
ven kvar. Ett större magasin i 1600-
talstyp i omedelbar närhet till man
byggnaden härstammar antagligen
även det från den äldre anläggningen.

Samma år som Beatelund skövla
des, gifte sig enda dottern till Bror
Rålamb (Claes Rålambs son i andra
giftet) med en Olof Cederström. Den
ne Cederström hade inom parentes
sagt fått vara med om den historiskt
bekanta kalabaliken i Bender, då han
som civil ämbetsman nedsänts till ko
nungen i Bender. Vid sin död 1745
bars han till graven av tolv söner,
av vilka sonen Anders ärvde Beate
lund. Anders Cederström gjorde Bea
telund jämte en del andra gårdar till
fideikommiss inom Cederströmska
släkten. - Det må här bringas i er
inran, att det var denne Anders Ce
derström, soni år 1792 lät bygga 'ka
pellet vid Pilhamn. - Ägarna av
Beatelund hade från denna tid s. k.
patronatsrätt, d. v .s. rätt att tillsätta
präst i Ingarö socken.

Den Cederströmska tiden blev en
period av lugn och föga förändringar
på Beatelund. Gården ärvdes i sex
släktled av Cederströmar från far
till son, alla med förnamnet Anders.
Den siste fideikommissaren sålde med
vederbörligt tillstånd godset till bank
direktör Carl Frisk 1917. 1923 över
gick Beatelund genom köp i civilin
genjör Sten Westerbergs ägo.
Under Westerbergs tid har Beate

lund gått en märklig renässans till
mötes. En del av området, det lum-
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Trädgården i barockstil är en fest för
ögat med sin rikedom au fontäner, sta
tyer och urnor, omgärdat au pr,(J;ktfulla

häckar.

migt sköna Storängsudd, har frid
lysts som naturpark med sina orörda
lövängar. Den underbart vackra och
pompösa barockträdgården har åter
ställts. Gamla målningar i huvud
byggnaden har tagits fram och givit
stället dess rätta karolinska prägel.
Rummen har fyllts med samlingar av
möbler, målningar, bronser, fajanser,
silver. Allt huvudsakligen av svenskt
ursprung från storhetstiden fram till
och med den gustavianska epoken. -
Ett särskilt omnämnande förtjänar
även den byggnad i gustaviansk stil,
som uppförts i trädgårdens bortre än
de med huvudsaklig uppgift att rym
ma bibliotek, målningar och möbler
och som man givit den skämtsamma
benämningen "Westerbergs Fåfänga".

Denna korta översikt av Beatelunds
öden torde rätt väl besanna riktighe
ten av vad som här inledningsvis
nämndes, hur gårdens historia i
mångt och mycket avspeglar vårt
lands öden. En stark känsla för detta
faktum har Sten Selander, då han vid
ett besök på Beatelund skrev föl
jande:

Det här är Sverige, gubbar - blond
syren

och bris från öppna, aftonblanka
fjärdar

och sommarnattens andebleka sken
kring drömda världar.

Det här är Sverige - pampig stor-
maktstid

med raka svärd på karolinska väggar
och med barockens klippta häck invid
folkvisans häggar.

Stig Magnusson.

När grynången talade eld
öuer myrarnas gulnade eii»
och uintermorgons ljus
öuer nejden bredde sin uäu.

Förtrollning betagande låg
som en dämpad violin
och smekte de ens,amma steg
som sökte livsmelodin.

När autets varde blir sång
så tinas uårt frusna sinne
och giver i kärlek helt
sitt hjärtas »ackraste minne.

Väl tynger snö var gren
och kärv blir dagens tunga
men våren kommer igen
och fyller längtans lunga.

När gryningen talade eld
till morgonens klara låga
ui ser . i förklarat ljus
det svar vi sökt i en fråga.

Arne Aras

Red:s spall
Äntligen kan jag samla ihop alla

gamla manuskript och papper, smälla
igen reseskrivmaskinen och låta "fin
rummet" åter bli en trivselvrå för fa
miljen. Med tack till fru och barn,
som tålmodigt anpassat sig och till
och med läst korrektur, när radion
inte varit på.
Hela femtiotvå sidor ligger fram

för mig. Det är bra mycket, man ska
jag ta bort något, så måste Jag ta
bort fyra sidor på en gång. Det är
svårt i denna brokiga blandning, där
varje bidrag har sin charm.
Jämte alla skrivare har Calle B.

och Hilding 0. varit flitiga och upp
slagsgivande medarbetare. Jag tac
kar dem särskilt. Och så ett tack och
en julhälsning till alla uppmuntrande
läsare. Vi får väl hoppas att Gus
tavsbergaren ska motsvara era för
väntningar även nästa år. - Nu får
Harald Lindholm se till att tidningen
kommer ut till Lucia.

Gott nytt år!

G. Dbg.

Prinsessorna Margareta av Sverige och Astrid av Norge
gjorde Gustavsberg den äran på stilleståndsdagen den 11 november. De beled
sagades av Wilhelm Odelbergs maka (alltså hovjägmästarens sonhustru). Fru
Odelberg är expert från Nordiska Museet. De prominenta gästerna tittade på
Hushållsporslinsfabriken och Konstavdelningen, där professor Kåge hade nöjet
visa konstgods för sessorna, som hade 1både intresse och sakkunskap. Prin-

sessan Astrid har keramik som hobby.
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Jag ålar mig med möda ner ur mel
lanbritsen, tåget tjuter och kränger och
det är hett som en ,bastu ,i sovkupen.
Sven i överslafen försökte i natt att
öppna ta,kventilen, men när sotet yrde
in över bädden voro Berndt och jag med
på att den skulle stängas. Nu låg sov
kamraterna som bedövade d brttsarria,
när jag med rakgrejorna i hand för-

sikUgt smög mig ut i korridoren. Tomt
och skönt: I gär kväll var här köbild
ning till den ångfräsande toaletten, där
var och en under Italien-expressens ra
sande fart med akrobatiska rörelser kla
rade toalettdetaljerna,
Jag ser i den 'begynnande halvdagern,

hur landskapet förändrats sen i går.
Den trista och långa Ltineburghe<len i

DET VAR EN TREVLIG BILD ATT RITA, .STÅNDBS MED sr::öu JTALIEll'SKOR lruRSJ.HD~ RAT?AR
VÄSKOR KORGAR MM I FLÄTAD BAST. BÖRSEN, MED GESTIKULERANDE HÄKLI.RB SOM STOD PÅ
DEN SMALA GATAN OCH I CENTRUM DET J-:ÅNGHUNDRAÅRIGA BRONSSVIN~T HB:0 VATTNET RINNANDE
UR SITT HÄSSIIIOSCLÄNSAliDB TP.Y!i'S,

norra Tyskland och de ensliga bangår
darna med rader av rostiga ångloko
motiv.
Det platta, sotiga och slitna hade över

gått i något anäktägare. Det vackrare
i Sydtyskland hade vi väl sovit över. Nu
skymtar' jag i alla fäll i sydost de blå
nande bergen i Schwarzwald, klockan är
fyra söndag morgon den andra maj och

• om några timmar är vi framme i Basel.
Och nu är ja,g på väg med en liten grupp
intresserade medmänniskor på konst
studieresa till Italien.
Den största konstnären har byggt en

värdig infartsväg till konstlandet.
Det schweiziska alpvärrdsperspektavet,

(långt ord, inandning) är litet våldsam
för en ögonblicJkUg synreaktion. Men
när en liten bykynka bytt 'höger och
vänstersida en fem sex gånger vid tå
gets serpenttnringlmgar genom bergs
passen och iklockklangen långsamt
sjönk ner i det hissnande djupet, då bör
jade man fatta ·vi:ltka mått man åkte ef
ter. Inga tvångstankar nu, om vad som
skulle hända vid _en urspärntng. Men
varför har schweizarna kallat en alp
jätte vid Luzern för Pilatus, Det var
ju han som tvådde sina händer ...
Det är ,i de ih:är dalgångarna vi mö

ter våren ipå aflvar, Gröna mattor med
gullvivor och lila seillor, ,blommande
magnoliaträd, alteer av vita och skära
fruktträdsblom. Här och var störtar vat
tenfall utefter bergsidorna och från dal
gångarna stiger vattenångorna som en
vit rök. Högt däruppe, så högt att vi
har svårt att se dem från tågfönstren,
gnistrar alpjättarnas hättor vita av snö
mot den djupblå himmeln. Så gör tåget
vid St. Gotthardsrpasset en sista rus
ning på en och en halv mil rätt in i ,ber
get och tippar av oss i det vykortsvack
ra L:ugano.
I Lugano, där vi övernattar på Hotel

Bolt, går Sven och jag ut på motivjakt,
Eltt regn, som tvängsplacerade mej i en
port, 1gjorde val av motiv överflödigt.
Ty från •p_orten hade jag utsikt över
Lago de Lugano med berget Salvatore
i 'bakgrunden, där staden Iäg' utspridd
som en samling tändsticksaskar vid ber
gets fot. Till vänster om mej var en
stor målad träskylt med karta och tele
fonnummer och där stod med stora bok.
stäver: TERRENO da VENDERE. Tele
fonnumret var 22884 om någon av lä
sarna reflekterar. Min och Svennes va
luta räckte inte.
Alla vägar bära till Rom är ju ett

gammalt talesätt, men vid Castagnola
där vi gjorde en snabbcroquis på vår
hemväg täll hote!Iet, pekade vägvisarna
mot Gandria och St. Moritz: ingenting
för oss. Vår italienska reseledare Za
nottt pekade Istället ut vår resväg på
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kartan när vi månd. 3 Maj startade från
Lugano i Schweizisk turtstbuss, som
blev vårt färdmedel i Italien.
Om jag vore lika kunnig och

ambitiös som vår •konstdoktor Bo
Lindvall från Nationalmuseum och
skuHe försöka skriva om all den konst,
vi med honom som ciceron besåg i kyr
kor, katedraler och museer, så skulle
denna s. k. reseskildring räcka till
många årgångar a"\11 Gustavsbergaren,
medförande fasta prenumeranters bort
fall på grund av för etank konstdiet.

Sånt.måste ju undvikas. Och för att
undvika sendrag i nacken av det tju
siga men dock tröttsamma tittandet på
kynkkupoler och katedral>valv, så bytte
Sven och jag ut några sådana stunder
med aktuella croquiser från folklivet på
gatan.
H. C. Andersen skrev för över hundra

år sedan en berättelse där ihan hämta
de motivet från Florens. Den handlar
om en liten H:aHensk pojke och ett
Bronssvin. Jag läste sagan som grabb
och ville, när nu tillfälle gavs, se plat
sen varäf'rån sagan var hämtad. Sven
och jag hittade platsen ganska snart,
ty villiga florentinare visade oss vägen
sedan de sett teckningen av den ·gris Sven
gjorde rpå baksidan av ritblocket. Teck
narens språk är internationellt. H. C.
Andersen skriver: "Den ligger vid en
plats som kallas Porto Rossa framför
ett slags basar där det säljes frukt och
grönsaker". Ja, nu var där en valvlik
nande 'byggnad från 1500-talet med pe
Iargångar och mitt framför stånden med
bastvaror halvt skymd av ,skynken satt
grisen. Det var en trevlig bild att rita,
stånden med sköna dtaläenskor kursan
de hattar, väskor, korgar m.m. i flätad
bast. Börsen mittemot, där gestskuteran
de mäklare stod på den smala gatan
och diskuterade affärer, och så, i cen
trum för mitt spanande öga, sitter det
månghundraåriga bronssvtnet på sin
bakdel, medan vattnet sakta rinner ur
dess mässingsglänsande tryne. En has
tig iregn:skur tvingade mej tyvärr-under
försäljarnes skynken och där fick jag
fullborda teckningen mellan pyramider
av hattar och väskor. Florentinarna vo
ro tydligen vana vid dessa snabba regn
skurar. Vd hade en eftermiddag efter
mycket letande i smala gränder parke
rat oss med iritblocken !framför DAN
TES hus, då några försäljare av turist
souvenirer intill oss började packa ihop
sina grejor. Det ·gick med en rasande
fart, som en ,brandkårsutryckning. Vi
smittades arv deras oro och tog våra rit
block och sprang in i en portgång. Se
kunderna efter kom en våldsam regn
skur, som på ett litet tag förvandlade
gränden till ett forsande rinferno. Inget
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YI RITADE DÄR El EFTERMIDDAG SAMT SLÄCK.TE VÅR TÖRST PÅ BAREN IlfTILL HED DEN
MILDA ITALIENSKA COGNACEH STOCK SAMT ltAFFE ESSPRESSO UllDER TIDEN SOM SABUSkORNA
BORTRÖVADES OCH HEDUSAS AVHUGGNA HUVUD LYFTES AV PERSBVS OVER DE SORLANDE OCH
Fl.AJIERANDE FLORENTINARNA AV t DAG RUNT OHS.RJHG OSS ••

ont sagt om iDANTE Iför det. Vi !hade
det inte lika praktiskt ordnat, som den
gatsopare vi säg. Han hade ett upp
spänt paraply fastsatt vid midjan, så att
bägge händerna var fria när han arbe
tade.
Karl G. Laurin skriver angående

LOGGIA dei LANZI att den ,by;ggdes i
mitten av 1300-talet och är en stor och
öppen ihall i gutisk stil. Den användes
i början som en tribun varifrån stadssty-

relsen förhandlade med lfolket och kun
görelser upplästes. Under senare tider
uppställdes bäde antika och nya skulp
turer där och florentinaren ,kunde sam
tidigt söka skydd rmot regnet eller mid
dagssolen och stllla sin skönhetstörst.
Här ritade vi en eftermiddag och släckte
vår törst på Baren intill med den milda
italienska Cognacen Sto~k och kaffe
Esspresso, allt under det SABINSKOR
NA bortrövades och MEDUSAS avhugg.

VI RITADE DÄR, MSD UTSIKT FRÅ!I ETT Jl!A?~,
UNDER NlORA HÄRLIGA E:TERMIODACSTJMMAR,
PO!fTE OI RIALTO HED SITT KI!.!,lllIIE >.FFÅ!ln.:T
DÄR DEN SPANDE snr BREDA l'!dRXA 1'.U. T cm
DET LIVLIGA CANALE GRAlfDE•••
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na huvud lyftes av PERSEVS över de
sorlande och flanerande florentinarna av
i dag runt omkring oss. Det var en
glädjepirrande känsla att sitta mitt i det
livfulla gatulivet och se solen lysa på
originalen av dessa gamla skulpturer,
som man var så bekant med genom re
produktionerna i skolböcker och konst
historia. Under en antik skulptur av
kämpande Kentaur såldes skålar och
krukor av rödlera och mellan bistra
stenlejon uföjöc!i stora kor:gar av ly
sande blommor. Gubbar av permanenta
ledighetskommitten vilade sina trötta
huvuden vid den klassiska Herkules och
solen sken över samma stenbarriär som
den gjorde rför 600 ihundra år sedan.
Förresten hade vi klivit direkt ut från

UFFIZIGALLERIET, och med Sandro
Botticellis Våren d. minnet konstaterar
vi att det är den 5 maj 1954 i Florens.
Samma dag fast kl. 7.30 på morgonen,
ser jag att solen lyser på de röda ihjulen
och det blå karosseriet på hästdroskorna
vid Piazza della Signorina. När vi kom
dit från Via Calzaioli badade hela torget
i sol. Florentinarna på väg till jobben
studerade morgonnyheterna vid den
pampiga tidningskiosken, guldflorinerna
slumrade ännu bakom de neddragna
järnjalusierna i banken och innan jag
hade min färgteckning färdig hade häst
droskornas antal ökat till en lång rad
vid parkeringsplatsen. Alla med lysan
de röda hjul, blå och gröna vagnskor
gar, små tunna hästar med en slängan
de höpåse vid mulen, och lufsiga kuskar,
som tog ett glas vin innan turistkunder
na kom. Då gick vi hem till hotellet.
Det rkan bli för mycket hästdroskor ock
så.
Paris är värt en mässa, sa ju Henrik

IV, men lika mycket var väl inte den
italienska keramiken värd, om man skall
tro Berndt Fribergs ord, när vi mötte
honom på återtåg Ifrån den stora "In
ternationella Mässan" 1 Florens. 1500
lire kostade den titten.

Det var tur att vi inte åkte hästdroska
i STENA. Ingen häst hade orkat med
den branta smala medeltidsgata där vår
krarftiga buss stannade av trötthet. Och
det gjorde den rätt i dels med hänsyn
till bromssystemet och dels för att här
borde nnan vandra långsamt för att hin
na avnjuta medeltidsstämningen. I PA
LAZZO PUBBLICO kunde vi hänge oss
åt åsynen av originalet till många ge
nerationers sagoboksriddare. Det var en
stor freskomålning av Simone Mar
tini 1328, som visar Riddar Guidoriccio
stolt ridande en häst, täckt från huvud
till svans av ett rutmönstrat schabrak,
över honom välrver en mörkblå himmel
med lysande stjärnor och i bakgrunden
slott med valv, murar och tinnar. Kän-

ner några igen sagoboksillustrationen -
den är bara 626 år gammal. Sienas stol
ta riddare kämpade ju många strider
med de Florentinska.
Resan fortsätter till ROM och oussen

serpentinringlar i bergspassen och möter
regnskurar och kyiigt väder. Stämning
en i bussen blir något duven. Den lät
tar dock högst ·beydligt, sedan vi i den
urgamla staden ORVIETO ingående
studerat vintillverkning med generöst
avsmakande av produkterna. Men vi har
bråttom till ROM och bussen fortsätter,
dock med litet extra last av !härligt
bergsvin från Orvleto,

Den 7, 8, 9 Maj upplevde vi Rom. Det
är svårt att summera ihop intryoken
av 3 dagars rundturer kors och tvärs
genom denna väldiga stad. Voro för
väntningarna på upplevelser med Rom
för högt ställda? Faktum är att infar
ten var en viss besvikelse, den underba
ra glädje jag kände vid infarten till Pa
ris t. ex. :kom aldrig.

Det är ju klart att besöket i Panteon
var underbart. Detta väldiga rundtem
pel, där kupolen Iyf'ter si,g 43 meter över
våra huvuden, och vars enda ljuskälla
är en 9 meter bred öppning i taket. Vid
vårt ,besök tonade en svag musik Ave
Maria från en osynlig orgel. i halvdunk
let vid väggarna skimrade de korin
tiska pelarna i gul marmor. Tysta rörde
sig de mörka människosilhuetterna från
skuggan till ljuset som strömmade ner
från taköppningen.

Angående S :t Peterskyrkan har väl
våra förfäder också släppt till Iitet se
kiner till detta jättebygge. Tänk på alla
avlatsbrev, sorn såldes till syndiga nord
bor. Till tack iför det har italienarna
nitat; av konturerna av Uppsala Dom
kyrka (ack så liten) på golvet i Peters
kyrkan. Ja, sedan man beundrat ko
stymkillarna på Vatikanen, Iegat på
rygg i Sixtinska och tittat på Miehel
angelo, avnjutit lätt boxnirigskamp i
konsthistoria mellan ciceronen Zanotti
och Bo Lindvall, i Colosseum, så var det
dags att gå under jorden, d. v. s. Roms
katakomber. För det ändamålet utrus
tades vi rned vaxljus, och en snäll tom
teliknande tolk som talande italiensk
småländska lotsade oss som en rad lykt
gubbar genom en liten del av katakom
berna.
Det var omöjligt att komma i någon

högtidlig stämning. Nischerna och hå
ligiheterna i de mörka gångarnas sidor
var i stort sett tomma och förevisarens
röst framme i kön av irrande ~juslågor
lät monoton och turistsltten, Han de
monstrerade teckningar och inskriptio
ner 'På väggarna: mitt herrskap här har
vi Jonas till vänster, Valfisken till hö
ger, o.s.v., o.s.v Dessutom v8Jr elektris:kt

indraget . . . Det var skönt att komma
upp i solskenet igen. På Roms gator
larmade studenterna fram i långa karne.
valståg. Deras färgglada 1400-tals-hat
tar lys,a lång väg. Det är ju månaden
Maj ocih våren och värmen har kom
mit.

Sönd. 9 Maj for några stycken av oss
till Roms forna ha:mnstad Ostia vi:d
Tiberns utflöde. Våra lunchko,rgar från
hotellet med vin, bröd, kött, ägg och
frukt, dukade vi upp på åskådarplatser
na till en Grekisk teater.

Mellan pinjer och cypresser :sträckte
sig en väg ,genom landskapet och den
utgräJVda staden ned mot Medelhavet.
Från den !:illa byn, som vux-it upp på
resterna av den gamla staden, hördes
klockiklangen från kyrkan. På vägen
gå små vitk!ä:dda flickor i långa klän
ningair och pärlkransar i håret, åtföljda
av far och mor och övrig släkt i svarta
och högtidliga helgdagskJ.äåer. Det är
konfirmation i da,g.
Innan vi lämna\le Rom va•r Sven och

jag ner i en käUare och ritade. Där var
det trångt ooh var:mt men trirvsamt och
en mängd roii,ga typer att rita. Till
drag.spel och fiol åts TUTTE LE SPE
CI.ALITA DI PIZZERIA E CUCINA.
Namn och adress för intresserade: Piz
zeria la Sacrestia. Via del Seminario
89 Panbheon. Tel. 683. 471 Roma.
Månd. 10 Maj lämnade vi Rom. Vi

skulle över Apenninerna igen till repu.
blic of San Marino. När jag säger över
Apenninerna igen, tänker jag på sträc
kan Bologna~Florens. Och vi resenä
rer tänker med tacksamhet ocih respekt
på vår italiens:ka chaufför, den bruna,
leende och armstarke Marco. Han
knyckte många gånger rollerna från
landska,pet, ·kunde man kanske säga.
När det började skymma på, ·och vägen
ver,kade otäckt smal, där den slingrade
sig fram i de h:öga bergs,passen, och !ju.
sen från byarna .glimmade som lysmas
ka,r under och över oss efter ,bergs-idor
na, då kunde det vara 'Lugnande att
ibland fästa ögonen på Marco. Särskilt
vid möte med långtradare och när vi
hade yttersidan . . . Säkert ett ,starkt
släkte det här <bergsfol:ket, jag tänker
på det när vi passerar byn där Don
Camillo filmades, ,gänget från Borghetto
kanske lig•ger på lur vid nästa krök.
I Assisi, (omkr. 150 km. norr om

Rom) stannar vi och ser GIOTTOS fres
ker av den Helige Franciskus. :Solen ly.
ser ,på den förgyllda mrudonnan på kyr
kan S. Maria degli Angeli.
I :folktron hade madonnan rykte om

att kunna röra sig. Tyvärr mås-te även
vi röra på oss, vi hinner inte se mera av
denna gamla intressanta stad. Vårt
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dagsmål är San Marino och det är långt
dit ännu.
Jag ser i dagboken att där är anteck

nat, bergspasset kl. 16.45. Ja det är
passet mellan ,Medelihavet och Adriatiska
havet, där vi absolut måste stanna för
naturstudier, damerna ät ett håll, her
rarna ät ett annat ... Synd om kvirmor
na, terrängen var 'brant och otillgänglig,
men allting går med skratt och gott hu
mör. Dessutom hittade de vild Cycla
men, som lyste upp i bussen med härli
ga röda blommor.
I skymningen kommer vi äntligen till

det vilda höga bergsmassivet, där San
Marino skymtar som en forntida rövar.
borg.

Elftersom jag redan förut talat om
hissnande vägperspektiv vill jag Inte
upprepa, trots att höjdsensationerna ve.
ro minst lika starka som de Apenninska
bergspassen. Jag återger bara reseled.
Zanotti när han på uppvägen till San
Marino upplyste om, att det var en
självständig kommunistisk stat utom
järnridån vi var på väg' till. Vidare, att
den Hlla republiikens 1200 själar aldrig
varit underkuvade, varken av Napoleon
eller Mussolini. De hade en arme på
omkring 15 man, men ingen värnplikt,
samt styrdes av ett 60-mannaråd med
två s. ik. Folkkaptener. Det där med
ingen värnplikt, skulle nog föranleda in
vasion av italienska pojkar, som skulle
söka Mariansikt medborgarskap, om det
Inte vore så att man måste vara där i
40 år för att kunna ,bli San Marian.
Vid framkomsten hoppade en sjaskig

kille, iklädd i storstövlar och slokhatt,
upp på bussen och hälsade oss välkomna
till den fria republiken :San Marino. Det
var den tjänstgörande folkkaptenen.
Han såg ut som om ihan för några
hundra lire skulle ha visat vad som helst
i landet San Marino. Det var ju en viss
besvikelse.. Jag hade väntat mej en stol
tare typ för detta okuvade ,bergsfolk.
Det något amerikaniserade Hotel

Belle Vue bjöd på en god middag med
San Marinoanskt vin, Italienska sånger
och dans till dragspelsmusik. Vilket vi
kvitterade med munspel och svenska
hambotakter i detta luftiga hotell 750
meter över havet. Stavkt vin det Ma
rioanska.
Vid Svens och min morgonjakt efter

ritmotiv hittade jag ett gammalt hus
med Inskriptton, som talade om att Ga
ribaldi aldrig skulle uppge detta fäste.
Folkkaptenen, som dirigerade några ga
tuarbeten i närheten och som då och då
kom och tittade när jag ritade, såg ut
sam han tänkte: tecknaren förstår väl
att det inte gäller turister.
I vår moderna turisbbuss åker vi ett

långt stycke bort ,i medeltiden när vi

anländer till Ravenna. I kyrkan San
Vitale, byggd under 500-talet, stäe vi
i beundran inför dess skimrande mosa:iik.
Kejsar Justinianus och kejsarinnan 'I'eo
dora med hovstat stirrar stelt oeh obe
rört på oss, liksom i århundraden förut
på människor och turlsthopar.
På kvällen den 11 maj anländer vi

äntligen till Venedig. Det hotande åsk
väder som förföljt oss den sista tim
men av resan, lämnar vi nu tillsam,
mans med bussen kvar på lfastlandet. I
glänsande månsken och fuktig luft ror
gondoljärerna oss ut till de 117 små.
öar som heter Venezia. Skön och lätt
känsla att flanera mitt på gatorna och
vara befriad frän a:,u!lande trafiik ett
tag.
Jag märker att det är svårt att göra

en tecknad bild i ord av Venedig. AHt
om · konst, historia, sikönlitteratur och
alla bildreproduktroner av arkitektur
och konstverk, som man blivit förtrogen
med sedan ungdomsåren, har ju redan
skapat en färdig bild ,i ens själs-Iaoy
rint aN denna vackra oeh underliga stad.
Ja, och så står man där mitt i verk.

Ugheten bland duvorna på Sant Markus
platsen, vandrar i Dogepalatset, ser i
Akademimuseet på Venezianska skolans
målarmästare, Tizian, Tintoretto, Vero
nese, Bellini.
Så vandrar man i soldiset utefter Riva

Degli Schiavoni och räknair broarna för
att hitta tillbaks till hotellet, slår sig
ner på en cafestol v,id Bellavista Bar
och ser hur foikströmmen flyter fram
mot Piazzo S Marco.
I lU!ftdiset på andra sidan Oanale

Grande skymtar den praktfulla kyrkan
Santa Maria iDella .Salute och från
gamla avrättningsiplatsen (nuv. gondol
stationen) ropa gondoljärergra,bbarna
efter svenska kapitalister.

,Så möter vi på piazzan Karin
Björquist på hemväg från glaskonstön
Murano. Hon håller ett "ting" ,i handen
som om det vore en fågel, ett skört och
bräckligt ting, en gfa.spresent av själ
vaste "Venini".
Som 1200-talets Marco Polo i upp

täckarglädje kände väl både Sven och
jag i vår motivj,aJkt i de Venezianska
gränderna. Det var :bland annat "en
bro", jag var särskilt intresserad av,
och det var i sökandet efter den, som
vi i,bland tappade orienteringen i de vill
samma gränderna. När man vet att det
finns 400 trappbroar, så vaT det ju spän
nande. Varför jag var så personligt in
tresserad av en särskild bro vill jag
nämna i det följande.
VENIEZIA IL PONTE DI RIALTO

står det på ett över hundra år gammalt
fat, som hänger på min vägg. Det är
en högrelief av den grumla bron, med

fönster valv odh trappor, fint modellera.
de båta;r ,och gondoler rpå vattnet och en
massa andra intress,anta detaljer.
Jag rkommer mycket väl ihåg att jag

var så Hten så att jag stod på en stol
för att räcka upp till fatet, som hängde
på väggen i min farmors ihem från 1860-
talet (den nu rivna Repslagargatan 20
på Söder i Stockholm). Jag vet inte
varför hon hade köpt fatet. Kanske en
romantisik längtan, men vad jag vet är,
att en släkting till oss, som en liten fat
tig gvabb så:lt apelsiner på den ,bron. Det
är kanske därför det går så lätt och lus.
tigt att rita densaanma, sedan vi änt
Hgen hittaide rätt på ,bron.
Vi ritade där med utsikt från ett cafe.

bord under några härliga eftermiddags
timmar och d'ångade ,bron med sitt myl!.
rande ruffärsliv, där den spände sitt bre
da mörka valv över det livliga Canale
Grande.
lnnan vi gick däirifrån var vi uppe

på bron -och köpte slipsar, apelsiner och
röktobak i :blå pa!ket. Den senare var
billig men i gengäld så stark, att Sven
ska Toba:ksmono,polet-s TIGER BRANDs
eti'kett vid jämförelse, borde rita,s om ti-11
en beskedlig huskatt. Det kanske var
tobak för starka gondoljärer, ty de voro
stavka både i armar och röstorgan. En
kväll åh'Örde vi stor o,pera på ett ställe
som kallades Grotta, där man drack vin
ooh 1yssnade. De enkla båtgra,bbarna
klev direkt in från gatan och föll in som
kör eller solister som det passade, under
den entusiastiska turistpublikens bifall.
Det är med ett visst vemod vi lämnar

denna stad där jag tyckte jag ,gjorde
mina ,bästa teckningar och jag läser
det som är antecknat på skissen från
värt öppna hotell-fönster, denna sista
morgon i Venedig:

.Sängen från ·Canale Grande flyter in
genom vårt fönster denna morgon i maj,
tillsammans med svalornas kvitter, du
vornas 'kuttrande, Venezianskt kattj-am
och ljudet från de tvättande kvinnorna
i de små ihopkrång:Ia;de rummen mitt
emot.
Ja vemodigt är det väl, därför att vi

ärn på hemv;äg nu. Vi passerar Padova
och VIcenza och stannar i den gamla
medeltidsstaden Vero'na. På ett av tor
gen stå försäljningsstånden grupperade
kring den medeltida "skampålen" och
kommersen är livlig på grönsaker, blom.
sterlökar och blommor. Vi köper röda
nejlikor till minne ,av R>omeo och Julia
och under deras ba1'kong :kontrollerar
vi våra klockor ooh ser att det är dags
att resa vidare. Efter en sista 'blick åt
Dantes staty äntrar vi bussen för slut.
resan mot Milano.
En underbar resa var i stort sett slut.
Men när höstregnet piskar på Höjd-
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När
0pa
jag började
fubriken

Samuel Suenson berättar

När jag började ;på fabriken. Ja det
är ju över 60 år sen dess, så minnena
äro inte så alldeles klara av det som
då hände. Jag var i alla fal1 12 år fyllda
och skulle liksom a'lla ungar som slu
tat skolan börja i fabriken. Lagen på
Gustavsberg var sådan och det gick inte
att komma undan. Så fick jag bud: "Du
skall börja hos Ida Jansson i morgon
och langa tefat, du får 60 öre om da
gen." Men det fick jag nu inte - det
blev 55 öre ,i stället. Det var den första
besvikelsen, det blev fler med tiden. Nu
till arbetet. Klockan 6 på morgonen var
jrug på min arbetsplats och fick Axel
Johansson till arbetskamrat. Han in
stallerade mig i arbetet. Att börja med
skulle vi bära upp massa. Ner i källa
ren under gamla verkstan! Där jag fick
kånka på mig en massarulle, för att se
dan vingla iväg två trappor upp på mju
ka ben. Oj, oj, oj, vad all början är
svår. Sedan gällde det att lära sig slå
blad tiI'l tefaten och langa form till vänd
väggen. "Stora Ida", som min formare
kallades, formade tefat på automatrna
skin. Tefaten formades Invändigt. Hos

hagsstugan, reser v1 rgen, kanske på
ett beha;gliilgare sätt, i våra minnen. När
jag tittat Igenom den Italienska akdss
boken, ser jag ett verkligt levande minne
på fönsterbrädan, en blomsterlök med
två. gröna blad. Det är löken till en Flo
rentinsk lilja som Elvi smugglade med
sig i en sko (tala inte om det). Kanske
jag också. tar :fram det Venezianska
munspelet och låter "Aveva un Bavero",
den italienska schlagern för 1954, av
sluta det hela.

Calle Blomqvist.

Ida Jansson var jag ungefär ett halft
år. Ida var snäll och mån om sina biträ
den, och bjöd oss emellanåt hem till •sig.
Där undfägnade hon oss med kaffe och
bullar, så myoket som en pojke kunde
stoppa i sdg, Kaffe och bullar var icke
vardagsmat för oss, så var lugn för att
det blev mängder som gick åt av den
varan. - Om en pojke ville sluta hos
'en formare, för att börja hos en annan
som gav 5 öre mer om dagen, sade han
upp sig på 14 dagar. Formaren fick
nämligen själv betala sina .hiträden.
Det systemet, att en pojke själv be,
stämde när han ville sluta hos en forma
re för att börja hos en annan, gjorde
falbriksregeringen så småningom slut på.
Någon sådan fri företagsamhet ville
man inte vara med om. Jag var under
min ,tid ,som springpojke hos flera for
mare. En tid var jag hos Fritz Gustavs
son som formade tefat på en så kallad
bock. Han formade 3,400 tefat om da
gen. Där fdck man inte vara lat.
Springa 6-8 steg fram, och lfka Iångt
til'lbruks. Med 2 formar ita:get samt
iibland uppför en liten trappstege. Det
tog snart musten ur vilken grabb som
helst. - EmH Andersson var nästa
etapp, Han formade äkta koppar. Där
fick jag lära mig valka massa. Massan
bars direkt från pressen i slamhuset och
upp på verkstan. Man skar sönder mas
san i lagom stora bitar, som man an
såg att man orkade med. Sedan slbg
man den ena biten emot den andra cirka
40 till 50 gånger eller tills man fått
massan jämn och fin och utan blåsor.
- Til1 slut hamnade jag hos Verner
Vassberg, som formade storgods; hand
fat, blomkrukor m.m. Där hade jag 1
krona och 5 öre om dagen, vilket dnnebar
att ja.g var den bäst betalda spring
pojken på fabriken. Som springpojke var
det jobbet nog den trivsammaste plats
jag haft, men nog var det tungt för en
14-åring. I all synnerhet sen Vassberg
gjort s,ig illa i en fot. Då fidk jag ensam
bära massa och gods. Arbetsplatsen var
på den nya verkstaden och jag fick bära
massan frän källaren. Godset flick jag
bära på brädar ut iför trappan och över
gården till rågodsugnen, som låg utan
för målarsalen.
Innan jag började I fabriken som fast

anstälrd arbetare var jag sorn tioåring
i tio dagar springpojke hos Vassberg
under skol'lovet. Han gav mig 60 öre
om dagen och gissa om jag var mallig,
när jag fick hela ,6 kronor. Så mycket
pengar hade jag inte hart någon gång
förut. Att få behålla dem själv var ju
inte att tänka på, men nog kände jag
mig stolt när jag överlämnade dem till
mdn far. Och han ,tackade mig och sa
att jag var duktig.

1eleflisit1nspremiär
i Guslafls6erg

S•IF-medlemmar jämte ett antal in-
1bjudna hade tillfälle att fredagen den
3 dec. närvara vid televisionens första
offentliga framträdande i Gustavsberg.
Programmet upptog bl. a. väderleksrap
port, aktualiteter och en reportage
film. Demonstrationsapparaterna var en
Luxor 17" och en Aga 21" och därige
nom hade man möjlighet att göra jäm
förelser mellan de olika apparatstorle
karnas tekniska resurser.
Därefter redogjorde herr Harry Scha

gerström, assisterad av ingenjörerna A.
östeI1born, servicechef vid Luxor, och
Ove Johansson, för en del tekniska de
taljer samt besvarade frågor, som fram
ställdes av en vetgirig och intresserad
publik.

År 1886 blev jag handmodellsforma
re ooh fick till att börj_a med forma
gräddkannor för att sedermera. övergå.
til'l svårare arbeten. 1897 var det ont
om springpojkar, varför jag fick bli
mottagare hos Erland Andersson, soi:n
drejade ämnen tdll telefonhattar. Det
var en lång soonmar. Arbetet tog sin
början klookan 6 pä morgonen och slu
tades klockan 9 pä kvällen, med en :halv
timmes rast klockan 8 ti'H 8.30 ooh mid
dagsrast mellan 1 och 2. Någon ö,ver
tidsevsättning - "nej da, kommer ald
rig ifrruga". Största månadsförtjänsten
var 41 kronor. Det var fwbriken som be
tal'ade mottagaren. Men jwg snodde mdg
ändå till att tjäna en slant ,bredvid, ty
på alla "lediga stunder" svampade jag
"celefonhattar åt Erik HaHberg för 8 öre
hundrat, sä jag fick Hmp 10 kronor till
midsommar att ifesta ,på. Det var ut
ställning ,i Stockholm det året. Och när
man var så förmö•gen sku:lle man na
turligtviJs se utställntngen.

Detta var något !LV vad jag upplevde
som springpojke. Nog var det knepigt
och kneg1gt mången gång - men å'~t
gick Man f:iok inte tappa sugen!
Nu är jag gammal och har det bra

och njuter mitt otium som pensionär.

Vid dragning i Gustavs,bergs Soc.
Dem. Arbetarkommuns Varulotteri ut
föll

1 vinst ä nr 282
2 » » » 408
3 » » » 266
4 » » » 365
5 » » » 242
6 » » » 114
7 » » » 125

Vinsterna torde avhämtas före den
15 jan. 1955 hos Lotteriföreständaren
Bertil Svensson, Tallåsen 12, Gustavs
berg.
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f3land ryska skotbarn

Svenskar i Kreml bland 400-åriga katedraler.
T. h. Arsenalen från Peter den store tid.

Det började i somras. Hos tio svenska
lärare, boende på skilda håll i landet,
damp det en vacker dag ner en iribju
dan till studieresa i Sovjetunionen. In
bjudan kom från VOKS, den sovjetiska
organisationen för kulturella d'örhindel
ser med utlandet, och den hade för
medlats av det -svenska F'örbundet Sve
rige-Sovjetunionen. Vi skulle titta på
skolväsendet där österöver. Vi repre
senterade olika skolformer: folkskola,
folkhögskola, yrkesskola, läroverk, han
delsgymnasium. Och förvisso ihade -
och har - vi olika politisk uppfattning.
Men jag tror ett var gemensamt: in
tresset rför saken.

Och så en dag mot slutet av septem
ber lägger M/S Beloostrov ut från
Stadsgårdskajen, en dag med svepande
regn och bebådat hårt väder över Alands
hav.
Nå, överresan blir lugnare än vi vän

tat. Eliter ett par timmars uppehåll i ett
höstligt, genomblåst Helsingfors når vi
mot slutet av andra dygnet Leningrad.
Lots har äntrat. Vi glider för halv ma-

skin in i Nevas delta. Staden breder ut
sej framför oss, på sidorna, snart också
bakom oss. I den vidsträckta hamnen
kranar i arbete, upplag av massaved,
fartyg under byggnad. I norr och söder
fabriksskorstenar, drivande rök från sto
ra industriområden.
På väg genom tullhuset - ingen vi

sitation - möter vi för första gången
de tre ryska flickor som ska följa oss
under nära tre veckor framöver. Två av
dem är tolkar, den tredje resans organi
satör, hon som ska göra en vettig plan
av vår härva av skiftande önskemål.

Vi far i taxi genom stan. I bilen sit
ter en av tolkarna. Vi far genom hen
nes stad. Glimtar av Leningrad: gråa
stenhus, en bred ström av gående män.
niskor, flockar av intresserade läsare
framför "Pravda" och "iLeningrad" upp
satta ,bakom glas på husväggarna, ung
ar på mammas arm, inga barnvagnar.
inga cyklar, inga motorcyklar; :men
spårvagnar, bussar, bilar ofta i hög fart
och under våldsamt signalerande på de
breda huvudgatorna: fotgängare korsar

gatan, blir stående i små grupper mel
lan filerna (som tycks improviseras till
vilket antal och i vilken ordning som
helst) och undgår med nöd att bli tio
faldigt överkörda. Ingen hastighetsbe
gränsning? 50 km, svarar chauffören
och sätter upp en rasande fart på Nev
ski Prospekt. Vi föreslår att hans 50
kilometer är en genomsnittshastighet,
om man även räknar in väntetiderna.
Han skrattar hjärtligt och böjer sig över
ratten.
Några av oss finner genast folk säm

re klädda än hemma hos oss. Det är väl
också så. Men tolken tar genast sin stad
i försvar. Ser ni televisionsantennerna,
en hel skog på hustaken utmed den ef
ter kriget byggda milslånga Stalin Pro
spekt? Och Leningrad under "det sto
ra fosterländska kriget" ( = andra
världskriget)! Nio hundra dagars beläg
ring. Bombardemang, hunger, köld,
600.000 döda av svält. Många hade eva
kuerats, många vägrade lämna sin stad.
En hemlig oljeeldning under Ladoga och
nattliga undsättningskolonner på dess is
(som inte alltid höll ... ) bröt isoleringen
och hjälpte de överlevande att hålla ut.
Efter befrielsen var de oskadade husen
lätt räknade. Ett av dem var hotell
Astoria, där ni ska bo de här dagarna.
Där skulle Hitler fira segern med stor
bankett, och därför skonade han det. Nu
finns inga ruiner ( och det kunde vi be
kräita), allt är återuppbyggt, och vi
bygger nytt i ökande tempo. Men stra
patserna under krigsåren och uppoff
ringarna åren därefter har tagit på vå
ra 1krafter, och levnadsstandarden är sä
kert inte så hög som er. Men i hur
många år har ni haft fred? - Förres
ten så har vi i Leningrad i dag ca 50
biografer, 18 teatrar (anmärkningsvärd
proportion, tänkte jag), 89 klubbar för
fritidssysselsättning och förströelse, 1
kulturpalats och 1719 bibliotek ...

De slrrroma fick jag senare officiellt
bekräftade.
Och så var det alltså skolan!
Men låt mej först skissera den fort

satta resan.
Efter tre dagar i Leningrad med ,be

sök i skolor och hos skolmyndigheter,
i daghem och på museer, fortsatte vi med
nattåg till Moskva. Där tillbragte vi
sammanlagt nio dagar, interfolierade av
ett fyradagars besök i Armenien, dit vi
flög. Även hemresan Moskva-Lenin
grad-Helsingfors-Stockholm gick med
flyg.
Följ nu med till skola 175 i Sverdlov,

distriktet, i Moskva! 1238 ungar. Vi ef
terlyser genast skolgården. Finns ingen.
Barnen flockas i korridorer, trappor, går
till lärosalen för nästa lektion; lärarna
förflyttar sig mellan klassrummen, häm-
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tar materiel till nästa timme. - Detta
tycks dock inte vara en princip utan
snarare än utrymmesfråga; vi besökte
även skolor med lekplan utanför. - Vi
hälsar på rektorn, som är kvinna. Hen
nes skola är en 10-årig mellanskola.

Och nu kanske först ett par ord om
skolsystemet. ◄
I hela Sovjetunionen råder 7-årig

skolplikt. Barnen börjar skolan vid sju
års ålder. De sexton" republikernas hu
vudstäder, många andra städer och in
dustriområden och vissa landsbygdsdi
strikt har 10-åriga skolor. Vid slutet
av nästa d'emårsplan räknar man med
att generell 10-årig skolplikt skall vara
införd. Denna "mellanskola" är en fullt
genomförd enhetsskola; rför de sju för
sta åren :finns praktiskt taget inga and
ra skoltyper med avvikande kurser (un
dantag är givetvis hjälpskolor och sko
lor för defekta .ba.rn), Efter sjunde året
går en del elever över till fackskolor för
yrkesutbildning, men de flesta fortsät
ter enhetsskolan ut. Denna skola ger
ingen yrkesutbtldnlng utan är en brett
allmänbildande skola. "Aven en blivan
de skådespelare bör känna till fysiska
och kemiska lagar; först i 16-17-årsål
dern skall man välja levnadsbana", ytt
rade vice undervisningsministern Dubro
vina, då hon informerade delegationen
om de här tingen.
Men återvändom till skola 175 ! Det

gäller att välja lektion. Jag tar mate
matik i femte klass. - En rikedom av
blomkrukor i fönstren. 41 pojkar och
flickor. Skoluniformer. Flickorna svarta
klänningar med vita kragar och vita för
kläden, pojkarna mörk kostym: blus,
byxorna ofta hopsnörda nertill som ett
slags långa golfbyxor. - Detta med uni
form anses befrämja känslan av ansvar
för kollektivet, alltså ungefär: gör jag
nåt opassande så ser i alla fall vem som
helst att jag är skolgrabb, och ,kland
ret riktas inte bara mot mej som grabb,
utan mot mej som medlem av en grupp.
På mig ,gjorde dessa uniformer i försto
ne ett beklämmande intryck. De är dock
inte obligatoriska och användes inte
överallt. - Men det är pigga barn, och
talföra. En står vid tavlan ooh talar och
förklarar flödande ihela tiden. Lärarin
nan kan nöja sig med små inpass. Kam
raterna räknar samma tal - med bläck
- där de sitter i sina svarta dubbel
bänkar. Gammal hederlig klassundervis
ning! Jag sitter bredvid en liten mörk
ögd flicka med flätor, hon är inte alls
generad, visar mig sina böcker. Bänk
locket framför mig är nymålat, men jag
kan med fingret följa konturerna av en
inristad indian, ett klöverblad ...
Vad som slår mig är inte olikheterna,

men likheterna!

Tionde klassen i en skola i Jerevan.

Men i andra fall stod jag en smula
överraskad. De flesta lektioner jag be
vistade upptog förhör, och barnens svar
registrerades noggrant, såväl i en stor
klassliggare som i barnens små betygs
dagböcker. Dessa har ungarna med sig
hem varje dag för att visa föräldrarna
sina framsteg - eller motsatsen ...
· Och här framträder en som jag tyc
ker väsentlig skillnad mellan den sov
jetiska enhetsskolan och den svenska. Vi
vill ju skapa en examensfri skola för
att få 1bort hetsen ur skolanbetet, kon
kurrensandan och betygsjakten. Sov
jetskolan är i hög grad en examenssko
la, med prov inte bara vid läsårets slut,
utan vid slutet av varje termin. Ooh
läsåret omfattar fyra terminer (kortare
än våra förstås) ... Ooh ändå kan jag
uppriktigt säga: bland de barn jag träf
fade fann jag inga betryckta. De var
spontana, och lätta att komma i kon
takt med - trots språket - och sam
tidigt tycktes de med allvar och respekt
gå in för skolarbetet. Skolledan tycktes
inte vara något problem i Sovjet! Men
- sådana här omdömen bör man inte
generalisera efter ett par veckors iakt
tagelser bara.
Vi fann, att man i skolan la huvud

vikten vid de naturvetenskapliga ämne
na. Och man understryker deras bety
delse för produktionen och det prakti
ska livet.
Det är självklart, att man i Sovjet an

ser skolan vara en statens angelägenhet
och en integrerande del av samhällsar
betet. Men det betyder, att samhällets
krav också blir skolans krav. Skolan

Vi leker med barnen på skolgården.
Observera pionjärhalsdiikarna.

ska ge den uppväxande generatione:
"grunderna av alla vetenskaper" och
hjälpa den till en vetenskaplig världs
uppfattning. Men ungdomarna skall ock
så så fostras till viljan och karaktären,
att de kommer att göra en maximal in
sats i det socialistiska samhällsbygget.
En punkt i uppfostringsprogrammet

lyder emellertid så här: barnen skall
tillgodogöra stg konstens skapelser, ut
veckla sitt skönhetssinne oeh sin för
måga till konstnärligt skapande.
Nå, ryssarna anser att kunskaperna

och vissa delar av karaktärsfostran ges
bäst i skolan och genom att hålla sam
man klassen i traditionell klassunder
visning. Men skoldagen är kortare än
hos oss, och var kommer självverksam
heten, grupparbetet, den konstnärliga
fostran in? Jo, på fritiden, i det s. k.
utomskolsarbetet, också det statligt or
ganiserat genom den kommunlstiska
pionjärrörelsen.
Vi såg barn i verksamhet i dessa

pionjärshus och pionjärspalats, ett slags
motsvarigheter till våra ungdomsgårdar
alltså. Där förkovrar sig ungarna i sitt
älskhngsämne, odlar sina hobbies eller
söker förströelse. Där finns cirklar i
teknik, skeppsbyggeri, motorlära, foto,
radtotekntk, modellbygge, idrott, slöjd
(på skolschemat står endast pappslöjd,
för de lägre klasserna), växtodling, mu
sik, dans, målning och mycket annat.
Där möts föräldrar och lärare, där ges
konserter och hålls samkväm. Dit kom
mer barn med särskild lust för något,
helt frivilligt och gratis. Man försäkra
de oss att de allra flesta barnen söker
sig dit på fritiden.
Vi besökte pionjärpalatset i Lenin

grad. Dansade ringlekar med de minsta
barnen - deras frlmodlghet och hjärt
lighet tog oss med storm - såg en ung
flicka öva balett, giok igenom salar för
trä- och metallslöjd, såg ett fjärrstyrt
elektriskt miniatyrtåg, tillverkat av poj
karna, lyfte på jättekålhuvuden, pumpor
och meloner, producerade av "unga
jordbrukare".
Vi inbjödos till veckans konsert av

pionjärer i Moskva. Där uppträdde spe
ciellt talangfulla barn, i kör, som sång
solister, på ett instrument, som dansörer
och dansöser, med deklamation. Och ;pe
larsalen i Fackföreningarnas hus var till
bristningsgränsen fylld av stimmande
yra ungar. Vart hade skoldisclplinen ta
git vägen?
Vi såg en permanent utställning i

Jerevans pionjärhus. Bland skulpturer i
gips, brons, trä (ofta föreställande Le
nin, Stalin, men även illustrerande nå
gon folksaga), brcderier, radiomottaga
re, fartygsmodeller och mycket annat
fann jag även en monter med mineral
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och bergartsstycken och - några gam
la bronssmycken. Jag .frågade. Jo, dem
hade ett par unga "arkeolo.ger" haft
med sig som resultat av sommarlovets
utgrävningar. Så iknyts teori och prak
tik samman.
Jag tror att verksamheten i pionjär

palatsen( oft. f. d. furstepalats med
hundratals kalla, tomma rum, nu fyllda
av ett sjudande liv) inte bara utveck
lar barnens kunskaper utan också upp
fostrar dem till disciplin och solidaritet.
Ett villkor för att man ska <få komma
med är att man är "en .god kamrat"!
Vi fann faktiskt inga disciphnsvårtghe
ter i skolorna. Och ändå är agan sedan
länge förbjuden.

Vad mera? Ja, när jag nu tänker till
baka, är det anmärkningsvärt vad vi
hann och orkade under dessa tre vec
kor, trots att vi ständigt åt - och
drack - för mycket och sov för litet.
Och det är lika anmärkningsvärt, hur
lite man .får rum med på en tidnings

. sida. Men jag vill ändå ta upp ett på-
stående, som man fortfar.ande då och
då stöter på. Ryssarna är ibarbarer. De
har ingen kultur.
Jag tror att det delvis är sant. I en

viss mening. Vi fann inga bioaffischer
so:m berättade om Djungeldrottningen,
Mord på nattexpressen eller Fyra re
volvrar: thrtllersucce, Inga av de barn
vi träffade hade en aning om Stålman
nen eller Fantomen. Detta är ingredien
ser, som saknas i Sovjets kultur. - Men
jag tror inte det är en förlust.
Naturligtvis, det finns en baksida, Jag

tror många ryssar fortfarande har den
övertygelsen, att inget gott finns att
lära utifrån. Men den håller på att mju
kas upp. Vikten av vänskapliga kultu
rella förbindelser ( och naturligtvis han
delsförbindelser) betonas allt oftare.
Bara i år har över tusen svenskar varit
i Sovjet. Måtte den världspolitiska ut
vecklingen gå därhän att gränserna helt
kan öppnas, i öster· som i väster.

Från Lenintorget i Jerevan.

Och en hel del "västerländskt" finns
redan i Sovjet. Barnen Iäser Robinson
Kruse, Stigfinnaren, Den siste rnohika
nen. Amerikanska författare har utgivits
i mer än 37 miljoner exemplar. Strind
berg och Stagnelius finns i 'översättning
på bokhandelsdiskarna.
De ryssar och armenier vi träffade

hade en ifast tro på fra:mti-den. De var
övertygade om sitt samhällssystems för
träfflighet - liksom svenskarna om
sitt. Men de visste att framtiden inne
höll arbete, arbete. Därför ville de ha
arbetsro. Därför talade de om fred.
De talade mycket om freden med oss.
Och jag tror att de flesta i vår delega
tion ansåg, att deras ord var upprik
tiga.
Armenier, ja! Personligen fick jag

resans starkaste intryck i denna den
minsta i sovjetrepublikernas syskonska
ra, där nere på Kaukasus' sydsluttning
ar. Det kunde bli ett helt kapitel. Men
nu avslutningsvis bara en glimt, så här
i decembermörkret.
Första eftermiddagen, den elfte i ok

tober, 26° i skuggan, i huvudstaden, Je
revan. Jag smiter från gänget, som so
ver ut efter ifly.gturen. Förlorar mig i
kvarter med gammal låg Ierhusbebyg
gelse. Förevigar ett par av de grå stu
gorna med sina torvtak. Tänker: vy
kort här är väl som i Moskva, bara
vackra hus och städade platser. Då får
jag plötsligt sällskap med en ivrig,
mörkhyad landets son, på en tolv vårar
sådär. Alldeles stum men med talande
gester söker han klargöra för mig att
det !finns ädlare motiv för en kamera i
Jerevan. Han drar iväg med mig, jag
kan inte motstå. Och vi kommer till en
öppen plats, omgiven av vackra, nya
byg.gnader. Lenintorget! Han ställer upp
sig mot fontänen frwmför regerings
byggnaden, uppförd av gulvit tuff i ar
meniskt nationell (men moriskt påver
kad) arkitektur. Hela pojken är ett
utrop: här har du nånting att fotogra
fera! Och jag fotograferar ...

K. 0. Gustavsson.

50-åringornos skoltröff 1954

Farsta trädgård
Tel. 307 26

Julens blommor
i riklig sortering.

God Jul
och Gott Nytt År

Lilly Lekberg, Alva Svahn, Greta Ftodin, Greta Pettersson, Bertil Steen, Sara
Blom, Sedd Klevmo, Dagny Tunner.
Carl Wiberg, Anna Tryzell, Pauline Mattsman, 'Signe Bogaeus, Loine Remell,
Karin Edstam, Ester Lundin, Ida Kron, Eva Gustavsson, Marta Lindgren,
John Pettersson.
Nils Malm, Holger Karlsson, Emil Andersson, Signe Nilsson, Edvin Axell, Oscar
Andersson, Einar Löfdahl och Arvid Nilsson.
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Det var 'Sommaren 1901. Den varmaste
sommar jag kan minnas. Våren och som
maren avbetade jag, först i ,Sundsvall,
sedan vid Skönviks sågverk itiUs fram
i juli. Det var 'Så varmt så v,i endast
kunde arbeta på nätterna. Men sä tog
arbetet slut. Min mästare erbjöd mig
gratis mat och logi, om jag ville vara
kvar till det blev arbete igen. Men det
vil'le jag ej, jag reste med båt tm Stock
holm, men där fanns ej heller något ar
bete. Ja, då var ej annat val, än att ge
sig ut rpä vandring ett tag' ligen. Det
var ej så 'Skönt i Stookiholm 'i denna
svära värme. Till och med hästarna var
klädda i stora halmhattar för att skyd
das för den svåra värmen. Sä jag beslöt
mig för att vandra ut på landsvägen i
lugn och ro. Jag gick Enköpingsvägen.
Vad skönt och ljuvligt att komma ut på
landet, med den härliga naturen att le
va i, utan mål, utan jäkt. En nutids
människa !kan ej göra si,g en föreställ
ning om den frid och ro som ,upprfyllde
sinnet. Inga bilar, inga s>kinnknuttar el
ler motorer störde friden. En och annan
cykel eller hästskjuts var det enda man
mötte på sin väg. Dagen förflöt lugnt
och fridfällt. Kvällen kom och [ag' till
bringade natten i det fria. Jag hade ta
git av från stora landsvägen, på en väg
som förde mig till Håtuna gård. Jag var
uppe med solen, Det var ej så varmt
att gå då. Tj,dligt på morgonen kom jag
ner till Målarens härliga vatten. Där
blev det ett uppfriskande ,bad, samt stor-

tvätt av skjorta och strumpor. Man hade
ju tvål och de nödvändigaste grejer med
sig när man var ute på vandring. Sen
blev jag rodd över sjön till fägtuna.. Där
åJt jag frukost på ett kafe. Och så blev
det att fortsätta att vandra !i värmen
och det fösa dammet på landsvägen,
fri och gtad utan några bekymmer. Jag
gick barfota med skor ocih strumpor i
handen och gttarren på ryggen. Det var
lördag; en hel del bönder åkte efter sdna
hästar itill staden Uppsala och jag fick
åka med en del av vägen. Fram pä efter
middagen började jag se tornen av Dom
kyrkan i staden. Nu kändes det lättare
att gå fast värmen var tryckande. Men
det brydde jag mig ej om, jag var glad
och fri och började sjunga en gammal
luffarvisa.

"Att gå på luf.fen det är så härligt
fa:st mången tycker det är besvärligt.
men mat det får vi utav bondefan
Och litet brännvm när vi nalkas stan
A, luffa o luffa luffa 'lej
A, luffa •O luf,fa luffa lej ...

Ja, så vandrade jag in i lärdomens stad,
När jag ,gått ett stycke pä Svarfbäcks
gatan kom ett helt gäng g1ada studenter.
Det både syntes och hördes att de var
ute för att festa och ha roligt. De fick
syn på mig och :f.iick ändå mer roligt, De
bildade en ring runt om mig, skrattsal
vor och kvickheter avlöste varandra. De
var envisa att jag skulle sjunga när jag

hade gitarr. Hålla serenad för någon
vacker flicka! Men jag sa att jag var
för trött och hungrig för att sjunga.
Då blev de ännu mer envisa, En av dem
sade då: "Han skall gödas med mat och
vin, så ivri .får höra vad han kan. Vi
går till Flustret med honom!" iS8'gt och
gjort. De fog tag ,i mig och så bar det
i väg' tiU Flustret. "Tag pä dej strumpor
na och skorna", sa en av dem, När det
var gjort tog en av den min gamla halm
hatt och satt den ,på sig och sin student
mössa på mitt huvud. Så tågade vi in i
trädgå.rdsserveringen, där studenterna
träffade flera kamrater. Det blev skämt
och gla:m utan gräns. Så stack de en
matsedel under näsan på mig. "Säj bara
vad du viU ha!" Jag tog ibif.f med myc
ket 'lök. Vad de tog själva kommer jag
ej ihåg. Men efter god mat med snaps,
kaffe och punsch så lossnade trögheten,
så det gick att sjunga. Det 1bley visor
av alla slag. Det sjöngs •gluntar och
kvartetter. Det blev en riktiigt ,trevlig
kväll. Till slut sjöng ja;g en gammal luf
farvisa som studenterna ,hjä1pte Ull med.
"På vägen, så trägen, gesällen vandrar

fram,
När man kommer ,til'l en stuga
bönderna stå i rad och buga
blott man är en vandrande gesäll
blott man är en vandrande gesä'll."

Den versen SJongs om och om igen.
:Ja det -v:ar som man säger, luft I luckan.
- Nu för tiden vore sådant otänkbart,
men då. ansågs restand~t endast natur
ligt. Studenterna samlade in ,pengar till
reshjälp åt mig och det blev ett hjärtligt
avsked. Vi tyckte alla att det varit en
rO'lig kväll. Nu är de väl gaml,a ,profes
sorer, om de lever de unga studenterna.
Jag har a:ldri-g återsett någon av dem.

M1n resa fortsatte till öre.grund där
jag fick arbete.

Men det är en annan ihdstorta.

Abel Holmberg.

Julhälsning
från några förenta nationer i Gustavsberg

La colonia Italiano
Dopo sette anni di permanenza a Gus

tavsberg gli Italiani si sono presi le
usanze in gran parte svedesi, eon queto
niente di male, ma quella allegria dei
primi tempi e scomparsa, specialmente
quando ci trovavamo e cantavamo in
coro quelle belle canzoni iita1iane che
ora stiamo dimenticando. Una parte di
questi Italiani si sono sposati e aleuni
eon svedese e eon questo si e perso un
pö quello che era Iassieme della colonia,
perö una parte di questi si tengano
fedeli alle loro discussioni tenute al
club italiano, un locale che affittiamo
dalla ditta, la ci troviamo due o tre
volte alla settimana, si giuca a carte,
al ping-pong, si discute dell ,piu e dell

meno ma le discussione pm vive sono
alternate dal seguirsi dello sport. Spesso
si discute di ciö che si svolge in casa
e all'estero deliberando a nostro modo
ciö che i grandi si trovano impigliati.
Per il passatempo invernale abbiamo

alla bibHoteca comunale un po di libri
scritto in Italiano che perö sarebbe
ora di cambiarli eon le altre colonie.
D'estate invece il passatempo e piu al
ternato dalle passegiate, oppure fuori
sulla piazetta dell chiosco dedicandoci
alle nostre discussioni deliberando, eon
Rossi al centro e tutti gli altri intorno.
Per le mogli la cosa e un po diversa,
hanno uno ,piccola "syjunta" in italiano e
si contracambiano le visite tra loro. Di
quello che discutano non lo sappiamo,
ma si suppone che anche loro delilbe
rano cose importantissime.
Per noi che rimaniamo in svezia ci

rincresce nell cedere i nostri connazio~

nali rimpatriare, ma speriamo che la
ditta di Gustavsberg faccia richiesta di
nuovi Italiani per tener in vita la · bella
colonia Italiana.

Buon Natale.

Treuegemeinscbaft Gustavsberg
Monatlich haben wir eine Zusammen

kunft, mit iLichföildern, Tonfilm oder
Vortrag. Der letzte Tonfilm handelte von
Norddeutschland und die Lichtbilder
zeigen uns die Städte noch unzerstört.
Unser jährliches Weihnachtsfest gilt fur
alt und jung. Die Kinder bekommen
kleine Geschenke vom Nikolaus und
sonst gemiitliches Beisarnmensein, Auch
haben wir immer Gelegenheit, uns der
Stockholmer Gruppe anzuschliessen. Wir
wiinschen allen Arbeitskameraden und
Freunden .fröhliche Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!
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Cliff Lake

Denna historia går ,tiHbaika till 1943,
när min fru och jag ännu ägde Moose
Oamp vid St Froid lake, Maine.
MicheLangelo - Rubens, Rembrandt
- äro artistnamn som ilromma att leva,
så länge som vår jord existerar. Shalfo
spea,re - Byron - Longfellow har ef
terlämnat verk som aldrig' dö. Musiken
av Beethoven-Mozart och Mendelssohn
för att nämna endast några få, äcommer
heller aldr.i:g att gå ned i glömskans da
lar.
Men det finns en tavla, vackrare än

någon artist :kan producera, en sång, en
bok, en serie av dikter, bättre skrivna
och med musik av ibättre ikomposition
än någon av dessa stora män kunnat
frambr,inga. Det egendomliga är att den
är åtkomlig för alla människor utan
kostnad. Den som givit oss Skogen med
sina efter årstiden skiftande färger, med
sitt mörika och djupa innehåll och sam
tidigt satt musiken till alla fåglars sång,
är en mästare utan jämförelse... Kan
någon förneka detta?
Jag ihade så ofta hört namnet Cllff

Lake, så ofta hört "old timers" tal om
denna så oåtkomliga sjö i vildmarken,
med dess djupa vatten och som det sa
des, jättefiskar. Namnet blev för mig en
nattmara och jag förstod att jag aldrig
skulle få ro tiill kropp och själ förrän
jag f-icik se denna plats och pröva min
lycka där. Kanske jag dagdrömde och
tydligen visade det, ty en vacker dag
frågade min fru: "Vart skall det nu bära
iväg? Jag kan se att något är i gör
ningen efter som du l'äg,ger socker på
ägget, fastän saltet står nästan för nä
san på dig."
Så kom kartan fram, och ja;g förkla

rade, att jag tänkt att vandra in till
Cliff Lake, en 48 miles (engelska) pro
menad. Som brådskan på vår plats, på
grund av Jl:riget, ej var så överväldigan
de, så blev vrotesterna ej så svåra att
övervinna men så kom det: "Jag följer
med jag." Att förklara att mödorna
skulle bli svåra, promenaden lång och
packningen tung var naturligtvis lön-

löst. "Jag fföjer med" var svaret på
allt, Så packades det, mat för några
dagar, yxa, spik, revolver och ammuni
tion och naturligtvis fiskgrejor. Klockan
fyra på morgonen gav vi oss iväg.
Till att börja med var det som att

marschera på landsvägen, "Tote Roads",
förbi "Heves Pond" och upp till "Frog
Pond" med lunchrast vid "Lower Perch
Lake'. Så gjorde vi camp för natten vid
"Middle Brook". Klockan var då 6 på
kvällen, min bättre hä1ft förkla,rade
lugnt och sansat "Hemma kokar jag,
men när jag har guide på en fisktripp
så här, så ikokar han och diskar' också."

Sagt och gjort, efter maten somnade
hon nästan med sista tuggan i munnen.
Men "Butlrrogs" djupa basröster i den
grunda floden lockade mig, grodlär är
bättre än kycikling. Ja;g samlade ihop
ett tjugo-tal.
Nästa morgon, efter bacon med stekt

potatis och kaffe, började vi att gå våra
20 miles. Nu var det slut på det goda
väglaget. Ceder-buskar och svampmark,
höga berg och djupa dalar. Klockan 4
på. eftermiddagen hade vi ännu 5 miles
kvar. Vi beslöt att stanna vid en Iiten
flod, som enligt kartan gick under nam
net "Billy Goats brook", här fanns det
Brook trout (Foreller) en masse, Inte
stora precis men feta och frodiga. "Jag
rensar fisken, jag, om du skalar ,potatis
och gör eld", sa den bättre halvan. En
halvtimme senare visade det sig att
dagspromenaden tagit ut sin rätt, både
hon och fisken sov. Hon vaknade ej rast
jag bar henne upp till campen, men när
fisk-oset slog henne :i näsan reste hon
på si<g och sade helt vänägt: "När man
bär folk, som man tror sover, så skall
man ej svära och så skall man se efter
så att ej trädgrenarna slår dem i ögo
nen. Men tack skall du ha i alla fal'l, du
vet att jag hatar att rensa fisk - luktar
gott, är det färdigt att äta?" - - -
Äpplen, ormar och 'kvinnans list tog oss
stackare ur paradiset.
Nästa dag vid 12-tiden låg Cliff Lake

framför oss . .Skapad som en stjärna, en
tavla så underbart vacker, låg den in
bäddad i urskogen. En äl,g-familj och
8-10 rådjur betade helt lugnt. Att män
niskan ej ruinerat detta Paradis sågs
genast. Dessa skogens innevånare tog
emot oss som trogna grannar med mera
sådant. Vi existerade helt solo inte efter
den första mönstringen. Så byggde "Vi"
en riskoja. I en liten å fann vi små forel
ler passande iför beten ,för vad india
nerna här kallar ".Sho-Cnubafishing''. Så
var det båt ja. Två torra cedrar om:kring
20 fot långa, mellan dessa spikade jag
lmrtare bit,ar som ihöllo dem isär som en
flotte, eller vad "French-Cannucks" kal
lar "Flotteau". Jag •var ivrig att få

komma ut och försöka min lycka. Då.
sade äl1skl<ingen: "0 vad det skulle vara
gott med kaffe." Det är inte nog med
att dom tog ett revben från oss, dom
skall alltid ha rätt också, så kaffe •blev
det-:- - -

!Så var vi äntligen färdiga för "Siho
Chwb". Ett litet sänke och låt ,båten
gå vart den vm, betet en fot från bot
ten el1er litet mer. Vi hade vä:l drivit än
10 minuter. "Jag ihar en", sade hon. Det
var ingen lögn, hon fick 6 Ull, jag hade
lika gärna kunnat fiska i en hink. "Ty
den natten fingo de intet." Jag vevade
in min lina, mitt !bete saiknade inte lev
nadslust jag tyckte till och med att det
hånskrattade åt mig. "Den här gången
har jag en rrktig hejare ;på", sade den
äkta hälvten, spöet var böjt dubbelt och
linan gick fortfarande ut. "Håll tummen
på hjulet", sade jag... "Tummen ,på
linan dumbom, jag har ju ingen -tumme
kvar och ihan går ännu, ta. spöt du!"
"Nej tack min ltlla vän har du fått den
lede i båten sa får du ro honom i Iand
ensammen". Då knep hon ihop munnen
och fäck ett envist' drag l'unt ögonen, så
gick det en ihalv timme, ett tag såg
jag fisken, Lake Trout, storleken gjorde
att jag hajade till, jag tyckte synd om
henne när det ba•r iväg nedåt för femti,
elfte gången. "Ska jag ta spöt?" fråJga
de jag. "Nej tack du, förr skall han få
sliita armen av mig, än •att jag .ger mig
nu." En timme varade ,spelkt•a;klet, så
med ens gick all "f.ight" ur fisken och
han kom upp till ytan och lät sig snällt
bli upptagen. Kroken satt helt löst, ett
par ryck till och han hade varit gången.
28 1/2 Lbs (14 1/2 kg) ocih som alla Lake
trout tjock om midjan . . . ",Släpp ho
nom är du •snäll ... " Jag trodde knap
past mina öron. "Låt honom ,gå", kom
det iigen. J'8Jg klippte min aluminium
"tag" med märket G.W.G. i gällodket och
lät honom g,å. Några cfrikla,r och så för
svann den ... " Ser du nu vem som är
den bästa fiskaren", frågade det dyr
baraste på jorden. "Om inte jag ikunde
fiska så hade vi väl fått tu~ga ikåda tHl
kväHsmat." I kväJ:l skall det vara Trout
fileer och stekt !Potatis. Jag såg, att du
hade en burk med sparris. Den ,tar vi.
Å du ska göra a:llting Wl straff för att
du va,r le."

Medan maten lagades fick jrug om igen
veta vilken rultrafin fiskare jag var ,i
sällskap med. Så var det stekt fisk ja.
Jag rullade grodlår i brödsmulor och bör
jade steka dem. "Va,d har du där?" frå
gades det. "Ja, den som ingen fisk ifått,
ha;n får äta grodlår ... " "Ka,nske vi kan
byta eHer så där." Kvinnans vilja är
mannens lag.
På natten ,kom Mister Björn på visit.

Denna del av Staten Maine är pra:Jl:tiskt
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taget översvämmad av dessa nattens
stortjuvar. Den här kamraten var litet
för nosig, så jag skickade ett skräm
skott efter honom. Då blev det favt på
honom eller ,rättare sagt henne. Kvar
stod en liten gynnare, inte större än en
hundvalp, och bara glodde. Jag skulle
just kasta en eldglö-1 ipå honom när jag
hörde. "Vad han är söt, ge honom något
att äta ... " Mamman hade snaskat i sig
den bättre delen av. min tröja, så nu
skulle ungtusan ha byxorna förstås ...
Jag måste ge frugan kredit för goda ner
ver. Innan hon var färdri•g så hade vår
gäst äHt upp all fisk, stekt och ostekt,
två kannor med kondencerad mjölk och
aBt som hon och han fiok labbarna på
i en hast. Så var det utkörning och jag
lovade dyrt och helägt att ha ung björn
stek till frukost om han 'kom tillba!ka.
Klockan 5 var jag uppe och där var

den lilla kamraten f.rån förra natten.
Han gav sin mamma fanen och stan
nade hos oss. Det enda jag kunde se att
han .inte tyckte om var hett kaiffe och

väntade på oss. Den omtänksamma hus
modern måste ha anat det, ty hon hade
sparat 7 f.ina Trout för honom. Efter det
rnålet stod hans ma:ge i fyra hörn och
en snibb.
Dagen därpå skulle vi hemåt. Jag ha

de utan min frus vetande gjort arran
gemang med Game Warden "Smoky At
kins" att hämta oss med sitt plan. På
morgonen vilte jag göra ett sista för
sök att få en fisk och gav mig ut utan
sällskap... En morgon i Maine, härlig
natur, vtllebråd i massor, mgenting ska
dat av vår framträngande civilisation,
allt säg fr.iskt och grönskande ut. Ett
älgpar plumsade omkring i det grunda
vattnet med munnarna tfulla av"Moos
grass", I den smala men djupa ån fiska
de en "svartbjörn", Hans pepparögon
följde rnig, men sprang gjorde han ej.
Rådjur fanns det ,gott om. Av den stora,
svarta, igelkotten som infödtng'arna här
kallar Quill Pig, fanns det många exem
plar. Dessa skogens snickare uppnår
en vtkt av närmare 15 kg. Resten av

saltgurka. Allt annat åikte med utan
plågor, Jag satt och längtade efter en
handfull av arsenik ...

Dagens fiskning skall vi ej tala om.
Frugan fick ett ton, jag fick ej nog att
göra sås av . . . Vär herre skall veta
att j·ag ej är ilsken av mig men detta
gick nästan för Iångt, Den bättre hälften
halade in 23, jag fick zero =O, Och na
turligtvis gnuggades det in.
När vi kom tillbaka Wl vår camp, så

satt den lilla fyrbenta satungen där och

skogens innevånare går dem med vörd
nad förbi ty hans 2 tum länga, skarpa
taggar äro respektiJngivande vapen ...

Min "båt" låg färd1g. För den första
timmen var allt sig I<ikt. Inte ett napp,
Så fick jag äntli,gen ett, men allt jag
fiok av den ,steken var en tom krok,
betet behöll herrskapet på nedre <bot
ten. Så ihörde jag en röst "Kom och
hämta mig". Just då högg det till. Att
jag ihade en skaplig luring på kändes
nog, men den var ej så stor som jag

trodde, så, när jag visade upp den för
"publiken" på stranden så sade hon
"dcasta till'baks den där spiggen, eller
spar du den för bete åt mig." Spiggen
vägde dock 12 pounds. 1Så !klev hon om
bord: "Vi .ska väl iha något att äta på,
vägen hem, så jag har väl att dra upp
några stycken om det skall 1bli gjort."

Så seglade vi ~•gen, en tlmme kvar att
rädda äran IJ)å... Jag skulle just visa
henne en egendomlig klippformation •på
stranden, när mitt spö böjde sig dubbelt,
den gången visste ja:g att jag hade en
som ej ,gick av för hackor. . . "Dra opp
kräket, så en annan lkan få lfiska", stim
made frun. Jag hade lika så rväl ,kunnat
försöka att 1lyfta amkaret på Gripsholm.
Jag sade sä lugnt jag kunde: "Om da
men ville vara så innerHgt snäll och ha
la in sin Iina skulle jag vara tacksam.
När den ihär ·kamraten börjar att röra
på sig behöver j,a;g svängmm oc!J. fritt
vatten."
Han tog sin tid, trots alla mina för

sök att egga upp honom, men så började
dansen och jag hade händerna fulla, jag
så:g inte ens när "S:molky Atkins" plan
landade på Laken. "You got something
George", 1skrek han. Jag var för uppta
gen att svara, men ä!JSklingen sade:
"Han börjar ,bli ,gammal, det är ,betet
som ifightar .... "Ja", sade Smoky, "jag
har sett det, han ser ansträngd ut även
när han hiokar stackarn". :Så på•gick
conversationen mellan dessa två medan
jag räknade varje fot aiv rev ,som gavs
och togs. Men han 1började att tröttna
och sedan gick det fort.
"Well :Smoky, old man, ihar du din re

kord!bok med dig? Detta my boy är ett
nytt Amerikanskt rekord". Det var det
nu dnte, men ett rekord för Staten
Maine, som stod i 8 år, 36 1/2 Lbs (un
gefär 18 kg). Sedan allting blivit lugnt
och stHla sade frugan: "Ja,g. fick i alla
fall dom flesta fiskarna"... "Ja, na
turl:igtvis", svarade jag, "jag ville att du
skulle dra upp d~ där små kräken först,
så att den som kan få skaplig fisk fick
en chanse."

Snart var allting packat och färdigt.
Då sade den äkta hälften: "Vi kan

ju inte lämna lilla Svarten här, han
skall med hem också." Då vart jag ilsk
fi<ik ett rep av Smoky och snörde ihop
björnungen som ett julpaket. Så gav vi
oss iväg. En timme senare landade vi
pä ,St Froid Laike vid Moose Camps ...
Den förbaskade björnungen levde till
äret där.pä. Då hade han gjort nog rac
kartyg för hela Hvet och litet ti:11 ...
Så har vi kommit tiH slutet, och jag

önskade intet högre än att fä göra sam
ma tri!J)p i samma sällskaip en gång
till

Georg Garring.
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slnan
har jag sett en höst 'brinna så vackert
som denna. Ja jag vet, det har funnits
höstar lika vackra men då har inte jag
haft tillfälle att under dagliga prome.
nader följa årstidens skiftningar och
njuta av "vällusten i det begynnande
förfallet". Det är en av fördelarna rmed
att vara hemmafru med liten glytt, som
varje dag måste ha sin dos av fris1k
luft. Den är kort denna färgernas fest
och naturens koloristiska utsvävningar
varar någon överdådig vecka, tills en
natt med storm och regn sliter bort här
ligheten. Nu tecknar de nakna träden
sin svarta skrift rnot en allt kallare
htrnmel, dagen är kort och mörkret är
betydligt längre än vi vill iha det.

Det var en klar dag
med frisk vind som vi kom Algatan
fram, barnet oeh jag, och såg löven
dansa runt i en gla:d virveldans. En
vind tog ett riktigt tag om kvasten
och sopade rent kring fabriksområdet
och bevare oss, det var inte bara löv som
f'yflde luften. VHka skräplassar och
Lisor är vi inte. Kola,papper, tändsticks
askar, tomma cigarrettpaket, smörgås
papper, kassakvitton, en .provkarta på
mänskligt avfall flög omkring och stan
nade vid mur och plank. Tänk om vi
skulle kunna vänja oss av rmed den där
ovanan att lägga skräpet där vi står
eller ,går. Av idel tacksamhet mot den
saftigt gröna gräsmattan och rosorna
som glöder invid staketet.

Hur j~g gör själv?
Ja det är lite genant att tala om det,

men jag lägger det faktiskt i handväs
kan som snart ser ut som en sprick
färdig amerikakoffert och måste töm
mas med jämna mellanrum. Jag företog
en s!iJk inventering i går och då slog
mig någonting. Vem i allan dar vinner
på alla dessa lotterier som man för
hoppningsfullt ödslar matpengarna på,
så att den stackars hårt prövade fa
miljen måste leva på gula ärter och
strömming varannan dag, när det är
som värst. Nu vill jag se dessa märk
liga personer i Gustavsbergaren med
porträtt och presentation. Det skulle
vara så intressant att få lära känna
fru Fortunas specieI!a smak. År det
samma personer som vinner ideligen,
ideligen,

I så fall
är det väl till att ha en oherrans mas
sa lakan, örngott, lysdukar, kuddar,
handstickade täcken, skinkor, dockor
och lampstakar hemma. Här har man
köpt lotter och skrivit på listor i fern
ton år utan att få så mycket som en
helikopterresa till Stockholm en gång.
De enda lotterier jag brukar vinna på,
det är de där ni vet, som man ibetalar
in en hacka i veckan, varefter man för
rättar dragning omedelbart, varefter
vinnaren inte mera tillåtes vinna, men
väl att betala in insatsen, varefter jag
vinner sista dragningen.

Rena sparköpet alltså
och apropå det så har den hjärt
lige Konsumchefen med hjälp av
K.F:s revisorer, övertygat mig om att
det rakt inte går att tillfredsställa min
otidsenliga lidelse för ett Konsum med
en lång, förtroendeingivande disk. Jag
får klara mig med den disk jag till
äventyrs kan ha hemma. Möjligen kan
jag om det skulle bli för svårt få av
reagera mig på disken i Manufaktur
utan avdrag på återbäringen. Men, men,
~an skall aldrig misströsta här i livet,
allting jämnar ut sig.

Algatans lövträd brinner om hösten
så rasande grant att jag darrar på rösten.

B, som i brända, destillerade drycker
vid värdshuset ligger vår vingård och trycker.

Att Centrum planeras med stil och färg,
konstateras belåtet i Gustavsberg.

Samma dag som de föds såväl Stina och Mats
är det säkrast att köa till Daghemsplats.

Till Ekedalskolan sänder vi först
våra barn som lider av kunskapstörst.

i

En soluppgång över Farstaviken
tillhör den seriösa lyriken.

Gustavsberg blir vårt G, vad trodde ni annat
ett ställe som sällan i utvecklingen stannat.

Höjdhagen, samhällets grönskande vrå
scilla och ros, kaprifol i berså.

I, italienare, erkänd charmör
betvingar vår kyla med sydländskt humör.

J, som i julotta, vandrar som förr
även de ljumma till kyrkans dörr.

K, kommunalhus, gisslas av skåning,
skådas av främling med tjusad förvåning.

Lemshaga hemvist för saga och sägen,
blåeld och guldpudra blommar vid vägen.

Munkvägen finnes i Lugnet, jag undrar
kan det vara så lugnt när sprängskotten dundrar.
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I samma veva
fick jag nästan löfte f'rån kommunal
håll, att samhället skall få återgå till de
gamla hederliga tvättmetoderna med
bykgryta över öppen eld och klappbryg
ga någonstans bortåt Kattholmen. Triv
samt och gemytligt, här stundar härH
ga tider. Det kommer att skvätta salt ur. .Farstavlken på det praktfullaste och
Dahlberg kan få förtidspensionera mig
från det här jobbet, så att jag kan ägna
mig åt något människovänligare.
At familjen t. ex. som enda kvinna

bland tre manliga individer ifrån fyra
månader och uppåt. Det var en person

Jag känner mig skyldig
att be om ursäkt för alla de gång
er jag åhört skolbarnsröräldrars kläd
bekymmer med ett stilla överläg
set leende. Nu sitter jag här
själv och sliter mina gråa hår. Und
rar om det inte vore bäst att ta steget
fullt ut och införa skoluniform. Min
sjuårige son som alltid haft en naturlig

eller promenad i

av
alfabetet,
STRANDSKATAN

*

häromdan som påstod, att ef'ter jämn
viktslagen, så måste det vara minst tre
karlar I min familj, vad han nu kunde
mena med det, men jag blev arg !för
säkerhets skull.

Nattliv? Det känner jag icke emedan
på samvetets dunkudde slumrar jag redan.

0, som i otur, har jag i spel,
aldrig en vinstlott, vad är det för fel?

Pressbyråns nya kiosk är gentil
här dricker man läsk efter törstiga mil.

Q vadis, vart går du, så tyst blir vår värld.
vid en spelemans stillsamma jordafärd.

Du väntade sjöluft men vände besviken
ty R var en kväljande Rök från fabriken.

Storholmen, paradis stängd är dess grind.
Kvigor må beta i fred under lind.

Tro lilla hjärta, tro att vi får
lösning på tvättproblemen i vår.

Utförsäljning av skilda slag
har Konsum så fort vi får barnbidrag.

V, Vita hästens wienerfläta
mums fillibabba, i mazarin finns det Z.

X är en okänd faktor i driften
företagsnämnden uttyder skriften.

Älskog, Älgskog med blåbärsställen
till Atervall far man om sommarkvällen.

ösby träsk i augusti månad
på läckra skaldjur blir skändligen rånad.

Ytterst förargligt nu får jag en skrapa
Yet föll bort ur min rimmade drapa.

böjelse för omväxling och färg i klä.
dedräkten, kom varje dag hem och lade
bort plagg som inte kunde bäras med
bibehållen värdighet. Efter ett par vec.
kors intensiva studier hade vi lärt oss
gossen och jag, hur en skolgosse, mo
dell 1954, adress Ekedalsskolan, får lov
att se ut. För att accepteras av kamra
terna. Men den dagen kom ihan lika.
fulit hem och dängde ryggsäcken med
en arg duns i köksbordet och s3:: - Nu
får man inte ens ha en knapp som är
olik i k1;vajen utan att dom skall retas
med en.
- Ja, men det har du ju inte, sa jag

(hm) ordentliga husmor.
- Titta själv, sa gossen och pekade.
Så sannerligen, en av läderknapparna

var en halv millimeter i diameter mindre
än de övriga. Vilken vaken och klarsynt
ungdom har vi inte. Det hade inte jag
sett som sytt i den. Det var då jag
började luta åt uniformer, fast jag alltid
ansett likriktning som en förolämpning
mot människans individualitet. Och jag
som alltid skall göra jämförelser, fast
det lär vara så ofint. Undrar hur det
skulle varit för alla byxlappsförsedda i
våran skola om Intresset för :kläder hade
varit så stort som nu. Det här är tyd
ligen en ny och oerhört smittsam kultur
sjukdom. Föräldrar förenen eder, låt
oss diskutera saken. Detta ensidiga
överdrivna Intresse för det yttre är
osmakligt och dumt i överkant. Och
vilken plåga skall det inte vara för !fler
barnsifamiljer med små inkomster.

Medan jag nu håller på
att be om ursäkt, så låt mig tillsamman
med en mycket stor del av Gustavsbergs
innevånare, be orkesterföreningen om
tillgift för att vi av olika skä! inte in
fann oss till konserten den trettionde
oktober. Det var illa gjort, inte ibara
mot orkesterföreningen utan också mot
oss själva, som ,bjudes något så fint
och njutbart och inte tackar och tar
emot. Om det kan vara till någon tröst
så blev jag grön av avund när jag ef
teråt fick höra vilken upplevelse jag
gått miste om. När det gäller musik
är jag närmast analfabet men dessa
konserter har skänkt mig oförglömliga
högtidsstunder. Dirigenten leder Inte
blott sin orkester över förmåga, han
skänker mitt öga fröjd med sina vackra
rörelser, sin plastiskt, eleganta hand
föring. Nästa gång kommer vi allihop.
För övrigt,

God jul
Edla Sofia,
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Den 22 oktober hade nämnden sitt
höstsammanträde. I nr 2 av Meddelande
från Företagsnämnden har alla anställ
da redan fått det fullständiga protokol
let, varför jag nöjer mig med att för
den intresserade ge ett kortare referat.

Vi tittade först på verkstadsskolan
och konstaterade god utrustning, en
prima lärosal och intresserade elever
med särskilt goda anlag för teckning.
När sammanträdet öppnades hade ord
föranden en trevlig klubba i sin hand.
Den har åstadkommits av Herbert Berg
schiöld, som tog vara på ett stycke trä
av den blommande apeln, som måste vika
för den nya flintugnen. I skaftet ligger
en dikt, som skrevs, när apeln föll.
Samarbetskommitteerna på de olika

fabrikerna, som klarar en hel del in
terna ärenden och i viss mån avlastar
företagsnämnden, rapporterade sina sam
manträden. Vi fick också veta att man
haft personalfester på HPF och båtut
flykt till Sandhamn på BKF. BKF har
varit särskilt flitiga att diskutera
skyddsfrågor och HPF inbjöd till infor
rnationsmöte den 3 december, då den
nya filmen delvis visades.
Förslagsverksamheten meddelade att

40 förslag inkommit under året och att
28 hittills premierats med tillsammans
2.480:-.

Skyddskommltt.en har mycket att gö
ra, inte minst för skyddspropagandan.
Tre grupper bland arbetare, rörmän och
ingenjörer har gett sig i kast med brev
kursen "Arbetarskydd lönar sig". En
stor vandringsutställning kommer till
Gustavsberg i slutet av januari. Den om
fattar arbetarskydd, sarnarttvård, yrkes
hygien och brandskydd och beräknas
pågå en vecka. Sex skyddsfilmer och två
bildband har inköpts och utlånas till
sammanträden och möten. Alla anställ
da kan gratis studera Brevkursen. -~
Olycksfallskurvan pressas nedåt, 53
olycksfall noterades mot 58 föregående
år. Det blir spännande att se vid års
skiftet om tusenlappen bärgas.
I övrigt var det en hel del meddelan

den till protokollet om verkställda åt
gärder inom skyddsarbetet. Likaså från
personaltjänsten. I notiser i tidningen
återkommer dessa saker i andra, sa;m-

manhang, varför vi går vidare och över
lämnar ordet till ordf. Hjalmar Olson,
som kommenterade marknadsläget. Den
nya ugnen blev kostsam, framhöll ordf.
men den kommer att ge större effekti
vitet. Vi har gott om order och impor
ten tycks ha minskat något. Men någon
prissänkningsmarginal finns det inte.
Vilket PK ville veta. - Stor efterfrågan
är det på våra kyldiskar och här har
våra jobbare gjort en god insats för att
klara leveranserna. -Plast har full sys
selsättning och glasfibern kommer med
stora steg. Men det är trångt om loka
ler. - På TPF gör vi så mycket sani
tetsporslin vi förmår och våra badkar
erövrar allt större del av marknaden
hemma och ute. Nämnden föreföll vara
rätt tillfredsställd med den rapporten,
Ordf. tog så upp de nu aktuella spörs

målen om Företagsnämndens aktivitet.
Det har ju på sina håll yppats farhågor
att passivitet kan ge nämnderna "en
död i skönhet". Vi på vår ort bör också
se till att vi sysslar med angelägna ären
den. Rapporter äro nödvändiga men ej
stimulerande. Frågan hade diskuterats
inom företagsledningen och med vice
ordf. Ett ärende, som vi kan börja med
är befolkningsutvecklingen i Gustavs
berg och vad den kan ge oss för upp
gifter vid planläggningen av vår verk
sarnhet, för skolan, bostäderna, ifråga
om pensioner m.m. Fil. lie. Per Holm,
som inbjudits som gäst, redogjorde för
hur en analys av den hittillsvarande ut
vecklingen och en prognos för den fram
tida skulle utredas. Det första avsnit
tet berör folkmängd, födelse- och döds
tal, civilståndsfördelning och yrkesstruk
tur. I den andra. undersökningen göres
en beräkning hur Gustavsbergs befolk
ning kommer att förändras under olika
förutsättningar fram till 1965. - Före
tagsnärnnden beslöt att acceptera en be
folkningsundersökning och lämnade
uppdraget åt herr Holm.
I anknytning till den nämnda utred

ningen, som också kommer att belysa
ungdomens problem, togs frågan om
ungdomens fritidsverksamhet och om lo
kalbehoven upp i ett samtal. Som van
ligt när ungdomsfrågan kommer på tal
blev diskussionen livlig och det under
ströks från flera håll att man räknade
med företagets stöd. Det meddelades att
kommunen också har frågan på tapeten
och att ett ungdomsråd kommer att prö
vas och att frågan om en parkhall skall
utredas. Ordf. vitsordade företagets in
tresse och förordade rådslag mellan
kommun, företag och organisationerna
för att närmare dryfta vad som kan gö
ras i detta angelägna ärende.
Och så var det sena kvällen.

Sekr.

Gustavsbergsprofil
4.

Carin Björqui~t

I stengods skapar en pigo
ny form och färg med indigo.
Hon blivit konstnär på kuppen
Hon gett atmosfär åt gruppen,
som arbetar skönt kring don Stiga.

G-g.

* *
CJJu hjälper eff barn

Ett underligt år är snart förbi,
på näsita vi väntar och hoppas
att isar ska smälta och solen bli fri,
att löftenas sådd ska knoppas,
då [reden. ska bygg:as på [asta. valv
och så'l'en läkas· från flodsvall och

skalv,
då barnen i härj,ade länder
mot tryggare levnad vänder.

Här lever du väl och saknar ej bröd,
och tror dig ha råd till mycket
men glömmer att tusende små lida

nöd,
de leva i kaos och trycket
av ängslan, av brist på skydd och på

mat.
Du [irar jul med rågade fat.
Så nog har du skäl att skänka
din redlig:a skärv - och tänka.

-a



Arbetarskydd lönar •sig
Varje år skulle Fabriken kunna

skänka ett 80-tal av sina anställda
10 st Svenska Statens premieobliga
tioner var. Efter c :a 15 år skulle
praktiskt taget varje arbetare vid fa
briken vara innehavare av 10 st pre
mieobligationer. Nu är det ingen risk
att det blir så trevligt ordnat - men

om man slapp de kostnader som varje
olycksfall medför för företaget, så
skulle man kunna använda pengarna
för ett dylikt trevligt ändamål.

Arbetarskyddsstyrelsen har i sin
tur räknat ut att olycksfallen i arbe
tet inom svenskt näringsliv kostar
landet c :a 600 miljoner kronor årli
gen. Den nätta summan säger klart
ifrån att det måste löna sig med ett
effektivt arbetarskydd.

Det är den ekonomiska sidan av sa
ken. Å andra sidan måste det vara
synnerligen viktigt att av rent huma
nitära skäl göra allt för att få fram
ett välordnat arbetarskydd och söka
förebygga olycksfall och ohälsa, som
ger den enskilde och hans anhöriga
så många lidanden tillika med en en
skilds försämrad ekonomi.
Arbetarskydd lönar sig lyder mot

tot för den landsomfattande kampanj,
som nu pågår. Syftemålet är kort och
gott att effektivisera arbetarskyddet
och minska olycksfallen och faran för
ohälsa i arbetet.

De offentliga hjälpmedel, som
ställts till förfogande för kampen mot
olycksfall och ohälsa är bl. a. Arbe
tarskyddslagen, de statliga tillsyns
organen och överenskommelserna
mellan arbetsmarknadens parter. Bå-

de arbetsgivare och arbetstagare ha
pålagts ansvar, båda parter kan åta
las för vårdslöshet, oförsiktighet eller
försummelse som vållar någon annan
skada och båda är skyldiga att posi
tivt medverka i skyddsarbetet. Ar
betsgivaren står i ansvar för sin per
sonal, arbetstagaren ansvarar i för
sta hand för sig personligen. Om de
statliga organen kan man i korthet
säga att Arbetarskyddsstyrelsen utar
betar anvisningar, Yrkesinspektionen
ser till att de följas.

Varje arbetsställe ska ha sin
skyddsorganisation och jag skall i
korthet påminna om, hur vi har det
ordnat härute. Vi ha då först själva
nyckelmännen. Det är skyddsombu
den. Av dem ha vi ett för varje av
gränsat arbetsområde i fabriken. De
är arbetarnas fackliga förtroendemän
i detta viktiga arbete. De bör inte by
tas alltför ofta, de skall ha goda in
struktioner och de ska ha rätt till
översyn av alla de skyddsanordning
ar, som förekommer inom deras om
råde. Därmed är inte sagt att alla
skyddsärenden ska passera skyddsom
budet, ty den normala vägen är över
närmaste arbetsledare, som är den
andra nyckelmannen i skyddsarbetet.
För varje fabrik har vi härute dess
utom ett huvudskyddsombud, tredje
mannen om Ni så vill, som tillsam
mans med fabrikschefen gör en mån
atlig rond för att inspektera skydds
arbetet och kontakta skyddsombu
den. Vid dessa ronder skrivs protokoll
om verkställda åtgärder och kvarstå
ende åtgärder, och denna rapport
granskas sedan inför den samlade sto
ra skyddskommitten, som samman
träder första månaden i varje kvar
tal.

Skulle ett olycksfall inträffa så
skall - givetvis sedan den skadade
först fått vård - orsaken undersökas
och ens. k. olycksfallsrapport, under
tecknad av skyddsombud och förman,
inges till skyddskommitten via syster
Margit. En liten skada eller ett till
bud bör därvid inte förbises, i rap
porthänseende, ty uppgifterna här
kan ge värdefulla synpunkter och pe
ka på skyddsåtgärder, som kan behö
vas. Vid yrkesskada, som ger upphov
till sjukpenning skall numera två an
mälningsblanketter gå till sjukkas
san, ett till huvudskyddsombudet och
ett behållas av företaget. På den
blanketten skall utöver de sedvanliga
uppgifterna anges fel och brister i

material eller arbetsmetod, fel som
begicks av den skadade eller annan
och vad som tidigare gjorts för att
förebygga dylika skador och vad man
kommer att göra.

Olycksfallsrapport och anmälan na
gelfares sedan av skyddskommittån,
som vid sitt möte går igenom händel
seförloppet och åtgärderna för varje
olycksfall. Och här bör man också
höra något om de smärre tillbuden.
I säkerhetskommitten sitter Artur

Teglund som ordf. och undertecknad
som sekreterare. övriga medlemmar
är Axel öhlund, de fyra fabriksche
ferna och deras huvudombud jämte
ing. Nordgren. Vidare Harald Anders
son och Lennart Backman som repr.
för arbetsledarna och tjänstemännen,
syster Margit och dessutom hrr Ek
man, Steen, Göransson som konsulter
för reparationer, elf'rågor och bygg
nadsärenden.

Vi kan säga att vi har en rätt bra
skyddsorganisation och intresserade
kontaktmän. Men det hjälper ej om
inte varje anställd känner ett särskilt
intresse och ansvar för att arbetsför
hållandena ska vara så riskfria som
möjligt. Alla måste vi samverka och
ha ögonen öppna med den tanken att
"ett olycksfall är ett för mycket".

Gräv för att få fram orsakerna!
uppmanar man i den brevkurs kring
Arbetarskyddet, som studeras landet
runt och hos oss just nu av tre pri
märgrupper av arbetare, förmän och
ingenjörer. Den cirkeln hoppas vi se
dan skall följas av flera cirklar, där
nuvarande deltagare blir cirkelledare.
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Gräv för att få fram orsakerna!
Ja, men det är inte bara det! Att
förebygga ohälsa och olycksfall är
minst lika viktigt, Tag t. ex. färd
olycksfallen till och från arbetet, som
utgör 15-20 proc. av alla olycksfall.
Man kan inte skylla allt på dålig
sändning, ofta beror det på bristan
de omtanke hos den åkande, avsaknad
av cykellykta eller brådska. Vi får
inte heller glömma att de flesta av
oss är i medelåldern och inga säkrare
cykelåkare i svåra väglag.

Det skulle föra för långt här att
peka på alla de områden där skydds
arbetet kan sättas in och bör sättas
in. Det gälller t. ex. att se upp med
belysning i olika avseenden, vi har
vissa buller som kan undvikas, vi har
ventilationsproblem, dammbindnings
frågor och utsug, vi har alla maski
ner och verktyg, som innebär stora
risker, om de inte brukas på rätt sätt,
och vi har den farliga elströmmen att
se upp med.

öhlund har i en artikel i Gustavs
bergaren påpekat betydelsen av rätta
arbetsställningar och en god fotvård.
Vi kan ge en sorglig provkarta på
mycket olämpliga arbetsskodon, som
arbetskamrater går och trampar i på
de hårda golven i fabrikerna. Skydds
kommitten har bett en inspektris,
assisterad av en sjukgymnast att gö
ra en ..rond genom hela fabriken i de
cember - och då kommer vi att titta
både på arbetsställningar och arbets
kläder.
En och annan kanske dras med hu

vudvärk och yrsel. Här kan orsaken
ligga i nedsatt syn och för svaga glas
ögon.
Andra går omkring med gummisu

lor på lerhala golv. Där är ju risken
för halka utomordentligt stor.
Lyfter vi rätt? Här behövs en sär

skild teknik för att undvika muskel
sträckningar och ryggskador. Vi har
ett bildband om den saken, som myc
ket enkelt kan demonstreras för de
som ha att lyfta i sitt arbete.

Och så har vi personalrum, som
skall vara ett prov på vår hygien och
vår standard. Här måste man nog
hålla efter kamraterna. Jag hade en
manlig och en kvinnlig gäst häromda
gen, som vid åsynen av skylten Da
mer och Herrar plötsligt rusade ifrån
mig och in i dessa rum. De kom ut
lika fort. Osnyggade toalettrum är
frånstötande. Misskötta toalettrum
liksom spottning på golv är något som
vi behandlade för 10 år sedan i
Skyddskommittån och nu borde vara
ett övervunnet problem.

Vi har något, som vi kallar intro-

duktion av nyanställda. På den punk
ten kan vi säkert göra bättre ifrån
oss och trimma både arbetsledare och
skyddsombud att verkligen ge den
nyanställde anvisningar också ur
skyddssynpunkt. Och då ska vi inte
glömma att en som förflyttas från en
avdelning till en annan måste betrak
tas som nyanställd på den avdelning
en ur skyddssynpunkt.

Under de senaste åren har genom
Skyddskommitten genomförts en del
arrangemang, som haft ganska stor
betydelse. Vi ha fastslagit i proto
koll att arbeten, som har med sky<ld
i säkerhetstjänsten att göra skall ha
företräde i arbetsorderpl.aneringen
på serviceavdelningarna.

Vi har också inrättat ett solarium,
som nog har plats för flera besökare.
Under innevarande gråa dagar, har
bestrålningen säkert en god effekt.

Åtgången på magnecyltabletter
och förband har varit mycket i över
kant, men är numera bättre anpassad
efter verkliga behov.
En del övningar i /örsta hjälpen

och i skötseln av upplivningsgungan;
skyddsträffar och filmvisningar har
under åren gjort sitt till för att stär
ka skyddsarbetets position inom fa
briken. Nedkylning av dricksvattnet
sommartid var ju ett gammalt önske
mål, och nu ha vi fått fram en appa
ratur, som prövats på Sanitet, och
som visat sig mycket bra. Vi kanske
kan sätta upp liknande också på de
andra fabrikerna.

Vår statistik över antalet olycks
fall är hygglig men kan givetvis bli
ännu bättre. Inom hela industrienlig
ger genomsnittet på c :a 15 olycksfall
på 100 årsarbetare. Vi håller oss om-

kring 10. Inom KF-företagen ligger
vi inte i toppen men ungefär på 13 :e
plats. Skoindustri i Örebro har 5,
Henkel-Helios 8. Ett av landets stör
sta företag, SKF, har genom en ratio
nell skyddsverksamhet fått ned sin
olycksfallsprocent till omkr, 3. Det
är självklart, att vi här ute skulle
kunna bringa ned vår olycksfallssta
tistik ett bra stycke till.

Den snabba tekniska utvecklingen
under senaste år har gjort att män
niskan liksom inte hunnit med. Vi tå
la inte vilka påfrestningar som helst.
Maskinerna, arbetsställningarna och
mycket annat måste ta hänsyn till
hur människan är skapt. "Vi måste
anpassa oss till maskinerna" har nå
gon sagt. Det låter grymt. Men man
får väl lov att fatta det så, att vi bör
se upp med de ansträngningar, de ar
betsmoment vi har för att klara pro
duktionen. En bristande anpassning
kan annars orsaka olycksfall, trött
het och sjukdom. Vi har flera exem
pel på det. Arbetsmiljön betyder ock
så en hel del. Vår arbetsplats skall
ha en viss trevnad. Vi ska trivas i den
grupp vi arbetar, vi behöver kontakt
med omvärlden utanför fabriken och
inte känna oss instängda.

Även på dessa områden bör vi söka
förebygga att det blir för stora be
lastningar, fysiskt och psykiskt, på
den mänskliga arbetskraften. Och i
det arbetet har vi alla gemensamma
intressen och kan alltså samfällt slu
ta upp under parollen "Arbetarskydd
lönar sig."

Säkerhetstjänsten kommer ovillkor
ligen också i kontakt med och måste
medverka till åtgärder för samhällets
hälsovård och brandskydd. Vi har t.
ex. anledning att intressera barnen i
skolan och de hemmavarande hus
mödrarna hur man förebygger risker
och skyddar sig mot skador. "Det
gäller oss alla" heter det träffande
nog i en av <le utmärkta filmerna,
som utgivits av det allmänna arbe
tarskyddet. I den andan planerar vi
därför tillsammans med kommunen
att anordna s. k. skyddsdagar i Gus
tavsberg och en utställning i Kommu
nalhuset i slutet av januari. Vi kom
mer att bjuda på film och föredrag
och att ordna särskilda visningar för
skolans elever och för husmödrarna.
Den kommitte som arbetar med pro
grammet hoppas att alla gustavsber
gare intresserat deltaga i denna
skyddsvecka och att propagandan ska
bidra till att på alla fronter förebyg
ga ohälsa och minska riskerna för
olycksfall.

Gösta Dahlberg.
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Den vakne medborgaren har sä
kert redan uppmärksammat att vi
fått en ny poliskonstapel till samhäl
let. Sten Karlsson heter han, född
1920, och kommer närmast från Nor
rahammar där han tidigare hjälpt till
att upprätthålla ordningen. Polisen
har också skaffat sig en radio - ge
nom lån från militären - så nu kan
Adborn jaga bovarna även genom
etern. Vad blir nästa steg i utveck-

• lingen? Television?
• Det har börjat lossna på bostads
byggnadsfronten nu. Byggmästare
Skoglund håller just på att lägga
grunden till 4 st. bostadshus i Lug
net. Husen kommer att omfatta 114
st. lägenheter av varierande storlek
från ett rum med kokvrå till 3 rum
och kök. Samtidigt uppföres en snabb
köpsbutik för konsumtionsförening
en. Bostäderna kommer att uthyras i
öppna marknaden. Samtidigt kan
meddelas att en bostadsrättsförening
vid namn Berget bildats för att byg
ga hyreshus i Hästhagen. Det rör sig
här om 48 lägenheter. Dessutom har
kommunalfullmä:ktige beslutat att yt
terligare egnahemstomter skall fär
digställas i Lugnet. Man skulle på det
ta sätt få fram cirka 30 st. nya egna
hem. Likaså är byggnadsplanerna för
Mörtnäs och Brunn färdiga så att ex
ploateringsarbeten kan påbörjas. Det
ta betyder att Mörtnäs kan få egna
hemstomter till ett antal av cirka 50
st och Brunn 75 st.
Hälsovårdsnämnden i kommunen

har låtit utarbeta en renhållnings
stadga, som skall gälla för vissa tät
bebyggda delar. Den innebär bl. a.
att sophämtning skall bli obligatorisk
så gott som i hela kommunen.
Efter den 1 januari 1955 kommer

kommunen att se till idrottsplatserna i
samhället. För detta ändamål har till
satts en idrottsplatsstyrelse som bl. a.
har sådana namn som Arvid Ericson,
Gösta Göransson och John Svenson
bland sina ledamöter.
Från socialvårdens område förelig

ger vissa viktiga beslut. Sålunda har
kommunalfullmäktige beslutat, att

kommunen skall övertaga Ingarö hem
för gamla och driva ålderdomshem
met där direkt under socialnämnden.
Detta betyder att den av vissa Ing
aröbor bildade stiftelsen erhåller en
gottgörelse från kommunen. Det be
lopp som det här blir frågan om skall
sedan förvaltas av Ingarö kyrkokas
sa.
För Gustavsbergs samhälle har

man beslutat en hemhjälpsverk
samhet för gamla som är i behov av
tillsyn i hemmet. Därför skall förut
varande hemvårdarinnan fru Livia
Östman, som i dagarna lämnat sin
tjänst, i framtiden tjänstgöra som
hemsyster åt gamla. Man räknar med
att på detta sätt kunna minska be
hovet av ålderdomshemsplatser sam
tidigt som man skapar bättre förhål
landen för de gamla.
Under hösten har kommunen inköpt

Brunns corps de logi. Det är mening
en att man i en framtid skall kunna
använda herrgårdsbyggnaden som
hembygdsgård eller något liknande.
Då behovet för närvarande icke är så
stort för en dylik gård kommer an
läggningen troligtvis att tillsvidare
uthyras för konvalescenthem eller vi
lohem.
Efter framställning från olika håll

har kommunalfullmäktige beslutat
att tillsätta ett kommunalt ungdoms
råd på prov under 1955. Ungdomsrå
det skall arbeta för att stimulera fri
tidsverksamhet och initiativ inom det
ta område och efter ett års erfarenhe
ter inkomma med ett förslag till full
mäktige på nya giv i ungdomsarbetet.
I rådet sitter f. n. bl. a. Yngve Ny
ström, Gösta Dahlberg och Bertil
Svensson.

Skatten till borgerliga kommunen
för nästa år kommer att bli 8 :09 kr.
till skillnad från innevarande år då
skatten varit 8 :08 kr. Höjningen for
hundskatten är däremot mera mar
kant, den höjes nämligen från 25 :
kronor till 35 :- kronor under år
1955. Kyrkan har i sin tur beslutat
höja skatten med 9 öre. Skattehöj
ningarna kommer inte att ha någon
inverkan på källskattetabellen.
Från övriga områden som kommu

nen har intresserat sig för på senaste
tiden kan nämnas att man tillsatt en
kommitte för utredning om behovet
av en parkhall. Parkhallen är en
byggnad där det förekommer ung
domsdans, möten, brottning, boxning
och många andra nöjen - obs! inte
alltsammans på en gång. Dessutom
pågår utredningar om pensionärshem,
brandstation och tvättinrättning.

G. 0.

Min grannfru och jag gick till Folkan
för att se husmodersfilmer. Om dom var
inget särskilt att säga. Den gamla van
liga blandningen - en tredjedel vettig
konsumentupplysning och två tredjede
lar överdrifter, vilket inte gjorde så
mycket, ty lokalen var fylld av erfarna
och hårdflirtade husmödrar. Men på.
gräsmattan utanför stod en skara djupt
engagerade killar och följde ett slags
mål mellan två arga gossar, modell
mindre. Kvidande ljud hördes från den i
underläge. Grannfrun som i mörkre
tyckte sig känna igen den översta som
sin egen förstfödde; stack fram och tog
honom i hampan. Men den killen var en
annan moders son. Han blev mycket för
vånad och gtck tyst bort för att slicka
sina sår. Men den lille reste sig, sla
gen, snörvlande och med håret på ända
och utropade ordagrant: "Ska man nu
inte få slåss ifre utan att de kommer
nära jävla ·kärringar å lägger sej i de!"
- 0, manliga solidaritet bortom förnuf
tets gräns, över fläskläppar och till sista
näsblodsdroppen. Var på er vakt! Det
är inte nog med att en massa tokiga
fruntimmer ,försöker att förhindra krig.
Nu lägger dom sig i hederliga slagsmål
också. Det blir marigt att vara man i ett
gryende kvinnosamhälle! Fridfull jul!

;EJ. A.
*

Den gode sonen skulle hålla sig inne
och läsa sina läxor medan mamma var
till Konsum. Och det tog sin tid. Då föll
den första snön och frestelsen till ute
liv blev den unge mannen övermäktig.
Men mamman hade ingen nyckel. Hur
skulle hon komma in i lägenheten, men
ingen obehörig? Han löste problemet.
När mamma kom åter satt ett plakat
med präntade bokstäver på ytterdörren:
"Hej, kära lilla mor. Nyckeln sitter
gömd bakom pappret!"

G. H.
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Pensionärshemmets ombyggnad fira
des lördagen den 30 oktober med en
trivsam kaffebjudning. Trion Fall-Pet
tersson-Backman bjöd på en musika
lisk njutningsstund och efter kaffe och
tårta talade Gunnar Andersson om Hem
mets utveckling. Samuel Svenson gav
några glimtar från Hemmets planering
på 30-talet och till slut fick gästerna
bese de fina lokaliteterna och prata med
pensionärerna, som vänligt upplät sina
trivsamma rum för insyn. Tvättstugan
i källaren var sådan som man önskade
på :flera ställen i samhället. I badrum
men behövs ett stöd eller handtag eller
också låga badkar. Även personalrum
men beskådades, där den lustiga "bar
disken" i föreståndarinnans rum väckte
en viss undran. Den lugna samvaron
på Hemmet var en skön avkoppling för
inbjudna .jäktade medmänniskor.

Församlingsaftonen i ·kyrkan den 24
oktober hade samlat många gäster, som
gladdes åt kyrkokörens sång och in
tresserat lyssnade ti11 komminister ös
ters sång till luta och berättelse om Os
kar Ahnfelt. Kollekt togs upp till Räd
da Barnen.

Daghemmet har haft två "mamma
samkväm" i oktober och november. Se
nast var alla mammor samlade en höst
kväll kring kaffe och ljus vid Ekedals
vägen och då fick de titta på färgbilder
från barnens vårfest och höra musik och
sång. I dagarna hålles det sedvanliga
julmötet med Lucia. Då knåpar mam
morna under en oppsittarkväll ihop
trevliga juldekorationer till sina hem.

Länets socialvårdsförbund ordnade
upplysningskurs i barnavårdsfrågor den
17 november på Kommunalhuset med
deltagare av socialarbetare och kom
munalfolk. Konsulent Gråby talade om
"Det statliga stödet åt ungdornsarbetet",
byråsekreterare Christina Ellwyn om
"Ateranpassning av vanartad ungdom"
och inspektör Kinell om "Storstaden och
landsbygdsungdomen.''

SIF och SAF-avdelning:wrna har haft
höstmöten den 1 och 20 oktober. Där be
rättade på det :förra ing. Brahm om
Oxelösund och centrifugalrören, på det
-senare gav ing. Teglund en redogörelse
för Gustavsbergs arbetsfält inom indu
strin. Representanter från Folksam re
dogjorde för grupplivförsäkringen och
som vanligt var det en stunds diskus.
sion, där särskilt arbetsledarna visade
friska fläktar.

Konstföreningen hade sammanträde
på Kommunalhuset den 20 oktober. Bo
Lindvall kåserade över ämnet Bildkom
position. Årsmöte hålles den 8 dec.

Nykterhetsvårdsförbimdet av Stock
holms distrikt hade årsmöte med ett
hundratal kommunrepresentanter på
Kommunalhuset och 31 oktober. Dr Olov
Burman talade om nykterhetsnämndens
framtida uppgifter (som tenderar att bli
av alltmer rådgivande karaktär) och in
satser för alkoholvanornas sanering.
Mottot är att det blir oändligt mycket
billigare att förebygga än att bota och
att det lönar s·ig för en kommun att
satsa på en vettig nykterhetspolitik. -
Länsnykterhetsnämndens ombudsman
redogjorde för de nya Iagbestäanmelser
na 1955, varefter årsmötet intog middag
på Värdshuset.

Resoklubben. i Custavsberg hade höst
träff i Kommunalhuset den 20 november
med dans, underhållning, lotteri och sill
och potatis. Man berättade om somma
rens utflykter och planerade för nästa.

Skärmbildsundersökmingen :i, Gustavs
berg slutfördes sista veckan i oktober.
På fabriken :gick det som på löpande
band under tre dagar med i det när
maste :full anslutning och även i sam
hället blev det köbildning. Ingarö tåg
också saken på allvar. Kommitten fick
lov att ordna •både med buss- och båt-

transporter. Men många uteblev på sina
håll, vilket var skada, då möjligheten
inte ,bjuds så ofta.

En av de äldsta byggn,aderna inom fa
briken föll i slutet av oktober genom ett
ryck från lyftkranen. Väggarna har
länge hotat att falla. Här har en gång
varit glatt:bränning och elektrisk ugn.
Och nu plockar Göranssons gubbar ihop
en hoper fint tegel och annat smått och
gott, som kanske har historiskt värde
för dem som har sinne för sånt. Rase
ringen skedde med dunder och brak.
Jag tyckte att Ode1bergs drag blev
bistrare i dammolnen.

Red. Manne Berggren inledde ABF:s
föreläsni·ngssäsong den 9 november med
ett kåseri belyst av bilder, som han kal
lade "Vid radio,mikrofonen i Afrika." Se
nare har Dr Nils Dahlbeck givit ett fö
redrag för fågelvänner och i början av
december ger Bygdeteatern en föreställ
ning på Folkan med pjäsen "Litet bo".
ABF har nu cirklar i gång i engelska,
vardagssvenska, arbetarrörelsens kultur
program, f'oto, blommor och modellbyg
ge förutom de permanenta arrange
mangen genom 1blås- och stråkorkestern
gitarrspelning, körsång och gymnastik.
Lägger man så därtill Fackorgunisatio
nens och Konsums studiegrupper kan
man påstå att möjligheterna till att få
veta mera äro väl tillgodosedda. Det
gäller >bara att ta vara ,på dem!

Matlagningskurs för herrar startade
i yrkesskolans regi på Ekedalsskolan
den 2 november. Det var Kcnsumperso
nalens manliga som med friskt mod gett
sig i kast med gastronomin. När de bli
vit mera vana kommer ref. för avsmak
ning.

Orkesterföreningen inledde sin säsong
med konsert i kyrkan den 31 oktober.
Solisterna Berndt Andersson och sko
lans musiklärare Ingemar Söderlund ut
förde sina solon för flöjt och fiol på
ett utomordentligt sätt. Som avslutning
spelade orkestern Mozarts symfoni nr
38.
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Besökarströmmen har minskat under
hösten och vi rä~nade in "bara" 1500
under oktober och november. Där var
folk från en hel del verkstäder, skolor
och kvinnoklubbar. Påhlmans elever har
i uppsatser visat att våra ciceroner har
mycket att berätta. Ambassaderna äro
flitiga besökare, liksom gäster på Vår
Gård, ,i Reso och LO. Medarbetare i
Västmanlands Folkblad kvitterade ,besö
ket med en spalt i sin tidning och en
hel del tackbrev har kommit. Bland ut
länningarna dominera engelsmän och
amerikanare.

Varpaklubben; ett sammansvetsat och
trevligt gäng, som på några år lärt så
mycket av den ädla sporten att de nu
kämpar i eliten hade årsmöte den 6
november. Fina priser hade åstadkom
mits, av vilka Sigurd Pettersson fick
bära hem de tre förnämsta. Vandrings
priset mellan Bryggarna och Gustaj s
bergs fabriker är nu definitivt erövrat
av gustavsbergarna och :f.ick hemibäras
av ref., som hade nöjet förrätta prisut
delningen. Årsfesten inramades av god
mat, skämtlekar, dans och sång och var
förlagd till Kommunalhuset, där nedre
botten bjuder bra möjligheter .för mindre
klubbar att ha sina samkväm. En möj
lighet som det gäller att akta väl. Ty
värr lär det redan ha förekommit litet
vårdslöshet vid något tillfälle.

Gurn,mifabriken i Gislaved hade stort
informationsmöte den 21 november med
livlig diskussion om arbetsstudier och
samarbetsformer, Erik Mehlqvist och
Bertil Svenson från Gustavsberg var ne
re och vittnade om hur vi söker klara
dessa problem. De ,blevo väl omhänder
tagna.

Julfemman har även i år haft en kom
mitte i verksamhet, som till förmån för
de gamla insamlat penningar genom jul
askar på fabriken och bidrag från de
större organisationerna. Den 12 decem
ber gavs den sedvanliga konserten i kyr
kan.

Brandmästare Ivan Johansson, som
tillträdde sin befattning den 1 nov. in
troducerades vid en festlighet med våra
brandmän på Värdshuset den 17 novem
ber. Den avgående brandmästaren Sven
Lindberg, som nu har skäppan full som
ombudsman för brandfolket, avtackades
av borgarbrandkårens kamratförening
och mottog en praktfull Gustavsbergs
vas. Fabriken representerades av Artur
Teglund, Kommunen av Harry Petters
son.

Arbetsplatsen - en kulturmiljö kalla
des den konferens på Runöskolan, där
socialar,betare och personalfolk i mitten
av november ttllsammans med folk från
LO, TCO och S.&F bl. - a. diskuterade
Miljön i färg och form på arbetsplatsen,
Individ och grupp, Utbildningsfrågor,
De unga på arbetsplatsen och kontak
ten Arbetsplatsen-----'11emmet. Från Gus
tavsberg deltogo Artur Teglund och
Gösta Dahlberg. Teglund var populär
inledare för ämnet Individ och grupp,
där gruppsammansättningar, genera
tionsproblem, lagarbete, musik under ar
bete, personaltidning och personalfester
ventilerades. Jag är rädd för att vi har
en hel del besök att vänta från social
arbetare, som vill uppleva Gustavsberg
direkt.

Pensionärsföreningen, fortfarande en
av de piggaste organisationerna i sam
hället, träffades den 8 november på
Kommunalhuset. Efter mötesförhand
lingar bjöds på musik av Trion och kaf
fe. Den 6 december sökte man sig till
lokalen i Mariagatan 13, då ,Soc.-dem.
Kvinnoklubben var värdinnor med Lucia
och sång till kaffet. Ordf. är angelägen
att jag skall smyga in ett tack här till
alla, som ger <föreningen luft under ving
arna.

GIF:s K,a1nratförening hade årsmöte
på Värdshuset den 13 november i vil
ket ett 50-tal gamla kämpar deltogo.
Styrelsen omvaldes med Albin Åberg
som ordförande. Edw. Möllers Minnes
plakett tilldelades i år kamrer Arvid
Ericson som ett tack för hans varma
intresse för idrotten i Gustavsberg. Su
pen och årsmötesförhandlingarna följ
des av munter underhållning, paketauk
tion och dans.

Lottakårens Basar den 23 oktober
samlade som vanligt mycket folk och
försäljningen på skänkta och av !ottorna
gjorda arbeten inbringade 3.662:75. På
så sätt har iLottorna kunna ge Julfem
man i Gustavsberg 300:-, Rädda Bar
nen 300:-, Reumatikervården 300:-,
Poliosjuka 300 :-. Därtill har Hemvär
net fått 300:-.

Inspektor för lantbruket blir frän cen
1 januari Olof Korrander från Arvika,
Vi hälsa honom välkommen och hoppas.
på att få stifta närmare bekantskap.

Guetausberq dukar till fest kallade
Nykterhetsvännernas samarbetskommit
te sin utställning i Kommunalhuset den
28 november. Trots trist dagsregn blev
det många besökare, som också avsma
kade de alkoholfria dryckerna och sat
sade på krokanen. På kvällen hölls ung
domsafton med karusellprogram, sång
och lekar.

De kooperativa företagen i Stockholm
med omnejd ha dryftat ett intimare sam
arbete på idrottsfronten. Man ämnar
återuppliva de kooperativaDMrpå skidor,
gärna i Gustavsberg, starta en ,blixttur
nering i handboll och siktar på idrotts
utbyte i allmän idrott på Farstaborg i
sommar. Vid sammanträdet i dessa frå
gor ivrades också för sällskapsutflykter,
svampresor o. d. med idrottsinslag av
varpa, dragkamp och andra lätt arrange
rade tävlingar. Tennis, skytte och fotboll
ansåg man böra komma med i utbytet.

Sven Jonson presenterade sina teck
ningar i Kommunalhuset den 6--14 no
vember. Det var ett 60-tal nya arbeten
från Gustavsberg, Italien och Stockholm
jämte ibarnstudier. Fint uppfattade och
känsligt tecknade motiv. Vi fäste oss
särskilt vid hans linjeteckningar med
säkra löpande streck och å andra sidan
rörelsestudierna med dess lätta och liv
liga drag. Många tavlor hade lappen
"såld" rpåsatt. Det är tydligt att Sven
Jonson har en god marknad särskilt på
Gustavsbergsmotiven och barnstudierna.
Hans "Sovande flicka" var ett litet mäs
terstycke. Och priserna var humana. Det
börjar röra sig i Gustavsbergs fria
konstliv. God :fortsättning.

Dbg
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8n
sienåldersmånniska
i en modern lågenbei
Mitt arma huvud! Det värkte som om

någon slagit till mig med en stenyxa.
Benen kändes som bly när jag försökte
resa mig. Det allra värsta var, att jag
inte hade en redig tanke i huvudet!

Till slut lyckades jag resa mig och se
mig omkring. Vad jag såg var mycket un
derligt. Jag var i en grotta antog jag.
Det var alldeles ljust trots att det inte
brann någon eld någonstans. På några
ställen var det hål ut i det fria, och det
var därifrån ljuset kom. Jag tänkte klätt
ra ut genom ett hål, men märkte att det
tog emot. Varför kunde jag absolut inte
begripa. Man såg ut, men det var hårt
och gick inte att tränga igenom.

Plötsligt hördes steg bakom mig. En
kvinna hade kommit, och hon stod och
stirrade, som om jag vore en träl eller
något ditåt. Så talade hon till mig. En
underliq ljus stämma, inte alls som kvin
norna i min stam, men jag förstod henne.
Hon frågade vem jag var och jag sade
som sanningen var, att jag var den bli
vande hövdingen för Ura·Kaipas stam.

Utan ett ord sjönk hon till marken. Jag
tog tag i hennes hår och släpade i väg
med henne till ett stort fyrkantigt hål.
Där vi nu befann oss var allting alldeles
vitt. I ett hörn fanns ett uthugget hål med
vatten, och där höll jag henne nedsänkt
tills hon vaknade. Till slut lyckades jag
få henne att förstå att jag inte tänkte
börja strida med hennes stam. Till min
förvåning skrattade hon och började be
rätta var jag hamnat. Jag hade dykt upp
år 1954 i en grevinnas hem. Inte vet jag
vad grevinna är, men det kan ju göra
detsamma. Hon påstod i alla fall att jag
hade levat i en förgången tid, som kal
las stenåldern och att jag borde vara
död nu!?
Jag beslöt mig för att stanna där en

stund och taga reda på om hon hade
rätt.

Först skulle hon visa sin grotta, eller

hus som hon sade, för mig. De olika de
larna kallades rum. Varför de skall vara
så många vet jag inte, hemma hos oss
fanns bara ett.

Rummet jag vaknat i, kallades sovrum
och rummet där jag väckt henne till liv,
badrum. Sen fanns det tomma och fulla
rum, små rum och stora rum. I ett fanns
det något stort, svart och fyrkantigt.
Egentligen var det bara svart ovanpå,
för sidorna var vita. Det var en spis, sade
kvinnan. Hon förklarade att man gör
iordning maten där. Återigen en sak jag
inte begriper. Man måste väl ha eld för
att kunna logo mot, och den elden fick
aldrig slockna. Nehej då! Här skulle det
inte eldas, utan här hade de elektricitet
i stället. Vad det är frågade jag inte.
Man skall aldrig visa en kvinna att mon
inte förstår. Hon blir lätt självsvåldig!
Hon tog fram en bunke med skaft - en
kastrull fick jag veta. Den fyllde hon
med vatten, men tro inte hon gick ut
efter vatten. Det fick hon ur någonting
smalt som blänkte alldeles förskräckligt.
Vattenledningsrör, så enkelt var det.
Sedan vred hon på några saker på
spisen, och efter en stund var vattnet
varmt. Jag var omåttligt imponerad, men
hon bero skrattade.
Till slut hade jag blivit snurrig över

allt knapptryckande och vridande, så jag
satte mig på en skinnföll. Äntligen en
sak jag kände igen. Kvinnan kom fram
till mig med en underlig platt sak och
sade att jag skulle få mat. Jag åt så det
kraschade i tänderna, men mätt blev jag
inte. För sent upptäckte hon att jag ätit
upp tallriken. Att det var en tallrik förstod
jag av hennes utrop: "Mitt fina ostin
diska porslin!"

FIOLEN I SKOLAN
kan nu förverkligas, tack vore välvilliga
donatorer och välvilliga lottköpare på
flaskskeppet. Enbart skolbarnen drog in
500:-, Konsum m. fl. 370:- och med
Fabrikens hundralapp blev det alltså
970:-, som överlämnats till Skolan för
fiolinköp. Därtill kommer Joh. Holmbergs
båda skapelser, som redan är i bruk.
Vi tacka alla givare för detta resultotl
Vid dragning på Flaskskeppet utföll vins·
ten på nr 13(!) och gick till Kaare Höjer,
Hästhagsvägen 6, Gustavsberg.

Sedan berättade hon att en tallrik
skulle man ha maten på och inte äta
upp.· Mat fick jag, men den var förfärligt
konstig. Att jag inte dog är underligt.
Men hon sade att jag hade dött för
länge sedan så det berodde väl på det.
At,t jag levde menar jag. Mon kan inte
dö mer än en gång antar jag. Alltså
levde jag.

Kvinnan sade att klockan var mycket,
så nu skulle jag få ett rum och sova.
Klockan, det var den lilla tingesten hon
hade runt handleden, och den visade tid.
Jag resonerade som så att nu var kloc
kan trött och jag skulle sova. Men· sova
kunde jag väl inte.Jag måste ju ut och
jaga. Det fick jag alltid göra hemma när
maten var slut och kvinnan sade, att hon
måste skaffa mer mat nästa dag. Det
försökte jag förklara för henne, men hon
förstod tydligen inte. Till slut tänkte jag
klå upp henne. Det gjorde alltid far med
mor när hon inte lydde. Men kvinnan
ryckte åt sig en liten blänkande sak, och
så sa' det "peng"! Jag kände hur jag
gled längre och längre ner i ett svart
djup, men hela tiden hörde jag henn·e
skratta.

Så vaknade jag av att min mor satt
bredvid mig, och omkring henne stod
far och alla mina syskon.
Senare fick jag veta, att jag i en strid

blivit sårad i huvudet och varit nära
döden. Men far hade offrat till gudarna
så jag klarade mig. Mitt tal om den
främmande kvinnan och alla hennes rum
kunde de absolut inte förstå. De menade
att skadan i huvudet påverkade mig och
att sagans gud hade talat till mig.

Ulle Käkk, Klass 9 ag.

HOSTKAMPANJEN FOR RÄDDA BARNEN
gav 600 kg prima kläder, som vid det här
laget väl förpackade äro framme hos be
hövande medmänniskor därute. Bössin
samlingen, kor.tförsäljningen och önske
skivorna gav tillsammans 790:04. Till in
samlingen bidrog Scenstudion med 117:-,
önskeskivorna gav 107 :-, Dekor insam
lade 93:05, Flint 66:90 o. s. v. "Våra flic
kor" fick ihop hela 62.:54. Fru Levinsson
i Rädda Barnen är mycket nöjd med det
goda resultatet och ber oss tacka alla
givare.
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0Knap
och
Knep

SYSKONSKARAN ANDERSSON.
Syskonskaran Andersson betår av ett

visst antal flickor och ett visst antal poj
kar. Varje pojke har lika många bröder
som han har systrar, men varje flicka har
dubbelt så många bröder som hon har
systrar.

Kan du säga hur många flickor och hur
många pojkar det finns i syskonskaran?

I

DE TOLV NOTTERNA
Ta ett papper och en penna och rita

upp ett rutsystem så som bilden visar.
Rutorna bör vara minst tre cm. i fyrkant.
Försök sedan att placera tolv nötter så
att det inte kommer fler än två nötter i
rad vare sig du räknar vågrätt, lodrält
eller dicqonclt, Du får förstås inte pla
cera mer än en nöt i va·rje ruta.

JULSTJÄRNA AV KOSBELROR.
Klipp sugröret i tre bitar på sex cm.

Trä en nål med rött garn och för igenom
de tre delarna. Knyt ihop. Två sådana
trekanter knyts ihop till en stjärna.

Stjärnan går också att göra av tänd
stickor eller tandpetare. De stickes i gula
ärter som är lagda i vatten så de blir
lagom mjuka. Ärterna får då bilda stjär
nans alla hörn.

L. w.

'De tre vise männen
Måvning med dextrinfärger av Roland Kamph, 12 år.

Vad ska
Vid Jul händer det ibland att det blir

många barn som samlas till Julkalas och
senare till Julgransplundring. Då gäller
det att kunna hitta på några roliga lekar
och här är några tips. Sedan beror det
förstås på om ni har tillräckligt svängrum
och om någon kan bidraga med musik,
men en del kan ni nog pröva på.

SOKA EFTER MUSIK: En av deltagarna
går ut i ett annat rum, så att han eller
hon inte ser då de övriga någonstans i
"lekrummet" gömmer ett föremål (en ask,
en nyckelknippa e. d.). Den som söker
lyssnar sedan till musik från någon bland
barnen, och söker få rätt på det gömda.
När han kommer närmare ska musiken
vara starkare, när han avlägsnar sig från
föremålet svagare. Och kommer han all
deles inpå så blir musiken mycket stark.
Om det blir svårt, så får han fråga: Få
gel eller fisk?

VEM ELLER VAD TÄNKER VI PA? En
går ut och de övriga kommer överens
om att tänka på något eller någon. Så
kallar vi in den "utkörda", som nu får frå
ga en och en. De svarande får bara sä
ga "ja" eller "nej". Den som är klyftig
kan så småningom ringa in vad de övriga
tänkt på. Ofta lönar det sig att börja
med frågan: "Finns det här i rummet?"

.
vi leka?
VEM ÄR HUNGRIGAST? Vi hänger upp

t. ex. 5 goda äpplen i ett par dm långa
trådar på ett snöre, som hålles av två
stora, så högt att äpplet hänger 1 dm
från munnen på deltagarna. Den som får
det första bettet i äpplet har vunnit. Man
ska stå med händerna på ryggen och
försöka fånga äpplet med munnen.

ORDRAMSOR. Nu tar vi tid P,å vem
som fortast och felfritt kan säga: 'Kusken
Karsk kysste köksan på kökströskeln",
"Taxen Max baxade laxasken i vasken"
och "Sju sjuksköterskor skötte sju sjösjuka
sjömän". Och· det skall man säga tre
gånger i följd.

SVANSEN PA GRISEN. Rita en stor gris
på ett papper, som kan läggas på ett
bord eller på golvet. Med förbundna
ögon skall nu var och en placera en ut
klippt lös svans med knorr på rätt plats.
Man markerar med en blyertspenna. Den
som är närmast utnämnes till Julgris.
Nu får jag inte plats med mera. Men

om ni kan så lek "Sjutalet", "Snottra",
"Musikmarschen", "Jakob säger" och
andra, som jag får beskriva en annan
gång. Har ni plats så ska ni givetvis dan
sa "Vi äro musikanter", "Uppå källa
backen", "Tre små gubbar" och så för
stås "Hockey-Cockey".

Ha så trevligt!

Farbror Gösta
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Det var premiärstämning över Farsta
borg, då skolungdomarna från :grann
områdena mötte de våra i fkretsmäster-
skap. Det blåste visserligen friskt och
kallt över arenan. Men det gav flykt
och ton åt den lböljande färgsymfonih
av unga tävlingsklädda viljor på den
gröna mattan. Och det :fladdrade i flag
gorna, då överlärare GezeHus hälsade
ungdomarna till ädel kamp. Barnen vo
ro som ystra sprakfålar, så tävlings
ledningen hade det nog besvärligt att fä
allt att fungera friktionsfritt. Till en
annan gång bör man planera med hjälp
av vana idrottsfunktionärer, ty tävling
arna ha en hel del att ge och äro värda
perfekta arrangemang. Nu fick de yng
sta gå länge och frysa innan det blev
deras tur. Och så behöver skolele
verna lära sig större respekt för idrotts
banan. Man rusade egoistiskt över ba
nor och vallar för att se bättre och
trängde på. Parollen måste vara: endast
tävlande och funktionärer - och press
förstås - vid banorna, alla övriga på
läktarna. Förskräckliga saker kan an
nars hända om t. ex. diskus och spjut
kommer på tävlingsprogrammet.
Idrottsligt sett frapperade flickorna

med snabbhet i slätloppen och pojkarna
med spänst i hoppen. Det brast emel
lertid överlag i tekniken, t.o.m. i så van
liga skolövningar som slungboll och
kast. Kanske vi behöver en idrottslä
rare, ty där finns ett gott och intresserat
släkte att arbeta med.

"Värmdö
Otympiaden"

POJKAR C f. 38-39.
Häcklöpning .80 m.: 1) Ove Svensk, G 13,5;

2) Olle Olsson, G 14,0; 3) Lennart Lilja, G
18,1.

Löpning 80 m.: 1) Bastian Hakkart, Na
10,1; 2) Björn Wallin, Na 10,5; 3) Jiirgen
Raspe, Na 10,8; 4) Ove Svensk, G 10,8; 5)
Olle Olsson, G 11,0; 6) Sergio Pelizzoli, G
11,1;

Längdhopp: 1) Olle Olsson, G 540; 2) Bas
tian Hakkert, Na510; 3) Lennart Schultz, Na
499; 4) Björn Wallin, Na 495; 5) Olle Modin,
G 430; 6) Jan Wikman, G 394.

Höjdhopp: l)OHe Olsson, G 156; 2) Arvi
Seet, Na 148; 3) Lennart Schultz, Na 145;
4) Ove Svensk, G 135; 5) Karl-Ake Jansson,
G 130; 6) Lennart Lilja, G 130.

Kulstötning: 1) Olle Olsson, G 11, 73; 2)
Bastian Hakkert, Na 11,38; 3) Sergio Pelizzo
li, G 11,17; 4) Magnus Vigzell, Na 10,98; 5)
Ove Svensk, G 10,47; 6) Jiirgen Raspe, Na
10,45.

POJKAR D f. 1940.
Häcklöpning. 60 m.: 1) Ake Sommar, Na

10,0; 2) Leif Lind, Na 10,2; 3) Per-Erik Jo
hansson, Na 10,6; 4) Bernhard Brunner, G
10,7.

Löpning 60 m.: 1) Leif Lind, Na 8,0; 2)
Ake Sommar, Na 8,0; 3) Märo Metslov, Na
8,3; 4) Mats Schuldt, Na 8,4; 5) Lars Jans
son, Na 8,4; 6) Lars Nilsson, Jä.

Länghopp: 1) Stig Ake Karlsson, Na 492;
2) Ake Sommar, Na 485; 3) Jan Nilsson, Jä
477; 4) Bo Larsson, SF 475; 5) Lars Jansson,
Na 450; 6) Leif Dalkvist, G 449.

Höjdhopp: 1) Ake Sommar, Na 140; 2) Jan
Nilsson, Jä 135; 3) Bo Larsson, SF 135; 4)
Hans Nyberg, Sk 135; 5) Ivar Pedajas, Na
135; 6) Lars Nilsson, Jä 135.

Kulstötning: 1) Ake Sommar, Na 11,92 rek./
2) Leif Strand, Bo 10,74; 3) Bo Larsson, SF
9,86; 4) Bernhard Brunner, G 9,85; 5) Sven
Gunnar Bäcklund, G 9,59; 6) Märt Metslov,
Na 9,56.
' POJI{AR E f. mu.

Löpning 60 m.: 1) Ove Lundgren, Na 8,0;
2) Henning Ullberg, G 8,9; 3) Ulf Vidholm,
K 9,2; 4) Jan Persson, Jä 9,2; 5) Bo Adolvs
son, SF 9,3; 6) Björn Karlsson, Na.

Längdhopp: 1) Ove Lundgren, Na 458; 2)
Henning Ullberg, G 441; 3) Bo Adolvsson,
SF 416; 4) Björn Karlsson, Na 416; 5) Jan
Calmernäs. Na 415; 6) Jan Persson, Jä 415.

Kast med liten boll: 1) Bo Andreasson, Na
64,57; 2) Hans Persson, Bo 60,49; 3) Kjell
Lundberg, G 55,79; 4) Lennart Ljung, K
53,92; 5) Jan Persson, Jä 53,55; 6) Jan Cal
mernäs, Na 53,20.

POJKAR F f. 1M2.
Löpn. 60 m.: 1) Bert Hånberg, Sk 8.5 rek.;

2) Leif Johansson, Sk 9,0; 3) Leif Kadebv,
Sk 9,3; 4) Lars Erik Brannefalk, Ä 9,4; 5)
Tom Tham, SF 9.4; 6) Ulf Fogelklou, Sk.
Längdhopn : 1) Bert Hånberg, Sk 415; 2) Gö

ran Elvin, Bo 394; 3) Ulf Fogelklou, Sk 391;
4) Leif Johansson, Sk 389; 5) Tom Tham,
SF 386; 6) Krister Andersson, Sk 380.

Kast med liten boll: 1) Leif Johansson, Sk
63,09, rek.; 2) John Jensen, Jä 58,75; 3)
Sten Ramberg, K 57,80; 4) Lars Olof Skepp-

TACK!
Jag ber, att på Nacka-Viirrruii) Skol

idrottskrets vägnar, få framföra ett
varmt tack för all hjälp vid genomföran
det av 1954-års Kretstävlingar i fri
idrott för skolungdom. Ja_q tror mig ve
ta, att alla de deltag.ande ungdomarna
kommer att bevara dessa tävlingar på
det vackra Earstaborq i ljwst och glatt
minne, vilket Gustavsbergs trevliga gå
va till var och en av dem kommer att
påminna om.

Högaktningsfullt
Mats Bolmstedt

Gymnastikkonsulent

stedt, Jä 53,11; 5) Bert Hånberg, Sk 52,36;
6) Leif Kadeby, Sk 52,23.

STAFETTLöPNING 5X60 m. POJKAR D.:
1) Gustavsbergs Folkskola 42,0; 2) Nacka
Real 42,7; 3) Boo folkskola 42,9.

FLICKOR f. 38-3!1.
Löpning 60 m. :
1) Birgitta öman, Na 8,9; 2) Ann-Mari Jans

son, Na 9,1; 3) Anna-Stina Bergman, G 9,4;
4) Monika Johansson, G 10,0; 5) Gunilla Cy
reus, Na 10,0.

Länghopp: 1) Birgitta öman, Na 407; 2)
Ann-Mari Jansson, Na 404; 3) Berit Karls
son, G 385; 4) Gunilla Cvreus, Na 375; 5)
Kerstin Jensen, NY 371; 6) Inga-May Hal
vardsson, G 360.

Höjdhopp: 1) Berit Karlsson, G 115; 2)
Ann-Mari Jansson, Na 115; 3) Birgitta örnan,
Na 115; 4) Helen Säll, G 110.

Slnngkast: 1) Birgit Aspling, Na 33,38; 2)
Berit Karlsson, G 33,14; 3) Helen Säll, G
31,11; 4) Dorit Gebauer, G 29,21; 5) Siv Ced
nell, Sk W,05; 6) Monika Johansson, G 28,56.

FLICKOR D f. 1940.
Löpning 60 m.: 1) Mona Samuelsson, Na

9,1; 2) Sigrid Andersson, Na 9,3; 3) Ing-mari
Pettersson, G 9,3; 4) Anita Ström, SF 9,4;
5) Birgitta Lindroth, G 9,5; 6) Gunilla Karls
son, SF.

Längdhopp: 1) Mona Samuelsson, Na 406;
2) Monika Ekelöv, Na 401; 3) Gunilla Karls
son, SF 386; 4) Eva Regvall, G 380; 5) Bir
gitta Lindroth, G 374; 6) Gunilla Berglin, G
369.

Höjdhopp: 1) Eva Jansson, G 118, rek.; 2)
Sigyn Blanck, SF 115; 3) Monika Jäger, Sk
110; 4) AnnSvensson, G 110; 5) Mari-Ann
Englund, Bo 110; 6) Lilian Bengtsson, Na
105.

Slungkast: 1) Gudrun Lilja, G 33,34 rek.;
2) Lillemor Damström, Bo 31,26; 3) Sigyn
Blanck, SF 30, 72; 4) Inger Karlsson, J 28,33;
5) Gunnel Bäckström, G 26,61; 6) Gullvi Nor
berg, G 25,17,

Flickor E f. 1941.
Löpning 60 m.: 1) Marianne Ullberg ,Na

9,0; 2) Margareta Nilsson, Na 9,5; 3) Harriet
Andersson, Na 9,6; 4) Margareta Berg, G
9,7; 5) Inger Dalgren, G 9,8.

Längdhopp: 1) Gunnel Olsson, Na 381; 2)
Harriet Andersson, Na 373; 3) Birgitta Gus
tavsson, Jä 362; 4) Britt Nilsson, Na 362; 5)
Inger Järpe, G 358; 6) Marianne Ullberg, Na
356.

Slungkast: 1) Viviann Söderlund, G 30,51
rek.; 2) Mona ögren, G 29,45; 3) Juliana
Pugno, G 27,12; 4) Eva Olsson, Jä 24,85; 5)
Anita Tevemar, Jä 24,78; 6) Gunhild Kil
ström, K 24,71.

FLICROR F f. 1912.
Löpning 60 m.: 1) Eva Hultman, Bo 9,1;

2) Anita Dahlstedt, Sk 9,2; 3) Maj Saläng,
Bo 9,8; 4) Ann-Britt Ydevång, Ä 9,8; 5) Siri
Lager, Sk 9,9; 6) Yvonne Byrfors, Sk.
Längdhopp: 1) Yvonne Byrfors, Sk 385, tang,
rek.; 2) Eva Hultman, Bo 380; 3) Christina
Jonsson, Sk 379; 4) Ingrid Dahlberg, G 354;
5) Anita Dahlstedt, Sk 338; 5) Anita Dahl
stedt, Sk 338; 6) Irene Jarmert, Jä 338.

Kast med liten boll: 1) Rose-Mari Larsson,
G 40,73; 2) Ingrid Jonsson, Bo 40.23; 3) Ing
rid Ah!, Bo 38,83; 4) Ingrid Andersson, G
37,68; 5) Gunnel Akerblad, Bo 35,50; 6) Inger
Johansson, Sk 32,07.

Stafettlöpning 5X60 m.: 1) Gustavsbergs
folkskola 47.2; 2) Boo folkskola 47,2; 3) Skuru
folkskola 47,8. ·
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Det var uppror i granskogen. En li
ten spretande och sprättig granplanta
hade stuckit upp he)t plötsligt, och höll
på att göra gammelgranarna runtom
kring utom sig av förtrytelse. Den lilla
granen var väl en meter hög ungefär.
- Titta på den du! knorrade en skrov

lig, lavbetäckt gamling, som stod och
lutade sig trött emot en stor sten. Titta
på den högfärdsungen !

Den ,gamla granen ruskade på sin
översta gren så att ett stort sjok med
nyfallen snö rasade ned och närapå
krossade en liten planta alldeles vid :fo
ten av den gamla granen. Ja, hon var
så arg att det sprutade barr om henne.
- En sån oförskämd lymmel till gran

har jag då aldrig skådat! fräste hon vi
dare, Och alla de andra granarna in
stämde i hennes klagan. Och undra på
det! 'Den här lilla granstackarn kom och
ställde sig mitt ibland flerhundraåriga
granar - och började skryta med sin
fina härstamning!
- Jag heter Picea Canadensis och

härstammar egentligen från Nordameri
ka, skröt den lilla nykomlingen.
- Hää, grymtade en nästan barrlös

tvåJhundraåring, vad hette du för nå
ge, sa du?
- Picea canadensis, upprepade den

lilla granen. Och hör sen! Ni är bara
vanliga bondgranar, det är ingenting
märkvärdigt alls med er. Men jag ...
titta på mina fina barr l Är dom inte fi
na! Och en sån slät bark jag har ... Jag
skulle egentligen inte stå här hos er,
men det var någon som råkade gå här
förbi med sin f'röpåse och då ramlade
jag ur... Jag skulle ha stått i herr
gårdsparken bortom åsen därborta ...
Jag ska bli en stor gran, mycket större
än ni.
- Hör man på den! snyftade de gam

la ,granarna. De ristade på, sina gre
nar så det blev ett riktigt snöfall i
skogen. För bara ett par dagar sedan
hade mycket snö fallit, och en del hade
förstås fastnat i grenar och på stam
mar.

Den lilla granen var inte sen att fram
hålla sina förnäma egenskaper. Både
bittida och sent skroderade hon om sin
fina härstamning och sitt märkvärdiga
namn. Hon trivdes också, märkligt nog,
mitt ibland dessa skrovliga gammelgra,
nar, som inte mycket såg ut för världen.
Här kunde man verkligen se hur vacker

och överlägsen hon var. Ja, den lilla
granen trivdes rfkttgt bra, ty hon var
mycket fåfäng.
- I mitt ,grenverk kommer alla sko

gens fåglar att bygga sina •bon, här skall
dom finna skydd mot väder och vind.
Ni har ju ingenting att skydda dom
med, några torra grenar, vad är det! Ni
ska få se när jag blir stor ...
En fyraJhundraårig gran lutade sig

över den skrytsamma nykomlingen och
sade:
- För nära tvåhundra år sen, du,

skulle du ha sett mig! Då hyste jag
landets, ja kanske världens vackraste
fågel i mitt :grenverk. Det du, lilla skryt
yngel ! Det var en grann fågel, må du
tro. En domherre var det. Jajamen!
- Det kanske tål att höras en gång

till, sade en jämnårig gran i närheten.
Jag såg den där fina fågeln ...
- När ja:g bHr stor ska jag sträcka

mig över er allihop, skränade nykom
lingen vidare utan att bry sig om gam
-melgranens tilltal.
- Nej bevare oss väl! utropade ana

granarna i korus.
- Ni ska allt få se när jag blir stor,

fortsatte den lilla granen. Då •kommer
det hit en massa fina människor och vill
titta på mig. Och då blir jag kanske
förflyttad till herrgårdsparken, där jag
ju rätteligen hör hemma ...
- Nej, nu går det för långt! suckade

granarna och böjde på sina vindvridna
stammar.
- Skryt lagom med dina fina barr !

varnade den fyrahundraårtga granen.
Det är snart jul och då kan det vara
lika så bra att inte ha så fina barr ...

Den lilla granen tycktes rför en gångs
skull ha tappat något av sin överlägsen
het. Nästan lite dumt tittade hon på den
stora, skrovliga granen.
- Hä! grymtade de gamla granarna,

hon vet förstås inte vad en julgran är
för något.
- Jag tycker hon skulle passa så bra

till julgran. Det var den fyrahundraåri
ga granens äldsta son, som talade. Dum
och högfärdig är hon då, precis som en
julgran skall vara.
En liten, 'liten gran i närheten av ny

komlingen sade med ängslig' röst:
- Jag vill att dom tar dig och inte

mig till julgran. För du är så mallig,
säger min mamma, och jag tycker så
illa om dig.

Och så blir det då dan före dan före

dan före julafton. Pappa har lovat Lars
och Lena den finaste julgran som finns
i skogen. Han kommer pulsande i d=
djupa snön. Han tittar och glor på. gra
narna med sakkunnig min, känner på.
barren och muttrar litet för sig sj.ä:-c:'.
Han är inte så belåten med granar
-· Dåliga granar på den här s;,.ogec

säger han. Men så får han syn
lilla fina granen med de
mörka barren.
- Ta dig i akt nu! varnar gammel

granarna, nu är du i fara.
Gammelgranarna är allt lite ängsli

ga, dom med. Det är al!~d oroligt i
skogen, när människan går där fram.
- Det är ute med dig nu! hånar

gammelgranarng. Och adjöss med dig
för du är så dum och högfärdig ...

Och så hugger mannen den lilla gra
nen och slänger den på ryggen och drar
iväg hemåt till de förtjusta ungarna .
- Å, en så fin gran! säger Lena. Jag

får vara med och klä den, får jag inte,
pappa?
- Jag vill också vara med och klä

granen, säger Lars.
- Jaja, vi ska vara med allihopa,

lugnar pappa barnen.
- Nu är jag väl fin! tänker den lilla

granen, när ihon står där med glitter
och ljus och julstjärnan högst i toppen.
Nu skulle gammelgranarna allt se mig!

Och hela familjen dansar kring gra
nen och sjunger: Nu är det jul igen,
och ljusen glittra och julklapparna lig
ger där under granen och allting är så
spännande. Och tomten slår med sin
käpp på dörren och Lars öppnar för
tomten, och så delar tomten ut julklap
parna. Lena 1blir nästan lite rädd när
tomten vill dansa med Lena, men Lars
har känt igen tomten och säger: Pappa
är tomten, och då blir Lena inte rädd
längre utan dansar med tomten. Dansen
går runt den lilla granen, som bara
glittrar och tindrar och är så fin, så fin.
- Å, vad jag är glad! utropar den

lilla granen. Nu skulle gammelgranarna
se mig!

Men så tar julen slut, och vad händer
då med den lilla granen? Jo, hon ham
nar på soptippen. Bland kartonger och
tomlådor och skräp av alla sorter ligger
hon nu naken och barrlös och vantrivs.
Blåsten river och sliter i hennes torra
grenar.
- Ack, ack, ack, om jag vore hos de

gamla granarna ändå! suckar hon.
Sopbilarna stjälper av mera sopor

och snart är den fina julgranen helt och
hållet gömd i skräp och ,avfall. Ingen
kastar längre beundrande blickar på
henne.
Ja, se detta var en riktig saga.

B. Arvidsson.
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Det är länge sedan kooperationen
hade att utkämpa någon strid med
karteller och storföretag. Den stora
prissänkningen på Sulfo den 24 okto
ber visar att rörelsen vill leda över
konkurrensen från att ta sig uttryck
i ett dyrbart reklamkrig, som måste
betalas av förbrukarna, till att bli
en pris- och kvalitetskonkurrens.
Konsumtionsföreningarna har i höst
tagit initiativet till prissänkning på
socker och mjöl, utan att motsvaran
de sänkning skett i partiledet.
Inför en stundande avtalsrörelse

har prisfrågorna diskuterats inom be
rörda topporganisationer. Vår rörel
se har till uppgift att tillvarataga ut
giftsintresset genom att arbeta fram
rationella vägar från producenten till
konsumenten. Denna målsättning
måste vara vår ledstjärna även i fort
sättningen, men vi är givetvis bero
ende av att prissättningen blir sådan
att kostnaderna blir täckta, samt att
ett erforderligt överskott uppstår.

Under devisen, "Det är ide med
Konsum" har en propagandakam
panj genomförts inom vårt KF-di
strikt. Bland arrangemangen ingick
bl. a. att intensifiera arbetet för bil
dandet av studiegrupper, öka intres
set för tidningen Vi, ordna butiks
visningar, idebetonade annonser och
skyltningar. Det är nu inom vår för
ening omkring 125 kvinnor och män,
som fördelade på 11 grupper träffas
under vintern för att studera olika
ämnen. I detta sammanhang kan ock
så nämnas att ett 10-tal av förening-

rf
ens yngre och nyanställda studerar
yrkesfrågor i en cirkel. I skolköket
träffas nio manliga föreståndare och
biträden, för att fördjupa sig i mat
lagningens mysterier. Redan den 16
november hade man kommit så långt
att man vågade inbjuda skolstyrelsen
till en provsupe, Butiksvisningar ord
nades i vår nya pappers- och tekniska
butik Fölungen samt i skobutiken,
där vi under sex kvällar träffade när
mare ett hundratal intresserade, som
gick "husesyn" i butikerna.
Föreningens fullmäktige voro sam

lade till extra föreningsmöte den 18
november. Ledamoten av KF:s sty
relse direktör Gunnar Ekman talade
då om aktuella frågor. Dessutom
lämnades informationer om "vad som
sig tilldragit haver" inom vår för
ening.

Den tidigare omtalade utställnings
och försäljningslokalen vid Ekedals
vägen i anslutning till huvudbutiken
har nu blivit färdig och tagits i bruk.
Vi har börjat med försäljning av bl
a. kompletteringsmöbler, elarmatur,
tvättmaskiner, symaskiner, sportar
tiklar. Lokalen är 120 m2 och det
är vår förhoppning att detta nytill
skott skall ha en uppgift att fylla i
vårt samhälle.
Vår förenings försäljning under ti

den 1 jan.-31 oktober var kronor
4.742.000:- med en ökning av kro
nor 545.000 :- eller 13 proc. När tid
ningen kommer till läsekretsen har
julförsäljningen börjat. Till butiker
na har inkommit stora mängder varor
som väntar på sina slutliga ägare. Vi
hoppas att medlemmarna skall finna
lämpliga lösningar av julklappspro
blemen på "hemmaplan" i de egna
butikerna. (Se våra annonssidor i
denna tidning)

Till slut önskar vi föreningens med
lemmar och kunder en GOD HELG.

G.M-n.

effektivt
samarbete
bög1•e
levnadsi,,itanda1.•d_______,

det,, idi med 1
konsum

VILL DU VARA MED I EN UNGDOMS
KOR?

En duktig musikant med namnet Stig
Nordström, som förresten jobbar på Bad
karsfabriken, vill ta initiativ till en Ung
domskör. Deltagarna bör hålla sig i åld
rarna 18-25 år och anmälan om namn
och adress kan lämnas i fabriksporten
eller sändas till Personalkontoret f. v. b.
Skriv då också gärna om Du har varit
med i kör förut, om Du spelar något in
strument, om Du kan något engelska,
vilken stämma Du tror passar bäst. Om
det blir stort intresse så sätter övningarna
igång efter den 15 januari uppe i Kvarn
bergsskolan.

Gustavsbergs Hemvärn
Värmdö-Ljusterö hemvärnskrets fält

tävlan den 31 oktober på Myttinge vann
Gustavsberg såväl hvo som 3-manna
lagstävlingarna, 1:sta intec-kning i det
nyuppsatta vandringspriset för bästa
hvo och 2 :dra inteckningen i 3-manna
lagsvandringspriset. Individuellt vann
Bertil Bergström som därmed fick en
inteckning i Weimarks vandringspris.
Melker Dahllöf blev 3:a och Olle Fors
man 5:a. Av ungdomarna blev Björn
Bellander 2:a. Hemvärnsmannautbild
ningen under hösten har huvudsakligen
ägnats åt specialutbildning, vilken även
kommer att fortsätta på vårvintern,
med sikte främst på gruppcheferna. 100-
talet lottor, hvmän och hvmusikkåren
hade ett samkväm den 26 nov. i Kom
munalhuset.

Carl Wiberg !förrättade prisutdelning
och talade för hemvärnet och betydelsen
av det frivilliga försvaret och att de
självpåtagna uppgifterna behöver sam
hällets stöd, moraliskt och ekonomiskt.

Fören ingen Rädda Barnen uttrycker sin varma tacksamhet
for och uppskattning av det betydelsefulla stöd, som Ni med
uppoffring av tid och krafter givit dess verksamhet. För
tnmgen känner det som en förpliktelse att med stöd av med
arbetare landet runt även i fortsättningen försöka att på olika
sarr ge barn, som träffats av hårda öden eller lider brist på det
nodv:indiga, all möjlig hjälp. Måtte föreningen även i fortsätt
ningen få räkna med Edert värderade stöd!

FÖRENINGEN RADDA BARNEN
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FÖDDA:
Den 22 sept. En son t. Byss Hans Roland

Hansson och h. h. Siv Ann-Marie f. Lind
ström, Mariapl. 9.
Den 21 sept. Birthe Marylyn, d. t. Ernst

Lennart Eriksson och h. h. Rut Mary f,
Malmqvist, Mörtnäs 1: 446.
Den 8 okt. Mats Olov, s. t. Sten Olle Mattias

östgren och h. h. Eva Teresia f, Nyström,
Hästh.-v. 7.
Den 5 okt. Anna Birgitta, d. t. Alfred Ema

nuel Holm och h. h. Anna Alice f. Haren,
ösby 1: 1.
Den 13 okt. 'l'ommy Bertil, s. t. Lennart

Bertil Pettersson och h. h. Leena Mirjami f.
Palin, Tallåsen 5.
Den 13 okt. Gunborg Anita, d. t. Ebbe Ivan

Håkan Adelid och h. h. Gunborg Augusta
Eleonora f. Johansson, Kullen 6.
Den 23 okt. En dotter t. Lars Rickard Bär

lin och h. h. Jennifer Katherine f. Murie,
Hästh. -terr. 5. ,
Den 10 nov. En dotter t. Stig Harry Jansson

och h. h. Lissy Linnea f. Andersson, Hästh.
terr. 3.

VIGDA:
Den 20 nov Sven Emanuel Engblom, Häst

skoväg. 4 och Maud Ramberg, ibm.
Den 25 sept. Giovanni Pizzoni, Mariag. 4

och Karin Margareta Jansson, ibm.
Den 9 sept. Erik Gustav Gröndahl, Lidingö

och Sonja Lilian Larsson, Hästhagsv. 1.
Den 20 nov. Karl Oskar Ove Nilsson,

Brännkyrka och Ulla Britt Tapper, Hästhags
v. 10 b.

DÖDA:
Den 18 sept. Linjearb. Bror Nils Häll,

Mörtnäs 1: 157. 34 år.
Den 12 okt. Blockgjut. Eskil Bertil Pet

tersson, Tallåsen 5, 47 år.
Den 15 okt. f. telefonförest. Maria Lovisa

Tibbelin, Mariaplan 10, 66 är.

Predikoturer
under

Jul- och Nyårshelgen

Gustavsbergs kyrka

JULDAGEN: Kl. 7 Julotta, Kyrkoherde
Hallin.

ANNANDAG JUL: K. 11 Högmässa, T. f.
Komminister C.-G. Wilson.

NYARSAFTON: Kl. 17 Nyårsbön, Kyrko
herde Hallin.

NYARSDAGEN: Kl. 11 Högmässa, Kyrko·
herde Hallin.

SOND. e. NYAR: Kl. 11 Högmässa, T. f.
Komminister C.-G. Wilson.

TRETTONDAG JUL: Kl. 11 Högmässa,
Kyrkoherde Hallin.

Einar ll(MJ in memoriam
Den 11 augusti i år avled den

världsberömde kirurgen professor
Einar Key på S :t Eriks sjukhus i
Stockholm.

Strax efter midsommar hade han
förts dit för vård ifrån sin sommar
villa Bråvalla vid inloppet till Gus
tavsberg. Hans livsgärning skall icke
här belysas, den har ingående skild
rats av hans kolleger bland läkare
och vetenskapsmän. Här vill blott en
mångårig kamrat på segling och jakt
komma med några minnesord om den
skicklige och energiske seglaren och
jägaren.
Key var född år 1872 och vid sitt

frånfälle således 81 1/2 år. Han
hade en stark och genom friluftsliv
härdad kropp och han levde ett myc
ket sobert och enkelt liv. Redan som
ung medicinare företog han långa
fjällvandri:t1gar och var ofta ute på
jaktstigen i Gustavsbergs skogar, en
vana som han behöll ännu året före
sin död. 1915-1936 var han så gott
som årligen på ripjakt i Jämtlands
fjällen tillsammans med några vän
ner, varibland den som nedtecknat
dessa rader. Under flera somrar seg
lade vi även tillsammans i Östersjön
på långsegling och besökte såväl Fin
land som Åländska skärgården och
Bornholm. Key var en skicklig och
orädd seglare och god navigatör.

Vintern 1952-53 drabbades han av
ett olycksfall med sitt högra öga. Syn
förmågan blev nedsatt till 1/10 och
det är betecknande för hans livslust
att han lärde sig att skjuta med väns
ter öga, ett verkligt kraftprov för en
80-åring. Våren 1954 började han,
som dittills aldrig visat något tecken
till avtagande kroppskrafter, att syn
bart tackla av och den 4 juli fördes
han in till sjukhuset som han ej me
ra lämnade. Nu vilar han på Solna
kyrkogård bredvid sin före honom
bortgångna maka.

Om han hade önskat en gravskrift
på sin sten kunde han icke ha fått
en mera passande, än den som förfat
taren Louis Stephenson fått på sin
gravsten på en av öarna i Stilla ha
vet. Den lyder:
"Home is the sailor, home from the

sea
and the hunter is home from the

hills"
eller på svenska
"Hemma är sjömannen, hemma från

sjön
och jägaren hemma från bergen."

Gustav W:son Lilliehöök.

Vi vandrar
Vi vandrar så många vägar
och byter så många tåg.
Vi hastar att finna lycko..
i tro den oss fjärran 'låg.

Vi finner den ej på hylla
bland krams till enhets-pris.
Ej heller i någon m.onter
som erövrat vandringspris.

Den finnes rätt ofta nära
den ryms i det ögonpar
som speglar ,;år 1:arma längtan
och giver sitt tysta svar.

Den bor i det irppna hjärta
som luttrats tm ödmjukhet
när livet har uppenbarat
sin vackraste hemlighet.

Arne Thulin.

Nog behöver vi revoltörer i dag,
nog behöver vi en revolution.
Förr gällde revolten främst rätten till

bröd och arbete. Parollerna var enkla,
klara. Alla kunde förstå dom, om hu
vudet inte kunde fatta så kunde 11U1,ge:a
känna.
I dag är det svårare. Nu gäller det

att på ett annat sätt revoltera varje
dag, mot dödskylan, mot vanmaktskäns
lan och förlamningen som bor inom var
och en av oss.
Vad kam vi göra, säjer vi. Vad bety

der våra futtiga handlingar?
Inte så mycket, kanske. Men ändå nå

got, ett sista förtvivlat försvar för det
mänskliga, för rätten att leva och tänka.

Per Anders Fogelström.

1905 ARS KONFIRMANDER.
Kära konfirmandkamrat! Då det till

nästa år är 50 år sedan vi inför Herrens
altare avgåvo våra konfirmandlöften, och
då vi under vår konfirmandtid fingo
många gemensamma minnen, tycker jag
och säkert många med mig, att det vore
synnerligen roligt och värdefullt om vi
nu efter 50 år kunde få träffas till en
minnenas högtid i vår kära hembygd.
Har du intresse av mitt förslag, så med
dela Dig med mig, (adr. K. Bergman,
Vättergatan 20, Huskvarna.) "Träffen"
skulle i så fall bliva i dagarna omkring
den tid när vi konfirmerades (27-28
maj) eller fram i juni månad. Huru jag
tänkt mig programmet skall jag senare
meddela Dig, å har Du själv något för
slag så låt mig snarast få höra det.
Med kamratlig hälsning

Karl Bergman,
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Gamla protokoll har den fördelen gent
emot vännernas fotoalbum att man inte
själv behöver <figurera i dem för att bli
intresserad. Här har jag t. ex. musik
kårens protokollsbok från 1934 framför
mig och den ger, skulle jag tro, en gan
ska god sammanfattning av publika hän
delser i Gustavsberg ända fram till dags
dato. Så här står det på första sidan:
"Fackföreningens styrelse förelade mu
sikkåren ett förslag att inom kåren ut
se en styrelse och taga verksamheten i
egna händer. Samtidigt som styrelse val
des ändrades namnet från 205 :ans till
Gustavsbergs blåsorkester." Vi får ock
så veta att orkestern under m.-dir. H.
Nordströms ledning gick från "klarhet
till klarhet". Program från kyrko- och
missionshuskonserterna är inklistrade i
boken .och det var minsann inte småpo
tatis somGustavsbergarna fick inmundi
ga på den tiden iheller. Oftast arrange
rades dessa konserter tillsammans med
manskören och som extra dragplåster
engagerades mycket förnämliga krafter
av olika slag. Den 17 nov. 1935 ope
rasångare Josef Herou och påföljande
år den 22 nov. Gerda Lundeqvist med
uppläsning. Illusionisten Oswald Thureo
engagerades till soaren i missionshuset
den 18 april 1937 och år 1938 står det
så här: "På uppmaning av fabriksled
ningen, som skänkt en summa penning
ar till förmån för gamla och behövande
inom samhället avhölls söndagen den
19:de en konsert vid vilken blåsorkes
tern och A.B.F-kören medverkade. Di
rigent H. Nordström. Uppläsning av
skådespelaren Gabriel Alw."

Samhällets organisationer tycks också
ha varit mera pigga på att anordna trev
lig.heter för medlemmarna under trettl
talet än vad de är nu. Fackföreningen
och ungdomsklubben jubilerade och
sommarfestade. Konsum anordnade
medlemsaftnar och musikkåren ställde
själv till tredagarsfester i klubbparken
vars make Gustavsbergarna aldrig förut
skådat. (Så står det åtminstone i bo
ka). Men det händer också dystra sa
ker. -I verksamhetsberättelsen för år
1938 läser man: "Den 11:te juli skulle
ett utmärkt engagement påbörjas vid
Saltsjöbaden men på grund av regn
måste konserten den 11-18 inställas.
Söndagen den 25 juli kom med vackert
väder, vilket medförde att den första
konserten avverkades med hjälp av tre
musiker från parkorkestern. Dessa tre
gjorde att det var både första och sista
konserten."

Pingstafton 1938 medverkade musik
kåren vid Djurtfärjans invigning och
nästan varje söndag spelades det i Salt
sjöbaden.

1943 hände en verkligt notabel sak
rum i det att den ombyggda skyttepa
viljongen invigdes till musikhus i när
varo av kommunens och fabrikens sty
resmän. Hjalmar Olson förrättade in
vigningen och Gunnar Andersson, Ha
rald Lindholm, H. Holm och Anton
Kock talade för kommun, A.B.F. och
musikkåren.
Nära sexhundra framträdanden har

musikkåren ihunnit med sedan 1934 och
det får väl anses vara ett mycket gott
arbetsresultat.
Ja som jag nämnde inledningsvis så

ger alltid gamla protokoll något av in
tresse åt alla, som inte bara är lyhörda
för framtiden utan även känner samhö
righet med det förflutna och därför ska
vi alltid vara aktsamma om sådana
handlingar. Man kan mycket väl tänka
sig att ett protokoll av v"ad slag det
vara må kan innehålla en uppgift som
en gång i framtiden kan få väldigt stor
betydelse iför någon eller för någonting.
Som sagt!

Fanfar.

HöRT I SKOLAN.

- Fröken, jag tror inte jag kan klara
engelskan!
- Varför det då?
-Mamm,a kan omöjligt lära sej fone-

tiken.

DANSK LÄSöVNING.
Jeg vi! gerne bede direktaren om

tilladelse til at vairc !fri i morgen, da
min kone har bedt mig at gå med hende
ud og gere nogle indkob.

Nej!!
- Tusind tak, hr direktor,

En stilla undran

EN HUllD ÄR ALLTID EN HUND. ~
/

Om en människa säger,vilket >-"
hundliv, eå menar dom väl.

därmed bråk, stim eller gräl ~l~eller i övrigt en tillvaro
i vidriga omständigheter.
Säger dom hundväder så
är det ock så något dåligt • "'
ett väderleksförhllllande , ~ 'tsom absolut inte passar I
i tillvaron, '\
Säger dom trogen som en hund, _ ·
så är jag inte smickrad av den
benämningen heller, jag t änker- . . ;;
närmast på en slavs följ esamma ~ r
trohet. Han skällde som Bandhund , < _../,,
är ju inte eå trevligt,liksom
benämningarna, Byr-aeka , Bondhund
och se ut eom en mopps i ansiktet.

Den unga flickan som säger till sin
mamma, asch, jag kan inte med den där grabben
som förfölj er mej med sina Hundögon..••
En bok är illa hanterad, när den har Hundöron, fötreaten
en dålig liknelse, vi hundar har ju många olika. modeller
på våra öron och med Hundörorr i en bok menar ni väl när
hörnorna på bladen äro rullade av slarviga människohänder.

Om allt det här är dåliga egenskaper, var i från kommer do::n,
ja vad säger ordspråket, SÅDAI/ HERRE SÅDAN HUND,
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Hemligheten
En man som gjort goda insatser

inom olika områden, ger under ett
samtal några glimtar från sitt långa
och verksamma liv. Att han lyckats
bra med sina förehavanden, tillskri
ver han i första hand sin ljusa tro,
sin entusiasm och förtröstan. Detta
kynne -har burit över alla motgångar
och svårigheter. Hur mörkt och be
svärligt det än någon gång sett ut,
har de friska och positiva tankarna
alltid dominerat. Och så har det bli
vit nya utvägar och goda resultat.

Det ligger säkert mycket i denna
förklaring. Och den stämmer väl
överens med vittnesbörd från andra
framgångsrika personer. Vilken makt
har inte våra ljusa tankar och våra
djärva drömmar!
Vi ägnar i regel för lite uppmärk

samhet åt tankelivet och dess bety
delse. Tankarna är ju inte direkt på
tagliga. I många fall är de ganska
ostyriga och besvärliga. Hurudana
de än är, är de livsbestämmande
realiteter. De formar i hög grad våra
öden. De gestaltar vår egen inre värld.
Låt oss därför bemästra missmodets
och olustens tankar, för att istället
ge plats för de livsfrämjande tan
karna.
Vår man hade lyckats över förvän

tan. Han hade drömt stort och tänkt
ljust - och sedan med friskt humör
sökt förverkliga sina ljusa tankar
och syner. Tankarna omsattes i goda
insatser och goda resultat växte
fram.
Helt naturligt, förresten. "Din tro

har hjälpt dig", heter det någonstans
i böckernas bok. Livet ger oss också
många belägg för den saken. Det
finns många strålande exempel på op
timismens makt.

Det finns många olika typer och
kynnen ibland oss. Vi· bär alla på en
blandning av anlag och egenskaper,
och det gäller att låta de värdefulla
impulserna tona fram.
Först när vi tror på våra möjlighe

ter, har vi det grundläggande villko
ret för att lyckas. När så denna tro
omsättes i dagliga bemödanden, i en
vis och målmedveten strävan, kan vi
vänta resultat.

Somliga längtare och drömmare
hör till den sorten som gärna filoso
ferar och spekulerar, men som mera
litar till någon mystisk tur än till
egna insatser. Det är bra att vara
optimist i teorin men mycket bättre
att även vara det i praktiken.
Den ljusa tron och de vida vyerna

En invandrure 1904
En kulen novemberdag år 1904 in

vandrade jag med mina föräldrar och
systrar från Upplandsbygden till Gus
tavsberg. F'rån Stockholm avgick ång
fartyget Gustavsberg IV kl. 5.15 e. m.
för ordinarie tur till Gustavsberg, Som
det var en vanlig vardagskväll fanns
det ej några s. k. slusspassagerare, så
på den resan gjorde nog ej Trissan på
Fyran någon större inkomst.
Färden gick enligt uppgjord turlista,

förmodar jag, ty när vi kom till Gus
tavsberg visade uret på posthuset en
kvart i sju. Avstigning! Vart skulle nu
färden ställas? Jo, till Södra Kullen
n:r 2. Alltså, en promenad genom sam
hällets på den tiden mest smutsiga väg,
Algatan. Genom novemberdiset traskade
fem nya invandrare, för att övernatta
hos släkt efter dagens båtfärd, Dagen
efter ankomsten skedde så inflyttning i
Kullen n:r 7, i ett rum 1 tr. Den tidens
bostadsförhållande i Gustavsberg.
Där hade jag i min ungdom mina skal

gångsövningar på B-kornett, som jag
förmodar var mycket nervpåfrestande
för grannarna att höra. Redan andra
dagen efter vår inflyttning fick pojken
meddelande från fabrikskontoret att
han 'skulle ner i fabriken" som det het
te. Det blev att inställa sig hos verk
stadsförman Wadström, som efter bästa
förmåga försökte att arbetsplacera mig.
Hos Joel Gustavsson var jag för liten
för kopplangning, det blev i stället Gytt.
son (Sillen) på gamla verkstaden, som
tog hand om mig. Snart nog blev jag
insatt i tefathantlangningens svåra
konst. Från den verkstaden har jag
många minnen, däribland slagsmål med
ölands-Alge varje dag.
Som ambulerande hantlangare i flera

år åt Gustavsbergs porslinsfabrikörer
avslutade jag detta jobb med en dagsin
komst av kr. 0:55, per dag.

ska ta gestalt i förnuftiga handling
ar. När tanke och handling blir ett,
blir det stil på oss själva och resul
tat av vår ihärdiga strävan.

Vi eftersträvar alla trivsel i tillva
ron och goda resultat av våra olika
insatser. En sund och naturlig ön
skan. Ska den förverkligas, måste
vi vara på det klara med de goda re
sultatens hemlighet. Det ligger en
stor sanning i diktarens ord:

Glöden i hjärta och själ,
den rätta, den heliga anden,
vårda den, vårda den väl,
den leder till sommarlanden!

V. J.

Åren gick och som egen fabrikör :.i!.!
verkade jag gräddkannor, såsskålar, t:l!
bringare m.m. samt till sist syltkrykor,
som blev mitt "Waterloo". Dessa ::G!'
husmodern så viktiga hushållsvaror be
talades ett pris av kr. 0 :05 pr styck ::!l.I:
god vara vid första bränning. ~g::
vindar har blåst sedan dess. Mänga ;
ner har jag också blåst bort ur g-c~:.a
mässingsinstrument. Som gav eko ö.,....te!"
Gustavsbergs samhälle. Apropå
jag minns då gamla fru Pa1""--"U
fyllde 80 år. Då var det hög gala.. s;,._-y;
temusiken svarade för underhå"-"--:ge::
med bl, a,. "Kvinnans lov" och •~ P.o=
doft". 80-åringen sjöng solo, alldeles ~
märkt för hennes ålder. Och ti t.r-~=""-c
henne med "Ja må hon leva i ~
år" under det vi bar henne i _
Allt till gummans stora förtjusning, ?:e
ra av oss då uppvaktande finnes ej
ra kvar i detta livets omväxlande .:.r.
nadsförhållanden.
Då man är ung hinner man med :I:ye

ket. Mina minnen som Iättmatros på e::::.
uppriggad gammal roddbåt med .Jo!::::::.
Pelle som skeppare och Kalle Roos
kuttersmycke leker i hågen. ..,~_:,=:"ä:!'•
från brödgummans stånd på :;..:., ~
Farstavikens vatten, ,i!!de:: fylld
len och även våra lungor med :..:._;,_ .. .::,
kande västantläktar,
Gustavsberg V beha
att friholtarna s.Iog mot ,år '""'.,..'1<:.~ ~
ria", förde hon oss, ändock hs: &.e...
kymrad av intermezzot vidare på. kr.,,,,,,
inom Farstavikens skummande ,a~
Allt gick väl och några efte~r=
blev det ej för det. Men att tala med c:::
par flickor en lördagskväll kastade :..5
kronor i böter. Det var tider det!
Så kom då tiden då jag blev utvand

rare. År 1915 i nov. månad lämnade jag
Gustavsberg med ett avrlyttningsberyg.
som först avhämtats på rabrtkskontorez,
Den tidens bestämmelser för alla aTily:
tande Oustavsbergare.. Xu var ;ag ':fäc
drivare" som det hette, ~e.
glad i sinnet utvandrade 5a.z =
pröva nya arbe
År och decennier har g-"..:::. 5c-.:!.3.:=. c.=

Men minnena finnas kvar, ~ ~
att jag har mina släktförb~c-=-•;;;p-~=
i Gustavsberg, in- och utn,-"-.i: ~;a..g
rätt ofta. För varje gång är de: ,.,-..._ .."
något nytt som framskapats
satt sin prägel i Edert nu så moderxa
samhälle. Konst och arkdtektur gör er:
gott intryck såväl inom som utom ::a
briken. Man märker och förstår att
det gamla försvinner och går till ::ör
gängelsen. Nya invandrare och nya li,
ger samhället det bestånd som fordras
för vidare utveckling.

Med hälsning
Alrik Trygg.
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Värt att veta
om Gustavsbergs produkter

2. Benporslin

Det var engelsmannen Josiah
Spode, som i början på 1800-talet
uppfann benporslinet. Han tillsatte
förutom finmald benaska (kalcium
fosfat) fältspat som ett ytterligare
flussmedel i massan. Därigenom er
hölls ett tättsintrat, genomlysande,
starkt och segt gods. Det var med
detta porslin, som de engelska f'abri
kerna skaffade sig sitt goda anseende
för 'kvalitet under 1800-talet.

Gustavsbergs porslinsfabrik tog
upp tillverkningen på 1870-talet och
är i dag med undantag för England
ensam om denna tillverkning inom
Europa.

Benporslinsmassan består av ben
aska, ;kaolin, vitbrännande varor,
kvarts och fältspat. Benaska och
kvarts ger godset dess styrka och
vithet. Lerorna gör massan formbar.
För att uppnå täthet i godset använ
des fältspat som flussmedel. Benen
kokas och brännas tills endast vit
aska återstår. Askan finmales och
kan användas keramiskt, om den
brännes vid 1300 ° C.

Själva tillverkningsproceduren är
i stort sett lika som för övrigt pors
lin. Genom massans egenskaper är
den dock besvärlig att forma och li
kaså medför bränningen speciella
svårigheter. Godset krymper ca 20 %
vid rågodsbränningen (1200-1300°),
varför stor försiktighet måste iakt
tagas för att undvika sprickbildning
och skevhet. Tallrikar, fat etc. pac
kas i kapslar med aluminiumoxid för
att motverka skevhet under den för
sta s. k. rågodsbränningen. Tillverk
ningen är således förenad med bety
dande tekniska svårigheter, men i
gengäld brukar resultatet bli tillfreds
ställande, ty benporslinet är mycket
vackert och estetiskt tilltalande både
för ögat och för känseln.

Benporslinet är genomlysande och
har en tätsintrad skärv. De ingåen
de fhissmedlen har förvandlats till ett
glasartat material, som fyllt massans
porer. Härav följer att benporslinets
porositet är synnerligen låg, och det
ta har stor hygienisk betydelse, ty
en tät skärv suger icke åt sig vatten.
Ljusbrytningen i glasyren ger åt
porslinet ett allmänt intryck av vär
me och mjukhet som ytterligare ac
centueras i underglasyrdekorerat
gods. GLASYREN AR SYRAFAST

och har en FULLKOMLIGT GLATT
YTA, vi1ket är ytterst sällsynt i fält
spatporslin. Hållfastheten mot kant
stötar är dubbelt så hög i jämförelse
med de andra porslinssorterna, flint
och fältspatporslin. Temperaturchock
beständigheten är mycket god och
benporslinets oöverträffade vithet
skänker ett stämningsvärde, som
lyckligt förenar dekor, form och ut
smyckning.

Där man sätter ekonomiska krav
på kvalitet och skönhet, väljer man
alltså BENPORSLIN, ty dess höga
mekaniska hållfasthet, långa livs
längd och överlägsna elegans äro vik
tiga faktorer vid inköp av en vara.

Det stalls ut
I kommunalhusets vackra övervåning

visade Olle Hägglöf och Börje Skohg
mycket gott amatörmåleri under ,fjor
ton dagar i oktober. Kvaliteten var jämn
och priserna låga. Lokalen .fyllde för
vånansvärt väl sitt ändamål även om
mängden av ifönster oroade. Det var
en aning förvirrande att plötsligt i en
höstlig vision, se ett 'känt Gustavsbergs
motiv så överlägset i komposition och
färg som utsikten mot folk,parksentren.
Gustavsbergarna bevisade sin upp

skattning genom god köplust. Ett gott
initiativ som motvikt till "konströrsäl
jarna" på torget som saluför reproduk
tioner av tvivelaktigt värde. Detta inte
så menat att du inte skulle få hänga
vad du själv tycker på dina egna väg
gar eller illa din egen skönhets uppfatt
ning, kära Gustavsbergare, men du blir
tvärarg om du får betala fem öre för
mycket på ett palket småspik varför be
talar nu då gladeligen femtio till hundra
kronor i överkant för att tillfredsställa
din längtan efter sk_önhet. De där snälla
affärsmännen körper inte sina flotta :bi
lar för privatförmögenheten eller kom
mer hit ut för att sälja tavlor till dig
av rena välgörenheten. - Reproduktio
ner lär enligt beräkningar gå på mellan
fyrtio och femtio kronor i tillverkning.
Högt räknat.

E. 8. A.

Ett av landets modernaste varuhus heter Sanko och ligger i Sandviken. Varu
huset är ritat av KF:s arkitekterna E. Lund och R. Åberg och planerat med
KF:s specialkonsulenter samt varuhusets olika avdelningschefer. Så långt det
varit möjligt av praktiska skäl har man strävat efter att genomföra den nya
självvalsprincipen, som är en välifunnen variation på självbetjäning. Vi visar
här en ,bild av bosättningsavdelningen där de konstindustriella produkterna visas.

Gustavsberg är välrepresenterat säger vår medarbetare Erderyd.
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Vad Du är lycklig som kan spela.
Tänk om en annan hade haft den för

månen att få lära sig spela något instru
ment när man var liten.
Ja så låter det ofta när man är ute

och spelar. Ja, kära vänner, det är en
"verklig ,förmån" för oss ana som kan
spela något instrument eller sjunga. Det
här kanske börjar -litet högtravande,
men jag vill genom Gustavsbergaren
försöka komma i kontakt med alla de
föräldrar, som har fått den förmånen
att !ha sina pojkar i gossorkestern. Lä
saren kanske tycker det låter konstigt
när jag skriver "förmånen". Men det är
inte så konstigt, ty dagligen står poj
kar vid Musikpaviljongen och passar
Sven Wahrenberg och ber att få vara
med, Men för det första finns det inte
instrument åt alla coh för det andra är
det inte alla pojkar som har det musik
öra som fordras för att bli en bra blå
sare. ,
När det gäller imstrumenten så är det

en dyrbar historia. Alla instrument som
gossorkestern förfogar över äro gamla
och snart utslitna. Om det nu går som
Sven Wahrenberg har räknat ut, så kan
ske det inte dröjer så länge innan goss
orkestern får "en ny uppsättning" av in"
strument. Men som sagt, grabbar är
grabbar. Här är det som vi vill att för
äldrarna ska se till att pojkar
na vårdar de instrument som de

fått till låns. Instrumenten är inga lek
saker som skall slängas hit och dit. Jag
har själv två pojkar med i gossorkes
tern så jag vet vad jag talar om. Håller
man inte ett öga på grabbarna så slänger
de sina saker än här än där. Så var det
en sak som gäller pojkarnas musik
läxor. Gos'sor,kestern har nu fått så bra
lärare man kan önska sig. De uppoffrar
sig ett par kvällar i veckan för att lära
pojkarna spela. Då vill de också se re
sultat. Om nu pojkarna bara tar i sitt
instrument när de är på repetition då
är mycket dyrbar tid bortkastad. När
pappa eller ma:mma träffar sina pojkar
på dagen eller kvällen så kommer alltid
den frågan fram: "Har du gjort dina
läxor?" Fråga då samtidigt har du spe
lat på din läxa i dag ? Försök att få ,poj
karna att spela minst en halvtimma om
dagen. Och försök att visa intresse för
allt som rör gossorkestern. om det kan
ske låter litet Illa ,i början, så fäst er
inte vid det. Kör Inte ut pojkarna och
håll inte för öronen. ,små pojkar är myc
ket känsliga för sånt. Beröm dem i stäl
let och försök att hjälpa dem så gott
det går. VI gamla musiker sätter stort
hopp til'I dessa pojkar som nu är i goze
orkestern. Vår största önskan är att så
snart som möjligt få se pojkarna ute att
spela, och ni föräldrar kommer också
att glädjas, när ni får höra och se Gus
tavsbergs gossorkester i full aktion. Det
är därför jag tar mig friheten att rikta
dessa rader till er.

Nisse Eriksson.

Mopedoväsendet.

Det talas så mycket om motorcykel
eländet och rmopedodågor. Ja nog blir
man ledsen på dessa omdömeslösa, yng
lingar, som viftar efter vägarna och på
gårdsplanerna. Det verkar som om de
så snart de möter en människa så gör
de sitt bästa för att visa hur man kan
väsnas. De tar bort ljuddämparna ock
så - sånt borde anmälas till polisen!
När de nu kan och får skaffa sig mo
peder vid så låg ålder, då borde de ock
så lära sig att uppföra sig som folk.
Mopeden är väl till för att bli en hjälp
och den är skapt med hjälpmotor och
ej som fartåk. Den är till för folk
som behöver den. När man ser syster
Ruth, som har en stor arbetsbörda, lotsa
sig uppför backen till Bergsgatan, då
tycker man mopeden är en välsignelse.
Men för många hållningslösa ungdomar
tycks mopeden vara en farlig och för
arglig leksak.

Elsa.

Skall Höjdhagen spolieras?

För en tid sedan kom våra ungar runt
om i Höjdhagen inspringande och talade
om att "autostradan ska fram över
Höjdhagen och fem hus ska rivas". Vi
skrattade gott åt denna "information
nedifrån". Nu har vi fått bekräftat att
det faktiskt föreligger ett förslag om
att med ett streck förstöra det vack
raste området i Gustavsberg. Denna
del av samhället med trivselhem, som
redan planlades på Odelbergs tid, men
förverkligades först genom KF! Vi pro
testerar mot bara tanken att dra trafi
ken rakt igenom Höjdhagen. Inte en
bart för egen del utan fastmer mot att
den nya vinden ska gå fram som ky
lig orkan över det som i och utom Gus
tavsberg betraktas som en rofylld bild
av mönstersamhället. Tack för att vi
fick yttra oss!

Höjdhagsbor.
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George Garring, Wellsboro, har sänt o...~
två nya berättelser, varav en kommer i Jul
numret. Tack George! Du har goda minnen
att bevara. Vi önskar Dig hälsa och kraft att
fortsätta. Din penna gör gott!

Harold Alexander Pettersson i ·wa1nut
Creek har skrivit flera brev. Som Du ser
gav Ditt flaskskepp en vacker slant och snart
sätts flera fioler i skolbarnens händer. Xär
nu President Eisenhower fått ett flaskskepp.
så kan Du gärna ge vår kung ett ocssa,
När tidningen går i press har Din julgaya

inte kommit fram ännu och jag avslöjar inte
något nu. Per brev och i nästa nummer skal)
Du och läsarna få höra mera om utvecklingen
av Ditt glada uppslag.
God Jul och tack för Din välvilja mot hem
bygden !

E. P. i lngarö skriver ett tack från de gam
la i Ingarö för utfärden i höstas till GUSla-.,,
berg. Till Gunnar, till skolan och till dem
som ordnade med kaffet. Välkomna igen'.

Sven Karlsson, Höjdhagen, tackar Rir luig
komsten i Gustavsbergaren och framför =
tidigt ett varmt tack och en hälsning ;_il) aJ-'-3
som så vänligt uppvaktade honom på i'O--llr.'
dagen. God fortsättning!

GOD .TC"L'
Red-

Tvättstiigan vid Villagatan.
Tack för att vi får behålla den r-,ä.-

stugan och att det blivit ordning på be-
ställningen. Att för en billig :;:ier-:•~5
få tvätta själv och att maz, ~ S~
endet att göra ordning ~:er EiJr. :Jcc_
som inte har det ansvarec OOl"C,e i::;._:e
bruka denna möjlighet! Tänk 1:= "';.f'.;;.:
det är att kunna beställa och göra ~g
ledig den avsedda dagen. Sådaz.; ~
ej för sig förr i tiden. Kunde ,"i sil.
också få ordnat med ett par toaletter i
Villagatans tvättstuga, så vore de: e.::
välgärning, värdigt ett samhälle, där
nitetsfabriken blomstrar. e-en

Gör något för poikarna !
Varje kväll väsnas en hoper 12-14

års graboar, som tydligen inte har hem
att vara i, i busskioskens vänthall. F'inns
det ingen som vill ta sig an dem och
sysselsätta dem med hobbyarbete e. d.
i Kommunalhus eller skola.

Passagerare.
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VAR? Vår fotograf har traskat kring inom samhället och
plåtat för red. främmande "blickfång"

Tre bokpris till de tre först hittade rätta lösningarna I VAD?

För insamlingen till Rädda Barnen,
gavs under oktober genom fabriks
radion möjlighet att önska en gram
mofonskiva mot en avgift av 50 öre.
Från 1 december har vi nu att spela
ett önskeprogram på 214 skivor till
de glada givarna. Och vi får anled
ning att piffa upp vårt grammofon
arkiv med ett 50-tal nya skivor.
Samtidigt passade vi på att göra

en rundfråga till nära 300 intressera
de, som under arbetet har en chans
att lyssna till fabriksradion mera re
gelbundet. Jag vill inte påstå att den
na enquete är på något sätt utslags
givande, men den gav i varje fall vis
sa tips. Ett obetydligt antal ville in
skränka på musiken, hälften tyckte
musikutsändningen hade nått ett la
gom, och 42 proc. hör gärna mera
musik under arbetet. Jag tror att ar
betsmusiken är en institution som
man inte vill vara utan.
Tiderna för utsändningarna tycks

också passa de flesta, några önskar
dock utsträckt tid på lördagen.
På fråga om man föredrar Radio

tjänsts utsändning jakade 43 proc.,
några procent tycker inte om pro
gramsammansättningen i denna ut
sändning. Det var samtidigt ett gott
betyg för vårt programval.
Vad vill Du helst höra? var nästa

fråga.

Lätt underhållningsmusik framhål
ler 65 proc av de tillfrågade.
Tango samlar också många röster

eller 57 proc.
Gammal dansmusik tar 50 proc.
Operettmelodier går också bra tyc

ker 44 proc.
Andliga sånger har en stor skara,

eller 43 proc.
Marscher, jazz, swing, hot och ope

ra passar däremot bara för i runt tal
20-24 proc. Men det är ju också en
del.

musik under a,6elel
Sångare höres gärna av 48 proc.

bland de röstande och sedan: kommer
stråkorkester med 36 proc., blåsor
kester med 24 proc. och soloinstru
ment med 20 proc. Där leder trum
pet och fiol, tätt följt av dragspel
och gitarr.

Går man så över till de särskilda
önskemålen, så blir det en brokig kar
ta, som dock ger oss vissa vinkar.
Några avdelningar behöver tydligen
en omplacering av sina högtalare,
andra behöva en utökning. I stora sa
lar efterlyses högre ljudstyrka eller
förbättrad ljudkvalitet.
Ifråga om musikvalet önskar några

påpeka att man behöver "glad och
uppiggande" musik. En svarande
framhåller att musiken skall inspire
ra till arbetslust, inte till meditation.
Kanske det!
Rensa arkivet! utropas det från nå

got håll, på ett annat uttryckes det
så: Tappa gärna utnötta skivor i gol
vet!
"Mera finska musik" står det på

ett flertal lappar. Och det kan ju ha
fog för sig. Liksom skivor på ett dus
sin andra språk. Samtidigt som
"svenska sångare" efterlyses.
Väderleksrapport på lördagen ön

skas av ett mindre antal - troligen
båtägare.
I övrigt äro önskemålen som sagt

skiftande och jag nöjer mig till slut
att utan kommentarer återge några
prov:

Meddelanden på bestämda tider!
Släpp fram skolmeddelanden och

Konsumnytt !
Byt signaturmelodi!
Mera andliga sånger!
Mindre andliga sånger!
Slopa Frukostklubben !
Ge aktuellt från Företagsnämn

den !
Rätt att vrida av det man inte vill

höra!
Tillåt mig instämma.

G. Dbg.
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KOREA Idrottsrutan

Utsvultna och trasiga trängs de hem- och föräl,dralösa barn1en kring
Rädda Barnens klinik i Pusan.

r

Han ikom till Rädda Barnens barn
sjukhus i Pusan med båda lungorna an
gripna av tbc. Han var mager, blek och
som de flesta koreaner, klädd i trasor.
Fadern hade dödats i kriget och nu bod
de pojken tdllsarnmans med sin mor,
mormor och fyra syskon i ett litet skjul
som hade byggts över en bäck. Skjulet
hade bara ett enda rum, vilket sam
tidigt var kök. Vid regnigt väder kunde
man inte ta sig in där på annat sätt än
att krypa in genom fönstret från gran
nens skjul.
Det var inte svårt att förstå hur lille

Park Yoo Suk hade blivit sjuik. Han la
des in på sjukhuset och ,gjorde raska
framsteg d t.illf'rtsknandet. Snart kunde
han flyttas till Rådda Barnens rekrea
tionsläger i Tapedo utan för Pusan. Där
får han nu bada i havet tillsammans med
sina kamrater, han får sola sig i den
härliga luften i Tadepo och han får äta
rikligt med god mat. Men hur skall det
gå den dag han är fullt frisk igen ? Att
han inte kan återvända trll sitt hem är
uppenbart.
Nyligen "löste" polisen den frågan:

man förbjöd familjen att bo kvar, skju
let måste rivas. Men man hade ingen
ting att erbjuda i stället. Familjen kör
des helt enkelt ut på gatan.

Goda vänner ingrep emellertid och
modern fick både pengar och material
till ett nytt hem. När Park Yoo Suk
kan Jämna rekreationslägret, och det
är inte långt dit, så har han ett nytt
hem, bra mycket hälsosammare än det
gamla, att resa till. Där bör han ha alla
möjligheter att helt återhämta sig, i
synnerhet som modern nu har fått ett
stadigvarande arbete ,genom Rädda Bar-

nen och man inte längre behöver svälta.
Sju personer bosatta i ett litet skjul
- 'liksom Park Yoo Suk och hans anhö
riga - är ingenting ovanligt. Tusen
taäs familjer i Pusan varav det stora
flert.alet är flyktingar från praktiskt ta
get hela Korea, bor i ruckel som man
har byggt av plankstompar, säoktrasor
och plåbbitar. Ruckel som knappast ger
skydd för vinden. Någon eldstad finns
inte, maten I-agas över öppen eld på ett
par stenar. Där finns överhuvudtaget
ingenting av vad västerlänningar anser
höra till livets nödtorft. Bara trasor,
smuts och elände. Det är alltså inget
under att barnadödligheten i Korea är
ohyggligt hög jäanrört med andra länder.
Rädda Barnen-teamets arbete i Korea

siktar till att ge landet hjälp tiH själv
hjälp. Meningen är att landet självt på
ett eller annat sätt skall överta de an
läggningar som teamet uppfört och nu
driver. Men det är långt dit ännu. Lan
det har inga ekonomiska resurser. Man
räknar med att det finns 1 miljon barn
som lider direkt nöd.
När teamet inledde sitt arbete i Ko

rea med att starta en kliniik, ett hälso
centrum, i Pusan fick man Inte bara
'kämpa mot nöd och sjukdomar utan
också mot föråldrade principer för om
händertagande av barn. Socialt arbete
bland barn var någonting helt okänt,
men det ser ut som om verksamheten
skulle blt fröet till! den första. .korean.
ska välfärdsorganisationen för barn.
Besöksantalet på hälsocentralen är i

ständigt stigande och f. n. behandlas
3 000 patienter i rmånaden, av dem är ca
1 000 nya fall. över 5 000 personer har
försetts med ikläder.

Fotbollen har lagt sig till ro för vin
tern och bandybollarna har kommit i
rörelse på träningslsvällarna. Gustavs
bergs A-lag kryper, som jag förespått,
i ide i mitten av tabellen, efter förlus
ter mot Reymersholm och Karlberg och
så här ser tabellen ut:

Div. IV Sthlm, södra.

Sthlms IF 12 10 1 1 35-12 21
Karlberg 12 10 0 2 55-25 20
Reymersholm 12 10 0 2 35-13 20
Tellus 12 6 1 5 30-26 13
Gustavsberg 12 6 1 5 31-31 13
Årsta 12 6 0 6 25-29 12
Nynäshamn 12 4 2 6 37-37 10
Högalid 12 2 2 8 18-37 6
Ulvarna 12 1 1 10 17-46 3
Essinge 12 1 0 11 24-51 2

Orienterarna kämpade mot 0. °K. Ra
vinen den 24 okt. ute vid Storvreten och
hade samtidigt klubbmästerskap, Gus
tavsbergs 5-mannalag vann säkert och I
klubbmästerskapet dominerade Alf Ro
sen och Folke Anevret. Söndagen före
deltogo skogslu:Efarna i Spårvägens fina
tävling "Raka spåret" i Tungelsta. Sön
dagen efter KM var man med i Korp
budkavlen och hade vittring på fin pla
cering under största delen av loppet.

Skyttarna ordnade fältskytte med
grannkommunerna den 24 oktober. En
dast 27 man mötte upp. Våra skyttar
höll sig på andra och tredje platserna.

Htuuibollsflickorna håller ångan uppe
och har klarat sig bra i korpmatch mot
Ermi (4-5) och mot Pressbyrån, där
de vann med 4-2. Nu vilar man på lag
rarna över Jul och sedan har töserna
ytterligare tre matcher kvar.

Man planerar att öppna ett barnsana
torium i Mansan i närheten av Pusan,
Arbetet sker i 'intim samverkan med lan
dets myndigheter och med FN:s olika
organ .
I "Tältstaden", stadsdel i Pusan som

svårt eldihärjats, och där befolkningen
nu bor i amerikanska armetält har man
upprättat en mödra- och barnavårdsklt
nik. Vidare har en ambulerande klinik,
som gör regelbundna besök i samhällena
runt Pusan, startat och en tuberkulos
klinik inrättats.
Besök görs kontinuerligt på barnhem

och :flyktingläger bl. a. Rädda Barnen
teamets inspektion i spetälskekolonien
var just ett sådant rutinbesök som nu
kommer att följas av !fler.

.



G L- S T A V S B E R G A R E :X DECE...\IBER 1S.'tt

,"3'~!
"S{f}:"
~i

1.
4,
6.
10.
17.
18.
20.
21.
22.
25.
27,
28.
29,
31.
34.
35.
37.
38.
40.
41.
43.
44.
46.
49.
53.
54.
56.
57.
58.
61.
64.
66,
68.
70.
71.
75.
76.
77.

Utflykt.
Starkvara.
Äro vilddjur sällan.
Såväl tegelsten som Argenta.
a.
Finns på min reservoirpenna.
Bör du inte vara nu.
Skyddande förklädnad.
Fann jag i Schweiz.
Kommer med något nytt.
Bekant till Snoddas.
Av egen drift.
Följer på t.i p,
Kan man bli av flugbett.
Gör linjen krokig,
Finns många vid sågen.
Göteborgstös.
Angrepp på yta.
Nyttiga mot lort.
Nyttiga vid jul,
Spökspråk.
Hilding Ohlsons lärling,
Söker hustru?
Nödvändigt ackompanjemang,
Ej O.K. om det tynger.
.Iämnar vägen.
Givit namn åt Gustavsbergsväg,
Går tillbaka,
Rengöringsmetod.
Gillas av hundra miljoner.
Särskilt söt och snäll.
Förutsätter mod.
Anrop med saltstänk,
Juniperus communis.
Presentera,
Tar ton.
Svårt att säga ibland.
Hj, 0-n.

78.
80.
81.
82.
84.
85.
88.
91.
92,
93,
95.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
105.
106.
107.
110.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
121.
123.
125.
126,
127.
128.
129.
130.
132.
134.
135.
136.

Konkurrent.
Uttryck för rörelse.
Har mage till litet av varje.
Har redan gett sig av.
Är både jag och kinesen.
Bör svampen.
Kan man kalla Schweiz.
Bör biffen vara.
Väntas ett nytt
Saknas ej i skola.
Säljägare.
Hundra på två tunnland.
Påyrka.
Trevlig sed.
Gör årslånga utflykter.
Omodern titel.
Dess jord är bördig.
Pappa till julskinkan.
Enfaldigt läte.
Finns i östafrika.
Är jag till en skräddare på 1700-talet.
Mat för stora fåglar.
Folkvald samling.
Får du göra på min födelsedag.
En slags matvrå.
Kan vi gärna kalla varandra.
Tilltar i styrka.
Luktar bra eller illa.
Rest av bjässe.
Enkelt sätt att rita.
Kommer med tiden i många hem.
Syftar på det varom något utsäges.
Besjungen av Evert Taube.
Stammoder.
Påstås falla av.
Vet väl inte vart det hör.
Äro mina korsord.
Är jag inte - det är bara förtal.
Började kvartalet.

Det här Julkorsordet kanske förefaller
svårt. Men det är ingenting mot vad det
var att knåpa ihop det. Där finns nog ett
och annat tvivelaktigt ord och några som
man får slå i Uppslagsboken efter. Men
det ska vara litet hjärngymnastik, så här
i all julmaten. Och lönen för mödan blir
ju förnämlig. Först hittade rätta lösning
blir belönad med den fina Boken om
Wilhelm Kåge.

Gott huvudbry på er!

Dby

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
23.
24.
26.
29.
30.
32.
33.
36.
39.
42.
45.
47.
48.
50.
51.
52.
55.
59.
60.
62.
63.
64.
65.
67.
69.
71.
72.
73.
74.
76.
79.
83.
84.
86.
87.
89.
90.
91.
94.
96.
98.

102.
103.
104.
108.
109.
111.
112.
119.
120.
121.
122.
124.
130.
131.
133.

LODRÄTT.
Ungt husdjur.
Många sådana blir en jökel.
Gammal dans.
Bärvätska.
Bra för båtar.
Stämma för kvinnor.
Efterträdde Judas.
Kvällskollega.
Finns en till på 81.
Dopparedan är hennes
Nedlagd rörelse i Gustavsberg.
Otrevlig representant.
Sjö i Afrika.
Sprängde in på löddrig häst.
Snacka eller en slags krok.
Sista station i fabriken.
Kylande.
Har ofta vakt.
PV 444.
Far i luften.
Kikare.
Otrevlig uppgift.
Att jobba intensivt.
Enkel visa.
Kräver järn.
Upplever vi sällan.
Mäter djup.
Lämpligt att spotta i.
För tupp och t.upö.
Är både klibbig och grå.
För sent när det brinner.
Ej bra för kolossfot.
En viss sort.
Plus två blir en tolva.
Tusenårig stad.
Skydd för post.
Svalt sommarplagg.
Uttryck för missnöje.
Ingenting för fiskar.
Ingenting att stödja sig på.
Brådskande.
Inbjuder till dans.
Spralligt djur.
Rolfbesjungen kommun.
Användes för att se bra ut.
Diverse på fabriken.
Pågår.
Ger lyster åt Gustavsbergsvaser.
Verklighetsfrämmande.
Liten kille.
Omgiven av grunt vatten.
Finns rikligt härute.
Har med soda att göra.
Herdedikt.
Kärl för soldater.
Finns intill fabriken.
Fiskstad i grannland.
Den sista resten.
Förutsäga.
Vattenflöde.
Smalt stycke.
Älv i Norge.
Går över vatten.
Stjälpes av tuva.
Kan du få bjuda mig på.
Den 30 oktober.
Vax.
Ej för trogna och troende.
Ges på tal.
Fisk.
Bör man vara, fast det gör ont.
Fordrar klister.
Början och slutet.
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~ MISSIONSFORSAMLINGEN ~
JUL- och NYÅRSHELGENS MöTEN:

Söndagen 19 äec. kl. 15
Juldagen kl. 7
Juldagen kl. 9
Annandag jul kl. 11.15
Nyårsafton k~. 17
Nyårsdagen kl. 16
Söndagen 2 jan. kl. 11.15
Trettondagen kl. 14

Söndagsskolans julfest
Julotta
Ålderdomshemmet
Missionshögtid, Sparbössetömning
Nyårsbön
Familjefest
Gudstjänst, H. N.
Julfest i Skälsmara

EN GOD HELG önskas envar.
Välkomna till Missionskyrkan.

~ Jul- och Nyårshelgens gudstjänster i Kapellet ~
Sänd. den 19 dec. Nyårsdagen

Kl. 14.30 Söndagsskolans julfest. Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan av
Medverkan av barnen. Kaffeser- Pastor Alef Lantz.
vering.

Juldagen
Kl. 7 Julotta. Predikan av
distriktsförest. Manne Lundgren.
Körsång. Förs.-ofä'er.

Annandag Jul
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan
av Manne Lundgren. Sång.

Sänd. den 2 jan.
Kl. 11.15 Gudstjänst. Predikan
av pastor Paul Samuelsson.

Trettondag Jul
Kl. 15 Församlingens årsmöte.

Tisdag 11/1-söndag 16/1
Evang. Alliansens bönevecka.
1Möten i de olika gudstjänstlo-

Nyårsafton ikalerna. Medverkan av försam-
Kl. 17 Nyårsbön i Missionshuset. lingarnas pastorer och sångare.
Samtidigt som vi hälsa alla välkomna till Helgens gudstjänster
ville vi tacka söndagsskolbarnens och juniorernas föräldrar och
övriga vänner till församlingen för visat intresse under gångna

året. - En GOD JUL och Ett Gott Nytt Ar önskar
BAPTISTFöR'SAMI.JINGEN

En prydnad [ör
Ert heni

Modell nr 2 37

Ba.-ock-ek
Kr. 425:-

En förgylld pendyl gör hela
hemmet vackrare och mera
stiirnningsfullt, den skänker
atmosfär och skapar trad i
tion. Om det sedan är en äkta
Union Stjärnsunds-pendyl,
så har den dessutom ett allde
les speciellt värde - Ni kan
vara säker på att den pendy
len kommer att bli en pålitlig
tidmätare och en älskad
släktklenod - för generatio
ner . . . En bättre present än
en Union-Stjarnsunds-pen
dyl kan Ni inte ge Er sjiilv
eller Edra vänner.

Säljes även på avbetalning

Thörnqvist Ur och Optik
Tel. 309 90. GUSTAVSBERG

Jul- och Nyårsmöten
i Hyddan

Juldagen kl. 7 Julotta
Ebbe Ådelid och Sångarna

Annandag Jul kl. 19 E. Ådelid
och Sångarna. Sparbössetömning

Nyårsvaka kl. 22.30
Sång och vittnesbörd av med
lemmar. E. Ådelid

Nyårsdagen kl. 19

Söndag kl. 19 E. Adelid m. fl.
och Sångarna

Solosång av Mai Sundberg i samtliga
möten.

Alla hjärtligt välkomna !

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar

Filadelfia, Gustavsberg.

ALLT FOR FOTO!
även på avbetalning.

HILDING OHLSON
Tel. 30401 Grindstugärde B 14

Gustavshergs Folkparksförening
tackar medlemmar och publik för det gångna året och tillönskar

GOV JUL ocli GOTT NYTT ÅR!
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Konsums

Ju/marknad
Klappa på hos oss så skall vi

hjälpa Er med klapparna,

Dukgarnityr
1 duk 120 X 120 samt
6 servetter 30 x 30 om

Vitt 11:-
Guld 13:-

Handduksset "Solebo"
som innehåller 3 st. toaletthanddukar
50 X 70, tvättade och fållade med 2 häng
band

Blå bård 9:85

Garnityr
100 % bomull, mönsterstickad härlig
kvalitet 9:90

Underklänning Nylon
med perfekt passform, nylonspets
upp- och nedtill
Vit och rosa 15:75

Damcrepestrumpa
"Caress Elaptic" 2 x 20 den
tunn och elegant . . . . ..... ·. 11 :50

-Iulklappsskjortan
med halvmjuk krage
"Ten Cate" poplin 100-% bomull.
Finns i vit, grå, beige 18:-
100 %-spunnen nylon, ser ut som poplin,
En verkligt elegant skjorta.
Färger: vit, grå, beige 55:-

Scarfs och
Handskar

finns till hela familjen.

Herrstrumpor
i crepönylon, oerhört slitstarka 3/4 långa

6:-

Välj en trevlig slips
i vår välsorterade slipsbar

Något nytt till hemmet?
Gardiner
Filtar - Täcken

ViALKOMNA TH,L OSS.

TEXTIL-KONSUM
Tel. 307 48

Som musik för trötta fötter
Lämplig julklapp till alla i familjen
Ett par Koneum-tofflor,

Skinn, finns i rött och blått .. 10:50
I halvhög klack . . . . . . . . . . . . . . . . 14 :25

Skinn i rött med kilklack.
Låg klack .. 20:-. Hög klack .. 20:75
I textil .. 14:75

Manstoffel i skinn:
Utan balekappa 15:50
ManstoHlor med bakkappa finns i pris-
lägen ifrån 11:75

Barntofflor
i rött och
blått skinn

22-24 25-29 30-35
5:25 6:25 7:75

Detta är endast några exempel på vad
vi har att erbjuda.
V.ÄLKOMMEN OOH SE VAR
GODA SORTERING

SKO-KONSUM
Tel. 304 72
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I Leksaksgrottan
på Fölungen
finns:

Specialförsäljningen vid Kyrkan
har byggts ut.

I nya butiken säljer vi:

Mek. leksaker <;_
Engelska Meccano
Modellflygplan
Gådockor
Nalle ibjörn
Spel av olika slag
Julprydnader

För Henne:
Franska parfymer.
Kosmetika god sort.
Vackra smycken.

För Honom:
Rakapparater Remington
Rökutrustning. Plånböcker.
Presentkartonger. Spelkort.
Schackspel.

För hela familjen:
Bygga och bo
ett trevligt spel.
Den dansande tomten
en rolig speldosa.
Grammofonskivor, skivalbum,
skivställ. Fotoartiklar,
Gästböcker. Skrivunderlägg.

Böcker
från olika förlag

öppet vanliga ,butikstider
t. o. m. den 14 dec.
15-23 dec. öppet till kl. 19.00
Lördagen den 18 dec. till kl. 17.00.

V.ÄLK0MNA TlLL VAR
JULMÅSSA

FOLUNGEN
Tel. 310 21

Sportartiklar.
Bandyrör i god sortering.
Ishockeyrör - Klubbor.
Sparkstöttingar - Skidor.
Rattkälkar.

Möbler.
Trevliga soffbord, bokhyllor, skåp,
sängar, bord, stolar.
Radiobord från 24:---·
Spelbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 :-
Blomsterbord 45:-
Tevagnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 :

Sytaburetrer etc.

I snabbköpsbutiken finns mycket
god sortering av:
PRAKTISKA HUSGERÅD- och
PRESENT.AcRTI~AR

Tilja
rostfria mabbestick, en god vara till
lågt pris.

,;;_o.1=
}i

Se våra skyltfönster

V.ÄLK0MMEN TM.iL GODA

JULKöP

SPECIALBUTIKERNA
Tel. 307 98

I våra
snabbköpsbutiker 7

i samtuoa ...

- pressyltor - rullsyltor - julkorv -

leverkorv -

Gamnterat högsta kvalitet.

Beställ skinka i god tid.

,;;_o.1=
}i

För Julbaket.
Juvelkronan

Eve - Rekord.

Konserver

Frukt

Konfektyrer

Aromfriskt

CIRKE:LKAFFE

Luma
Luciakronor

Julgransbelysningar

Glödlampor

Konsum
Gustavsberg

Fruvik - Grisslinge
Lagnö
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EN BRA RADIO
eller

TELEVISIONSAPPARAT
köper Ni hos
RUNE BOOX

som försäljer alla ledande
märken i branschen.

en Ivxmodell i
ellanforrnat.
kivfack, 12 rör,
mktioner, 10"
onserthögtala
e, mag. öga. Ut•
g för UKV.
ormalpr, (rikt,9IIJ.lilll pr,) exkl , gram,•

lalAielll... 1957 g verk ... 569:-

Bune Boox
El. firma

Tunollevägen 19, Gustavsberg
Tel. 306 57 - 303 25

Utför installationer för ljus och
kraft. Försäljer el.-spisar, kyl
skåp, belysningar, el.motorer

m.m.

En God Jul
och Gott Nytt År

tillönskas av

Lennart Holmberg
Cykelverkstad

Dalvägen 3

Tel. 304 73

Gudrun Stenströms

Cf>amftisering
Algatan 1 Tel. 30963

Till alla kunder ett hjärtligt tack
för det gångna året och en önskan
om en

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Till goda julinköp
från vår välsorterade butik önskar vi medlemmar och kunder

En God Jul och Gott Nytt År

Mjölkförsäljningsföreningen
GUSTAVSBERG

Tel. 300 81.

För högtid och [est
mottaga vi beställningar
å middagar och supeer

Även transporter till hemmen

God mat och låga priser

Med julhälsning!

Värdshuset

målare
Martin Lövgren

utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 19 94 59

qod iul
och qoll nyll {Jr

GOD JUL och
GOTT NYTT AR!

0

Kurt Akerlund
Skomakeri

Algatan 1 Tel. 302 20

quslat1s6ergs
Herr- ouh Damfrisering

ber att få framföra sitt hjärtliga
tack till alla kunder för det

gångna året
och tillönskar

God Jul och Gott Nytt Ar!

GUNNAR FALL
Tel. 307 40

God Jul och
Gott Nytt År

tillönskas

Resoklubbens medlemmar och delta
gare i under året ordnade resor.
För 8 kr blir Du medlem i Reso (10

kr. kostar det för familj)
Hela beloppet får du tillbaka i ra

batt på resor, utflykter, bygdesemes
ter, semestergårdar.
Alla medlemmar har möjlighet att

få gratis: en utlandsresa, ett semes
terstipendium, konstverk m.m.
1955 är Tyskland målet för gratis

resan!
Bliv medlem i Reso !
Ett tack för det gångna året

Styrelsen



Rikta in Er på
AB BERG&HUS

Där finns resurserna för
bergsprängning • schaktning • vägarbeten

vatten- och avloppsanläggningar!

Fotot är hämtat
från Södergaraget,
det jättestora
skyddsrumsprojek
tet, för vilket vi
utfört spräng.

Schaktningsarbeten upptar en stor
del av vår verksamhet. Som exem
pel kan nämnas att vi gör för
arbetet till höghusbebyggelsen om
kring Konserthuset-Hötorget i
•Stockholm och utfört samtliga
grunder i Hästhagen, det nya bo
stadsområdet i Gustavsberg.

ningsarbetena.
Sammanlagt har
90.000 ma berg
sprängts bort, vil
ket motsvarar c:a
50.000 välfyllda
lastbilar.

Vårt produktionsprogram upptar
även vägarbeten och avloppsnät.
Kontakta oss gärna för offertgiv
ning! Modern maskinpark, kun
nigt folk och föredömlig organi
sation ställer vi till förfogande.

Badstrandsvägen 11
STOOKHOLM K
Tel. 541155
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En utmärkt
livsnorm

Om det berodde på de många goda
orden, skulle tillvaron te sig ljus och
underbar. Men det behövs något an
nat och mera för att gestalta en för
nuftig och friktionsfri verklighet.
Vackra och välmenta ord kan ha sitt
värde. Goda och helhjärtade hand
lingar betyder mer.
Är vi intresserade av filosofi, har

vi mött Kants kategoriska imperativ:
Handla alltid så att ditt handlings
sätt kan upphöjas till allmän regel
för människorna. - Ungefär samma
maning har i de kristna urkunderna
formulerats så: Allt vad I viljen att
människorna skola göra eder, det gö
ren I ock dem.
Om en sak är alla tänkare överens,

nämligen däri att det personliga fö
redömet har en väldig betydelse. Vårt
sätt att vara och handla bildar mön
ster för vår omgivning, och så sprids
våra inflytelser vidare.
Det fanns en gång i en liten för

ening en enkel och anspråkslös med
lem, ganska tystlåten men mycket
plikttrogen och arbetsam. Han var
kamraterna ett bra föredöme ifråga
om ordning, intresse och goda insat
ser, och tack vare denna trägna ar
betsmyra blev föreningen i prima ar
betsform.
På ett annat håll fanns en helt

annan man, talför och till det yttre
representativ, en frodig och generös
typ, som innerst inne säkert ville alla
väl. Men han var ganska vårdslös i
olika avseenden. Hans ord var inte
alltid mycket att lita på. När han av
omständigheterna förleddes att fuska
med sina åtaganden eller tumma på
sina löften, tog han detta tämligen
lugnt och lätt: Asch, sånt där kan
man inte hjälpa, och det är väl inget
att göra någon affär av . . . Så lät
det då. Denna nonchalanta inställ
ning skapade osäkerhet och olust, vil
ket i sin tur hade menliga följder.
Här var det ingen brist på ord och

löften men väl på ordhållighet. Det
kan bli så när löften ges utan tanke
på konsekvenserna.
Det förhåller sig kanske så, att

vissa individer eller grupper av för
hållandenas makt föranleds att bli
mindre ordhålliga än andra. Vi har
väl alla hört den gamla ramsan:

"Skäddare, skomakare, sme', bedra
gare allt tre". Bakom detta talesätt
ligger självfallet den erfarenheten,
att mången hantverkare i sin iver att
ta åt sig mesta möjliga arbete och sin
naturliga önskan att vara alla till
lags kan råka lova mer än som
är möjligt att hålla. Sakligt sett lig
ger det en stor överdrift i det citera
de talesättet. Det finns nog ungefär
lika gott om ordsvikare och bedraga
re inom olika kategorier, yrken och
stånd.
Vi vet, att det i regel är mycket

lättare att ge löften än att infria
dem. Det bör vi alltid vara medvet
na om. Istället för att lova runt och
hålla tunt - en inte alldeles ovanlig
företeelse - bör vi eftersträva det
motsatta: försiktighet med löften
men säkerhet beträffande infriandet
av våra utfästelser. Det räknas med
rätta som en god och hedrande egen
skap att hålla ett givet ord.· Detta
har också stor betydelse för den
mänskliga samlevnaden. I affärsliv
och näringsliv, i hemliv, samfundsliv
och umgänge spelar förtroendet en
stor roll. All vår samvaro och sam
verkan bygger på ärlighet och red
barhet.
Våra fel och brister i dessa avse

enden kommer till synes på skilda om
råden. Vi möter ofta yttringar här
av, och detta inte minst i förenings
livet. Vem har väl inte här något att
förebrå sig ... ? När vi åtar oss nå
got uppdrag, har vi för avsikt att gö
ra vårt bästa. Men så kommer kanske
något emellan, exempelvis privata be
styr, som i högre grad fångar intres
set. Det kan t. o. m. gå så långt,
att man glömmer sina åtaganden,
även om detta är undantagsfall. Sånt
har dock hänt. Det slarvas väl ock
så ibland mer eller mindre med kva
liten på våra prestationer, något som
inte heller är sympatiskt eller före
dömligt.
Vi kommer här inte långt med på

bud eller föreskrifter, även om dessa
kan ha sin uppgift. Moralpredikning
ar gör sällan önskad verkan. Det
finns däremot en kungsväg till en an
nan och bättre ordning, nämligen vårt
personliga föredöme. Vi utövar långt
starkare inflytande genom våra hand
lingar än genom ord. Om vi följer
filosofens maning att handla så att
våra handlingar kan tjäna som rätte
snöre för andra, har vi valt en för
nämlig och förträfflig livsnorm.

V. J.
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Skolans
kontaktmöjligheter
Kontaktbehovet är ett av mänsk-

1ighetens stora problem. Där detta
behov tillfredsställes är hälsa upp
nådd men bryts kontakterna så fram
står en bristsjukdoms alla symptom
och verkningar.
Att åstadkomma verkligt goda kon

takter har därför blivit en angelä
genhet av första ordningen för hem
men - hemlivets renässans, i skolan
- kamratskap lärare och elever
emellan, i samhällsliv och politik -
företagsnämnder, Saltsjöbadskonfe
renser och F.N.-initiativ, på religio
nens område - ekumeniska försök
att "riva murar och bygga broar"
mellan oliktänkande bekännare och
inte minst strävandena att mildra
motsättningar och öka förståelsen
folkraserna emellan.
När det blir fråga om reformer

skall emellertid början göras hemma.
Hur har vi det ställt "inpå knutar
na"? Denna artikel är tänkt som in
ledning till en diskussion rörande
möjligheterna i vårt samhälle att
kunna skapa kontakter för ökad för
ståelse, så att gamla fördomar kan
övervinnas, stängsel raseras och ge
menskapslivet berikas.
De många föreningarna - antalet

i Gustavsberg lär överstiga 50 - kan
väl tas som bevis för goda kontakt
möjligheter. Frågan är väl dock om
inte ett rikt föreningsliv skiljer mera
än det förenar. Hur blir det med hem
livet, där familjemedlemmarna till
fredsställer kontaktbehovet genom
anslutning till och medverkan i olika
sammanslutningar?
Föräldraförening har ännu icke bil

dats i Gustavsberg. Saken har varit
på tal i flera sammanhang och bör
dryftas ytterligare. Är det månne så,
att den behövliga kontakten mellan
hemmen och skolan icke saknats? Det
viktigaste medlet härvidlag är ju di
rektmetoden : målsmannen och lära
ren på tu man hand. Föräldramöten

"Solnedgång över Gilloqo", foto av I:larry Johansson,
ficla högsta röstetal vid Fotoutställningen.

klassvis har hållits. Av betydelse i
detta sammanhang är nog också att
skolstyrelsen legat väl framme i kom
munernas tävlan om förverkligandet
av den "nya skolan" och kommunal
fullmäktiges villighet att bestrida
kostnaderna även för sociala välfärds
anordningar inom skolans ram. Till
bilden hör god kontakt lärarna emel
lan och i förhållandet till skolans led
ning. Många onödiga urladdningar
har härigenom avletts och tillspetsa
de situationer undgåtts.
Ganska ofta hör man påståendet

att skolan är en värld för sig och att
lärarkåren håller sig isolerad. Är det
inte ett gammalt talesätt utan täck
ning i verkligheten? Att läraren
ibland känner sig isolerad i sitt ar
bete är väl närmast orsakat av beho
vet att uppnå koncentration och re
sultat. I samhällsgemenskapen tar lä
rarna i allmänhet aktiv del. Måhän
da märker man bland de yngre lärar
na en viss skepsis gentemot för
eningsväsen och att överhuvud enga
gera sig i rörelser av vad slag det
vara må. Varför, frågar man. De
kvalificerade ungdomsledare som
många organisationer saknar i dag
finns bland lärarna, men hur kontak
tar man dessa. Säkert är att såväl
lärare som elever mår väl av att träf
fas utanför klassrummet. Respekten
och tillgivenheten för läraren kan

exempelvis öka under en skolresa el
ler i samband med en utflykt, likaväl
som läraren vid dylika tillfällen får
en ny syn på åtskilliga av eleverna.
Det är dock givet att läraren i all
mänhet efter skoldagens slut inte kan
känna någon större lust att ta hand
om en skara stojande ungdomar. Re
aktionen efter en ansträngd skoldag
kan ibland vara stark. För många är
flykten från gemenskap då både na
turlig och nödvändig. Men läraren be
höver lockas ut ur denna isolering.
Konsten att kontakta en lärare kan
vara kinkig nog. Det har också måls
mannen i allmänhet insikt om. Ett
personligt besök, ett vänligt telefon
samtal kan skapa. kontakt, som blir
bestående och givande för båda par
terna och även för barnen, vilket ju
ändå är huvudsaken.
Vad som framförallt kännetecknar

skolan av i dag är ju att den söker
kontakt med arbetslivet utanför skol
området. Halva veckan är eleverna
i klass 9 y ute på olika praktikplat
ser: i konsum, på kontor, i verksta
den och i skogsarbete. Eleverna i klass
8 har en yrkesorientering om sam
manlagt 4 veckor. Skolans lokaler
stå öppna för frivilligt studiearbete
och god kontakt har uppnåtts med
ortens näringsidkare i samband med
särskild yrkesrådgivning,

V. Gezelius.
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5. Brunns gård
I förra numret av vår tidning med

delades, att kommunen inköpt Brunns
gård å Ingarö att begagnas som hem
bygdsgård eller något liknande. Går
den har därför kommit att bli gan
ska· aktuell inom vår kommun, varför
det kan vara på sin plats att något
närmare gå in på dess historia och de
rika minnen den gömmer.
Där uppe på åsen, som sträcker sig

söder om Kolströmmen, ligger den.
En kort alle av lind och lönn för fram
mot huvudbyggnaden, som kanske ic
ke har det vördnadsbjudande yttre
som exempelvis Beatelund, Säby eller
Lemshaga. Men dess historia för oss
långt tillbaka i tiden. Och den repre
senterar en utveckling, så typisk för
många gårdar i skärgården. över den
gamla bondekulturen leder utveck
lingen fram till storgods, som under
senaste årtionden genom styckning
kommit att förvandlas till villatom
ter, till glädje och fromma för ett
allt större antal människor.
Vi låter till en början Prosten

Qvist, författaren tiil "En bok om
Värmdö skeppslag", vara vår vägvi
sare, då vi följer gårdens historia ge
nom tiderna.
Det framgår där, att tre .hemman

år 1606 förlänades till en Sven Måns
son Eketrä. Hans arvingar fick år
1647 konfirmation å förläningen med
"allodialrätt". Därmed avsågs, att
godset till evärdlig tid skulle förbli
va frälsermannens och hans arving
ars egendom under adliga privile
gier. - Eketräs dotter-dotter gifte
sig med landshövdingen Jakob Törn
sköld. Han innehade gården till på
1670-talet. Från denna tid härstam
mar namnet Brunn.

Efter Törnskölds död 1678 inneha
des gården av dennes maka i andra
giftet, Brita Appelgren, och hennes
halvbroder Johan Appelgren. De sål
de gården år 1681 till Claes Rålamb,
som gjorde den till arrendegård un
der Beatelund. Så kom Karl XI:s re
duktion, och trots den förut omtalade
allodialrätten indrogs gården till kro
nan. Men mycket snart inlöstes den av
Claes Rålamb och ärvdes av hans son,
Bror Rålamb.
År 1744 låg en del av den ryska

flottan vid Stäket, och manskapet in
kvarterades å olika Värmdögårdar.
När flottan följande år återvände till
Ryssland, stannade åtskilliga av be
sättningen kvar, och i husförhörs
längden av år 1745 är antecknat, att
"vid Brunn arbetarna äro ryssar."
Gården brukades under 1700-talet

av innehavaren till Beatelund, men se
dermera var den mestadels utarren
derad. Under åren 1895-1910 arren
derades den av friherre Carl Ceder
ström, den på sin tid så kände "flyg
baronen". - Om livet på Brunn på
flygbaronens dagar finnas åtminsto
ne två källor tillgängliga. Dels har
Marika Stiernstedt i sin roman "Adjö
min gröna ungdom", givit en nog så
initierad inblick i förhållandena å
Brunn vid sekelskiftet. Hon var ju
under flera år förenad i äktenskap
med Carl Cederström. Dels har Hasse
Z. i en tidningsartikel från början
av 20-talet givit en utomordentlig le
vande skildring av gården och dess
ägare, vilken artikel jag här tar mig
friheten att ordagrant citera.

"Brunn - jag minns den lilla går
den på Cederströms tid. Man for med
skjuts från Kolströms brygga, man
åkte förbi den lilla vackra kyrkan, och.
genom en bred alle kom man fram till
en anspråkslös gul villa. Man såg
strax, att här bodde inte en man, som
uteslutande ägnade sig åt lantbruk
och trädgårdsskötsel. Där hängde ett.
par romerska ringar på verandan, och
kom man tidigt på morgonen, tyckte
man sig skymta små fläckar av snö
på den grusade gången - det var
cigarretter från kvällen förut. Jakt
hundar skällde, och en terrier svarade
inifrån huset. En vänlig röst förma
nade och bad dem vara tysta, för ba
ronen sov. En dörr öppnades, och på.
trappan stod förvaltaren Carlander,
bred och trygg i sitt västgötalugn.
Han var gårdens tomte, skyddande
och värnande sin vän och husbonde
mot alla obehöriga inkräktare.
Baron sov. Och han behövde det.

Det blev litet sent i 'går. Hela huset
sov, det var bara Carlander och pi
gorna som voro vakna, och så hun
darna. Där låg gäster i vindsrum
men: artister, författare, skådespe
lare etc., som bjudits ut på middag
och som stannat i flera dagar, ibland
i veckor och månader.
Brunn var en kavaljersflygel. Där

träffades andra människor än på de
andra gårdarna i trakten, Där sjöngs
och spelades, där åts och dracks, och
fördes en konversation så bisarr, att
den inte påminde om någon annan
konversation i landet. Där hände be-

Brunns gård.
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Carl Oederstrom,

synnerliga ting. En natt började en
speldosa sin entoniga melodi, någon
stans, man vet ej var, förrän man
fann den i resårerna till en av säng
arna. I den sängen låg musikdirektör
Hjalmar Meissner. Samma natt
sprang en herre upp ur en annan
säng, klädde sig i yrande fart och
gav sig i väg halvspringande till Gus
tavsberg. Han hade inte stått ut med
det klipulver, som strötts mellan la
kana.
Husets herre var också husets me

delpunkt. Han sov litet längre om
mornarna, men han var ändå uppe
före gästerna och glömde aldrig sitt
arbete som arrendator och lantbru
kare. Där gavs order till förvaltare
och rättare, där telefonerades och
gjordes affärer i mjölk och ved, där
planerades jakter och ordnades för
folk och fä, klokt och förståndigt.
Och mitt i alltihop hände det, att ba
ronen gick avsides och övade ett trol
lerinummer eller skrev en vers på en
kuplett ... "
Så långt Hasse Z :s initierade skild

ring av livet på Brunn å flygbaro-
nens dagar. ·
Beatelunds fideikommiss, i vilket

ju Brunn ingick, inköptes år 1917 av
v. häradshövding Carl Frisk. Och se
dan gården under flera år varit i oli
ka ägares händer, såldes den 1943 till
direktör Eric Ryberg, som genom
A.B. Skärgårdstomter kom att exploa
tera området till villabebyggelse.
Samtidigt var krafter inom dåvaran
de Ingarö kommun verksamma att
förvärva själva huvudbyggnaden med
närmast kringliggande mark att för
vandlas till det centrum och den sam
lingslokal, som Ingarö så väl behöv
de. Den gången kom tanken dock icke
att realiseras.

Stig Magnusson.

För barnens skull
trots allt

En något moloken kommitts sam
lades häromsistens för att begå sitt
eget gravöl. Det gällde att avsluta
den hösten 1951 påbörjade Gustavs
bergskampanjen för bättre tandhälsa,
som skulle pågå tre år. Närvarande
voro fruarna Borg och Tunell, frk
Olofsson, hrr Burman, Dahlberg och
Lindholm.
Siffrorna från de två första årens

tandundersökningar hade givit anled
ning till en viss optimism beträffande
resultaten av propagandan, Så kom
mer uträkningarna för tredje året.
Stämningen blev dyster. Inte den all
ra minsta förbättring! Lika dåliga
tänder 1954 som 1953, både bland 7-,
9- och 12-åringarna. Hur det står till
med 3-åringarna vet man inte. Under
sökningarna av småttingarnas tän
der hade inte kommit till stånd på
grund av ett olycksaligt missförstånd,
varigenom ungarna kallats förgäves
till en tom tandklinik. (Det lär ha
blivit gjort i febr. ! Sätt. anm.)
Nå, det var inget annat än att se

verkligheten i vitögat. Vi i kommit
ten hade emellertid .velat samlas en
sista gång, innan verksamheten skul
le läggas ned, för att diskutera de
gångna årens arbete. Även av mindre
lyckade resultat kan man lära en del.
Förmildrande omständigheter sak

nades givetvis inte. Otillräckliga pen
ningmedel, bristande tid hos kommit
tens ledamöter, ljumt intresse från
folktandvårdens sida etc. Tandvär
net hade också medvetet förhållit sig
i stor utsträckning passivt under sis
ta året, man ville se om verkan av
de två första årens propaganda satt
kvar.
Ljusglimtar saknades ej heller. Cus,

tavsbergskampanjen hade väckt in
tresse och på många håll i landet fört
med sig lokala initiativ. Till och med
i norsk radio hade man uppmärksam
mat vår propaganda. Ideen med sche
mat hade slagit an. "Sagan om Sam
bo" har av Tandvärnet sålts i över
100.000 ex. och broschyren "Det gäl
ler Edra barn" har gått ut i mer än
en halv million exemplar etc. etc.
Hur det nu gick till - rätt som det

var pratade vi inte längre om det
som varit. Diskussionen gled omärk
ligt in på vad man kunde göra i fort
sättningen.
Först och främst få till stånd en

undersökning av småbarnens tänder.

Optimismen stack upp huvudet. Där
kanske dock funnes något glädjande
att hämta? Varför inte fortsätta med
schemat, närdock så många barn och
föräldrar efterlyst detta? Idesprutan
Gösta Dahlberg kom med förslaget,
att som belöning locka med ett besök
på Snurrans inspelning. Det om nå
got borde slå an.
Så diskuterades en norsk ide. Barn

som vid årliga tandundersökningar
i skolan inte hade några nya hål skul
le första året få en bronsmedalj, and
ra året en silvermedalj. Tre år utan hål
skulle belönas med en guldmedalj. Man
borde också söka mera mangrant
samla småbarnens föräldrar till en
diskussionsafton. Den som tidigare
hållits hade väckt påtagligt intresse.
Nya kommunalhuset har ju utrym
men. Ställde man samtidigt till med
en trevlig soare, lite sång ( Carrara ! ) ,
och musik borde det inte vara svårt
samla folk. Även andra utvägar än
propaganda borde prövas. Amerikan
ska försök med fluor har ju givit go
da resultat. Lindholm lovade att bear
beta hälsovårdsnämnden att försöka
med fluoridering av dricksvattnet i
Gustavsberg - om nu inte högre
myndigheter skulle lägga hinder i vä
gen förstås.
"Men" - invände någon - "medi

cinalstyrelsen har ju fått i uppdrag
att sätta i gång kamp mot tandrötan.
Blir inte vårt arbete onödigt?" "Ab
solut inte" - kom det från annat håll.
Visst är det glädjande att statsmak
terna fått upp ögonen för behovet av
förebyggande åtgärder. Säkert komma
också så småningom många förslag.
På medicinalstyrelsens tandvårdsby
rå sitter emellertid bara tre tandläka
re, överhopade med arbete att orga
nisera och leda folktandvården. Även
i fortsättningen måste därför det mes
ta propagandaarbetet göras av frivil
liga krafter ute i landet.
Slutet blev - att det blev inget slut

på vår lilla kommitte. Vi fortsätter
med Gustavsbergskampanjen trots
allt - fortsätter för barnens skull.
De äldres tänder struntar vi i. De

vuxna ha sig själva att skylla om de
slarva.· Men man kan inte begära att
barnen, i synnerhet ej småbarnen,
skall ha något begrepp om hur deras
tänder skall skötas. Det är föräldrar
na, som måste bära ansvaret.

B.B-n.



GUSTAVSBERGAREN FEBRUARI 1955,

I Våsterled
Vår medarbetare Axel öhlund erhöll som bekant LO

Folksam-stipendiet för en studieresa i Amerika. Den före
togs under tiden oktober-december och sträckte sig från
New York till San Francisco. Herr öhlund hade tillfälle
att studera en del industrier "inside". Han träffade också
nåqra gamla gUJStavsberg,are och svenskar från norr. I
följande avsnitt berättar Axel öhlund orn överresan och
[ortsiitter i kommande nurnmer med ytterligare intryck
från sin färd i Viisterled,

"Stockholm" i New Yorks hamn.

"Amerik3Jbåten lägger ut
till fjärran land den går
det är uti en tung minut
som emigranten står."

Aldrig har väl denna gamla slag
dänga fått ett mera levande innehåll,
än då man står i begrepp att lämna det
gamla landet och ge sig ut mot okända
öden och äventyr. Även om reslusten
ligger i blodet, ja även om äventyret
lockar, när datum för avresan obevek
ligt närmar sig, skulle man helst vilja
stanna hemma och ha det lugnt och
skönt.
Varför ska man egentligen ut och re

sa? Ja det är tankar som osökt tränger
sig på. Nu finns det dock ingen åter.
vände, det är bara att packa och ge sig
iväg. Tänk så underbart att få resa
bort och se sig om i världen, den som
bara fick följa med, säger vännerna.
Själv säger jag ingenting, men jag tän-
1ter kvällen innan jag reser, den som
bara fick stanna hemma ...
Göteborg är denna höstmorgon in

svept i en lätt dimma. I Amerikaskju
let är det liv och rörelse. Det är så
mycket som skall ordnas innan man
får gå ombord. Passet skall stämplas,
utvandrartillståndet granskas, vaccina
tionsintyget skall kontrolleras och slut
ligen har vi bagaget som skall förtul,
las, "Tänk vad det är mycket som skall
ordnas innan man får gå ombord", drts,
tar jag mej säja till en man som står
vid min sida. "A, boy, detta är ingenting
mot vad ni får genomgå innan vi stiger
i land i New York. Detta är endast
barnalek. Att gå ombord är lätt men
att komma iland är svårare." Det är
svensk-amerikanen som säjer detta. Han
har en blomsterkvast i rockuppslaget
och verkar att ta det hela ganska lugnt.
Är svensk-amerikanen lugn så känner
jag mig desto mera upprörd. Om nu
detta är barnalek, vad väntar oss då in
te när vi stiger iland i det stora landet
i väster. De flesta människor har blom.

mor och band. Egentligen borde jag väl
ha haft en blomma jag med, men nu är
det för sent att tänka på detta. ,Sedan
får jag veta att de blomster,prydda män
niskorna är svensk-amerikaner som va
rit hemma i ,gamla landet och hälsat på.
Alltsedan jag var liten pojke har jag
funnit det något romantiskt med svensk
amerikaner. Det har alltid varit en doft
av guld och äventyr. En del har levat
i stora städer, arbetat på vidunderliga
fabriker eller varit farmare på den sto
ra prärien. Kanske har en del ägt sto.
ra fruktodlingar i det soliga Californi.
en, eller jagat vilt i de kanadensiska
urskogarna. Andra åter har varit guld
grävare i Alaska eller fiskare på de
stora sjöarna.
Här i betongskjulet finns represen

taner för dem alla. Men vi har även
många släktingar och vänner som är
med ,för att säga farväl. Den gamla
böjda modern är även nere vid båten
och tar ett hjärtskärande avsked
av sin son. Hennes ögon är dränk
ta av tårar, och hennes läppar skälva
av rörelse när hon säger: "Farväl gos
sen min, farväl!" Själv stapplar den me
delålders sonen ombord, han torkar en
tår från sina ögon. Det är sista gång
en mor och son ser varandra. "Skriv
ofta!" Ja, det är detta nödord, detta
sista förtvivlans ord, som håller modet
uppe och hjälper dem att leva vidare ...
Det ringer för tredje gången. De små

båtarna turrar och drar i det stora far
tyget, sakta men säkert följer det med.
Från mängden på land brister det loss
en skog av näsdukar, hälsningen ·,besva
ras på samma sätt av människorna om
bord. Mångstämmigt och tårdränkt hörs
det från land: "Farväl, och lycklig re
sa!" Tårar och snyftningar blandas med
tjutet från småbåtarnas sirener. Lång
samt glider det stora fartyget ut över
vattnet, längre och längre borc från ka
jen. Många av passagerarna hänger ut
över relingen som ville de hoppa i vatt
net och simma tillbaka. Serpentinerna

brister en efter en och till slut finns·
det ingenting som sammanbinder med
de anhöriga på kajen. Det bär ut genom
skärgården, förbi Vinga .fyr och slutli
gen öppnar sig havet, det stora mörka
havet. Gripen av stundens allvar står
jag själv som en emigrant bland emi
granter. Jag torkar förstulet en tår
från mitt öga och gör mig beredd på en
upptäcktsfärd genom det stora farty
get.
En amerikabåt kan rymma på många

levnadsöden. Här har vi det gamla små
ländska emigrantparet, som reste över
vid sekelskiftet och som nu varit hem.
ma och hälsat på. "J&g är så glad att
jag fått fara hem och hälsa på mina
systrar och fått fira min 80-årsdag i
Sverige", säger den gamle mannen, me
dan en tår skymtar i ögonvrån. "Hade
Ni inte önskat att stanna hemma i Sve
rige?" vågar jag kasta fram. "Nej, nej
- i Sverige är det gott att leva, men i
Amerika har vi vårt hem, våra barn och
barnbarn. Det skall bli skönt att få
komma hem till dom." Svenskamerika
nen har sitt hem i Sverige och sitt hem
i Amerika, han är egentligen lika rot
lös var han än befinner sig, han slits
ständigt mellan sin gamla fädernebygd
och sitt nya fosterland .. :
Den första dagen är mindre lämplig

för långa samtal med passagerare, Det
gäller att söka upp sin hytt, men detta
är lättare sagt än gjort. Med hjälp av
välvilliga besättningsmän hittar man så
småningom fram. Att man under de
närmaste tre dagarna springer vilse i
de långa kor,ridorerna är en annan sak.
Hytterna är placerade midskepps och
väl är väl det, ifall det skulle ,bli storm.
Sen ä,r det bara att installera sig, göra
sig bekant med hyttkamraterna, och det
ej minst viktiga, att få en trtvsam plats
i matsalen. Allt lyckas över förväntan.
Gonggongen till middagen tränger fram
genom korridorerna, man tar sin num
merbricka, söker upp bordet med samma
nummer, tittar sin bordsdam djupt in i
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Red:s spall
Så börjar vi den 13:e årgången med

friska tag. Det har faktiskt kommit in
flera bidrag, bl. a, från Pennsylvania där
den gode George är framåt. Här i Gus
tavsberg går det också framåt med ame
rikansk fart, jlJJ, så snabbt att en stac
kars redaktör knappast hinner med. Här
växer upp toiittetu.qor, 'nya hus och nya
arrangemang som fu,llbordade fakta.
Man blir nästan yr i mössan. Värdshuset
har plötsligt blivit lculbar, Trettons pa1n
piga marmorsal har försvunnit, Rotun
dan ligger öde och i Komanuruilhnisets
över-våning ställs det ut. Och en hel del
går och bävar över vad den nya auto
stradan skall ställa till med. Här hän
der stora saker! Medarbetarstaben be
höver utökas med flera notisjägare om
tidningen skall förbli alctuell.
Men jag får inte klaga. Kolleger på

annat håll har det visst ännu besvärli
gare. Den här dikten stod att läsa i en
dansk personaUidning häromdagen:

En Personateblade-Icedalcters Lod.

Redaktoren stod ved den gyldne Port.
saa udslit, saa f'almet og graa.
Han spurgte Skt. Peter med sengstelig

Rost:
Kan jeg ind gennem Porten gaa?

Skt. Peter retted' sig myndigt op
og spurgte: - Hvad har du gjort
i dit Jordeliv, at jeg skulde give
dig Pas til den gyldne Port?

Da sukked' den :flittige Redaloter :
- I Aarevis her for mit Blad,
har jeg trsellet for mine Laeserres Skyld
- for at gere dem tilfreds og glad.

Skt. Peter aabnede den gyldne Port:
- Gaa Ind ,til de Saliges Flok.
Hvad ellers paa Jorden du har gjort,
af Helvede har du haft nok!

Om jag fick råda

God fortsättning!

Red.

så skulle skolan ge mera kroppsrörelse
åt eleverna, fabriken införa gymnastik
pauser och idrottsföreningen söka få
alla unga med i motionsidrott,

så skulle alla hobbykurser, cirklar och
föreläsningar samordnas under ett ge
mensamt organ,

så skulle inga blommor lämnas konfir
manderna vid Kyrkan, men väl sändas
till deras hem,

så skulle den nya autostradan gå fram
där den störde nuet minst och tjänade
framtiden mest,

så skulle den få Nobelpris, som uppfann
snask som inte var farligt för tän
derna,

så skulle Folkets Hus byggas på Centrum
i år.

G-g

(Nästa gång för Du råda!}

ögonen och tar en rtklig' portion av ser
vitörens smakbitar. Så är man då änt
ligen medlem av den stora familj som
under 10 dagar och 10 nätter skall fär
das över de stora haven med kurs mot
en ny världsdel ...
"Tänk så intressant att få sitta så

ombonat och resa så långt bort." Det är
min bordsdam, som talar, och hon till.
läger: "om det :blott ville bli riktigt
härd storm så man fick vara med om
något spännande ... '' 1Så blir det natt,
den första natten på Amerikabåten.
Det blåser redan friskt och fartyget

rullar. Det är svårt att somna och från
en säng i hytten hörs redan ett svagt
jämmer från en sjösjuk. Hyttstäderskan
kommer in och frågar hur vi mår.

"Oh, it's all right", säger min kamrat
som Iigg'er i underslafen. Jag :frågar hur
många sekundmeter det blåser. "Det är
endast svag bris", svarar hon medan
hon stänger hyttventilen och önskar god
natt. Är detta svag brts, hur i all sin
tid kommer det då att bli om det blir
hård storm? Jag ligger och lyssnar till
dånet från stormen och havet. ,Stormen
tilltar i styrka, detta kan inte vara bris,
det måste vara hård storm, kanske or
kan. - Men även på den hemskaste
natt följer en gryning. Det blir åter en
dag. - Gonggongen ljuder till frukost.
Jag försöker rulla mig ut ur sängen,
når golvet men kan omöjligt hålla mig
upprätt. Jag tar ett steg mot garderobs
dörren för att hämta kläderna men ram-

lar hjälplöst omkull. Jag reser mig på
nytt, ibland svävar ena benet någon
stans i luften utan att nå golvet, ibland
förvandlas golvet till vägg med påföljd
att man fäller på knä. Krypande tar jag
mig tillbaka •till sängen, försöker vila
och koppla av, men då båten reser sig
mot vågorna pressas jag ned mot bäd
den, ja det känns som om en tusenki
losvikt lades över bröstet. När båten
sedan dyker ned i vägdalarna känns det
som om man svävade i luften. .Sedan
följer rullningar i sidled, för att slutli
gen utmynna i en våldsam skakning,
ja hela skrovet skakar som när en våt
hund skakar av sig vattnet ... Att vila
är uteslutet. -Efter en ny förtvivlad an
strängning lyckas jag få på mig kläder
na, och ibland gående, •ibland krypande
ta mig fram till matsalen. Det är gott
om lediga platser, naturligtvis saknas
min bordsdam, hon ligger troligen i sin
hytt och har det spännande. Först på
sjunde dagen uppenbarar hon sig, blek
om nosen och djupt uppskakad av sitt
genomlidna martyrium. "Aldrig mer ska
jag söka efter den spänning ,som stor
men ger." På nytt säger hon: "A, det
var fruktansvärt" ...
Men även de stormigaste dagar har

sitt slut. Vi är nu två dygn försenade
men båten kämpar sig' tappert fram i
vågorna. Vid horisonten skönjes kontu
rerna av skyskraporna på Manhattan.
Jag gör ,mig beredd att beträda Ame
rikas jord.

Axel öhlund.
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När man talar om rospiggar så går
naturligtvis tankarna till den vackra
skärgården, seniga gubbar, skrynkliga
ansikten med skepparkrans och Veg•a
mössa.

.Men vi här i Amerika behöver ej åka
till Sverige för att möta dem, de finns
här också.
På en ö utanför Massachusets kust

finns det en liten koloni av dessa ur
svenskar. Jag blev bekant med dem nå
gon gång i början på 30-t•a,let och be.
kantskapen har uppehållits genom ett
och annat besök och brevskrivning. När
i början på förra året ett oblitt öde
slagit hårt och obevekligt, sökte jag
senare på sommaren en plats där omgiv
ningen ej bjöd på för många minnen.
Ingen var gladare än jag, när ett brev,
skrivet med gubben Janssons kantiga
stil, inbjöd mig att komma på besök.
Två dar senare var jag på väg.
Efter en 400 miles biltripp anlände

jag sent på kvällen. Jansson den yngre
mötte mig vid ,bryggan och på några
minuter var mina pinaler i båten. Den
korta resan från fastlandet ut till ön
i den öppna båten gick i ösande regn
och en frisk körare från norr. Den blötte
oss från hjässan till fotabjället. Några
minuter efter landningen satt jag i Jans
sons varma hemtrevliga kök.
"Var är farsgubben?" frågade unga

Jansson. Gumman tittade plirande på
oss. "Han å Söderman ä i Iabranto.
riet" ... "Labrantoräet" visade sig vara

ett rum i källaren. Här satt de två
gamla krutgubbarna, äkta svenska skär
gårdstyper. Den hemgjorda apparaten
puttrade och det jämna droppandet vi
sade att operationen var i full gång.
Så fick gubben ögonen på mig: "Nä si
på den sure, ä de inte du Jorgen? Ta
ner kaffe på eviga momangen, pojkjä
kel. Här ska bli kask. Jäven anamma,
de här' h'ameriloanska snuset sväljer en
ju mer än en toggar. Jaha du Söder
man, Jrorgen här han kommer från Gus
tavsberg han. Ja de ä ju nästan i Stock.
holm de. Kände du Anderson som va
kapten på "Hoppet", som segla me lera
till fabri-ken? Jaså, du känner te sku
tan men inte skepparn. Söderman, få din
bakända ur stolen å slå opp kasken!
Var i jäsiken ä .pojken me kaffet? De
ska ja säja dej, ordning ska de vara,
om en ä aldri så full, å :full ,blir aldrig
gubben Jansson. Ja ä 82 nu å har aldri
vart full, lite söpen kanske men ing~
mer. Vi har nära h',amerikanska kräfter
här för tilltugg" ... Han drog ut ett par
av de största humrar jag sett. (Staterna
Maine och Massachusetts äro kända som
Amerikas "hummersumpar"). "Di här
jäklarna har hårda händer, så en får
klappa te dom me hammarn, Sitter du
på hammarn Söderman?"
Kasken kom och gick och kom Ull

baks igen. Under femte eller sjätte var
vet kom gumman ner. "Kors i jissi nam
men, så här ser ut, skal över hela gol
vet". "Tösst käring, du stör konseljen,

här ä vektiga saker som behandlas. Ro
hit me flaska Söderman. Slå salt på
hummerklon Jorgen, å kör nern i smö
ret. De enda en ska dricka te sånt å
de rena hemkokade, ja å öl förstås, för.
sök inte me mjölk, de skär sej ... Av
bryt rnej inte Söderman! Kan du pilka
Jorgen? I morron ska vi pilka torsk, ja
lofte den där jäken i Boston tusen pund
den här vlckan, å de fattas trehundra
ännu. 1Semester sa du, Jorgen. I hell.
skotta, du ska pilka torsk, te du ä blå
i ögona. Söderman . . . ess du inte ,ser
etter att tomma glas ä fulla, så får du
gå hem. Jag glömmer vell aldri när vi
först kom hit 1904. Sex familjer va vi,
å te börja me bodde vi alla i ett hus,
sju rum å ett kök å 32 personer. Har
du sett sex käringar i ett kök. [)e ä sånt
som driver en att dricka. Å Söderman
han skulle lära sig engelska fort han,
märkvärdi som han ä, så han tog hyra
på "Hespana" från Gloucester. Han kom
tebakas efter fyra månar å inte en käft
försto ett ord han sa, di va alla portu
giser på den skutan, så de var va han
lärt sej, jisses så arger han va . . . Men
hus byggde vi, ä pontugiserna körde vi
ut, å nu bor de svenskar här, de kan
du ge dej jäken på ... Slå i Söderman!
Å de öbergs röst ja hör ? Kom ner
öberg!"
Han som kom ner var liten, men med

den bredaste rygg jag sett. "Kära vän.
ner, jag tror i sitter här å super, karar,
å naturligtvis ljuger ni också, f-ast ni
vet att de å synn. Jäven anamma, om
inte de ä utlänningar här. Så de ä du
ditt hellgotte som ä turisten. Jaså du
kommer från Ingarön du. Ja kände en
präst där som hette Johnson, kände du
honom? Jaså de ä från Värmdö du kom
mer. Ja de kan du ju inte hjälpa, men
den här J-0hnson va en bra kar. Han
tolka ordet som en präst, söp som en
borstbindare å hjälpsam va han också,
!hadde han en krona så behöll han den.
Jaha Janson, om du ska tvinga mej så!
Slå glase fullt,· Söderman. Jag tog me
mej ett fat me stekt ål. Söderman, ge
fan i plocka Ibland bitarna!"
J•ag vaknade klockan fyra på mor

gonen. Någon bultade på dörren. Jag
vet ej var det dundrade hårdast, i huvu
det eller på dörren. Janson stack in ett
okammat huvud. "Opp me dej Jorgen,
torsken står gröt-tjock därute". Först
skulle det ätas. Stekta ägg, stekt ål och
starkt kaffe, som tack vare Janson blev
ändå starkare.

1Så ner till båten, 10 meter lång, hem
byggd, bred och kraftig, en ny fyra cy
linders Cris-Craft motor. "Var i jäsiken
e .käringen?" brummade Janson. "Vi
ska vittja ttnerna först, å ho ska ta
sumpen å följa me". Åven den stora
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sumpbåten hade motor. Tjugo minuter
senare stannade vi vid en gul och blå
boj. En dävert med singelskuret block
svängdes över sidan, linan drogs genom
blocket och slogs dubbel över en liten
winch, kopplad med motorn och upp
kom tinan. Att,a stora, :fina humrar åkte
i sumpen. Vi vittjade 40 tinor med en
skörd av 93 fina humrar. I den sista
~inan var den största hummer jag nå
gonsin sett. Den hyvade gubben över
bord. På min fråga varför, svarade han:
"Den där jäven har ja fått 100 gånger,
ho ä e romko, å dom ska en inte ta.
Nu mor, se te att di kommer i stor.
sumpen, innan du börjar sörpla kaffe,
nu ska vi ut till "Rock-cut" ådra torsk."
Hemgjorda pilkar med dubbla krokar

och ytterst små hullingar och två fot
långa tagel tafsar äkte överbord. Så
börjades cyckandet. Aldrig hade jag
trott att dörja torsk kunde bli ett så
hårt arbete. Men när gubben sa att dom
stod gröt-tjockt, så ljög han inte. Noga
skulle det vara också. Ingen över 5 kg.
"Såna vill di inte ha numera. Under
kriget tog di va di fick." Många, som
åkte överbord, vägde 10 ,kg. eller mer.
"Kors i Jisse namn, pojke, vi har ju
glömt fisksupen, en börjar bli gammal
å glömsk, ett sånt elände, nu har en
ju te å ta en 3-4 stycken på en gång
för att komma i fatt". Fram kom plun
tan, en burk med inlagd sill och lcall
potatis.
Fyra timmar senare var vl på väg

hem, 76 fina torskar hade vi fått och
gubben sken som solen. "Ja inte för att
du e rospigg inte, men fiska kan du din
attanalning. Jaa, de ä ont om fisken nu
mera. När vi först kom hit kom di in i
kammarn å drog täcket av en, om en
sov lite för länge på morron. Låt oss
titta på den där pluntan en gång te."
På bryggan var det liv och rörelse.

Fiskuppköparen var där och gumman
Janson såg noga efter vägningen. "En
får vakta di där skojarna", sa Janson.
"Men ska di lura käringen min, får di
gå opp tidigt på morron. Titta på den
där jäven, som sköter vågen där. Jag
har förbanna mej fått torsk som sett
bättre ut . . . Här luktar nybakat brö,
sa flickan när hon tog sej under armen!
Färskt brö å en pilliknarkare å en bit
kall hummer får vi välan truga i oss
då, fast de går en emot."
Så kom .gumman och "köparn". ''Fin

fisk, Mr Janson", sa han "och hum
mern är extra god". Janson blängde på
honom. "Nu ger vi jäsiken i blommor
na, vi har radio här, så vi vet va pri
serna e å de ä ackurat va vi ska ha,
48 cent för hummern, å 8 cent för tors
ken å ingen prutning." Köparn skulle
till att säga något, men ångrade sig

och skrev ut checken med en sur min.
"Jäsiken du, Jorgen, världen ä full ov
skojare, å så di ljuger sen, de ä ingen
hut tet. Här kommer "PillerSven" du
känner honom. Han va läsare ett slag,
men så feck han rögmatlst, å den söp
han bort, så börja han sälja medikamen,
ter, piller å annat sattyg, så höll han
på å ge ihjäl en stackars sate som hade
hostan. Han proppan så full me "Ex.
lax" så han våga inte hosta, men då
feck han stryk å då sluta han, så nu ä
han en hederlig kar igen, fiskar å super
te husbehov. Kom in du Svenson!"
Om det finnes en rödare skepparkrans

här i världen skulle jag vilja se den.
"Jäklar du Sven va antingen blir ljust
å trevligt, när du kommer in", bullrade

gubben Janson. "Håll käften på er ka
rar, ja har tarmvärk. Nä si på den lee,
om de inte å Jcrgen, du har 'blitt mager
du, men du bor ju hos Janson också, di
kan hushålla di ska ja säja, å nykter
ä du också, jaha, Janson ger inte bort
för mycket utav den varan heller, ska
en ha nånting här så får en tat me sej
hemifrån." Janson började se grym ut.
"Ja kom bara hit för åtala om att de ä
stora stim med "Blue fish" utanför
"iEast cobs", å di skulle 'Va Inne i mor
ron så"... "Ja si dä va nyheter", sa
Janson, "Slå i en sup åt en du Jorgen,
låt en inte ta själv, för då dricker han
ur flaskan. Jaså Blue fisken har kom
mit In nu. Den ä sen i år, du har väl
fiskat för dem förut förstås. Var i jäsi
ken ä mina ståltafsar å fjäderdragena?
Här ä di. Vi fick en förra året, som
vägde 15 pund. Han höll på att dra ar
men ov mej, käringen å ja feck 74 den
dan, den minste vägde 4 pund, å 35 cent
pundet fick vi."
"Här står kaffepannan å fryser föt

terna av sej, å brännvinet blir varmt, å
Sven sitter me tungan i ,knät, å fönkyl
ningar å jäkelskap ä i luften, å en kan-

ske blir liggande i morron. Dä 'Va tur du
kom !Söderman, Jorgen ä så svag å elän.
di, så han orkar inte dra korken ur
flaskan. Apperpä om styrka, du kände
långa Karlson, du Jorgen, de va en he
jare att vara stark, rent orimligt va de,
han kunde ta sej sjelv l nacken å Iyrta
sej själv av golvet. De ä dagens sanning
dä ..." Efter den sanningen behövdes
det något starkt.
Jag satt tyst och stilla och lyssnade

till :Söderman, Janson och Svenson ...
Lögnernas tre musketörer, om jag var
en D'Artagnan, så var det på den tysta
sidan. Det var hemskt vad dessa gubbar
handskades ovarsamt med sanningen.
Söderman svor upp och ner på, att han
legat i sjön två dagar på ett par plan
kor utanför kusten till Cuba efter ett
skeppsbrott och slagits med hajar och
bläckfiskar. Svenson trumfade detta
trick, med att han varit kung på en li
ten söderhavsö, också efter ett skepps
brott .. "A jädrar anituriken geft mä
den vackraste kvinnan på ön", var slut
klämmen. Janson skulle till och ta stor
slam med en av sina historer, när gum
man stack huvudet genom dörren. "Om
i gubbar ljugit färdigt, så ,kanske i
kunde störka er me Iite pannkaka."
Gula ärter och :fläskpannkaka får man

ej för ofta här i landet. Så om jag åt
litet för mycket, så får det väl ursäk
tas. "Jaha", sa Janson, "pannkakor har
räddat många liv. En gång i Risco slo
ja en het fläskpannkaka i ögona på en
kines, som ovillkorligen vlile sprätta
upp mig med en kniv, smeten va lite lös,
så det satt som lim i ögona pån . . .
va fan flinar ·du åt Jorgen, tror du ja
ljuger?" "Naturligtvis inte", svarade
jag. "Det är ju ett känt faktum, att alla
svenskar i Frisco går beväpnade med he
t,a fläskpannkakor." "Nähä", sa Söder
man. "I kväll ska I hem te mej gubbar,
å där ljugs inte, där ä va di kallar
körkluft ..."
Hos Söderma~ träffade jag gubben

Vesterberg, 94 år gammal, åldermannen
i denna koloni, född på Nämdö 1860,
pigg och pratsam. "Jaha, sir du pojke,
j•a sir bra, å tänderna ä ,skapliga, men
rögmatisten ä för jäkli i •blann, så jag
har te å leja nån te å hugga ve för me,
men när den dan ,kommer, när ja inte
kan svälja ,inkokt ål å ta en sup, så ä
de tid att gå hädan."

,Söderman var en utomordentlig värd.
Bordet såg ut som ett svenskt julbord,
fläskkorv, skinka, alla sorters fisk,
hummer, inlagd sill och hembak•at •bröd,
allt man kunde tänka på i matväg. ''Ja
ha, sir du Jorgen, dä här ä en tugga i
vardagslag, äss de hade varit sönda, så
kunde en ju haft lite hemma". Janson
grymtade till: "A här ljuger <li inte.
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Hört på bussen
- Tja, vi blir väl tvungna att gifta

oss nu, när en annan blir med lägenhet.

-Jag var på Scenstudions teater i gär
kväll. Men j,ag såg bara första akten. I
programmet stod att andra akten spe
lades några timmar senare - och så
länge kunde jag inte vänta.

Saltståa]:

- Jag ska in på Konsum och hämta
en dammsugare. Dom annonserar att
den betalar sig själv.

Vid fotoutställningens publikomröstning om den bästa bilden fick
Sigvard Larssons uttrycksfulla "Boitettink:" en god omdra placering.

Du Jorgen, i vanlitt fa.ll klappar dom till
en salt sill för frukost med en bit brö
en gång, för midda klappar dom ten två
gånger, för kvällsmat äter dom var tall
riken stått". "Ta mer fläskkorv du, .Ior.
gen, bry dej inte om va Janson säjer,
han blir anti lite bångstyri när han får
si skapli mat. I morron ska vi ha kropp
kakor, äss di inte har nåt hos Janson,
som du tycker om Jorgen. Så vet du
var te gå. A då ä dotera mi hemma
från Boston också". "En kunde ge sej
jäven på att de va en krok i den där
mörten", muttrade Janson, "ho ä änka
me tre ungar å sju skinn på näsan, den
första karn prata ho ihjäl ... Akta dej
Jorgen, Söderrrran sätter ut rävkrokar!"
Det ständiga gnabbet mellan dessa

gubbar kunde få en att tro att de voro
bittra och avundsjuka ovänner. Men
sällan har jag sett mer enighet för det
allmännas bästa, inbördes hjälp i arbe
te, såväl som i ekonomiskt hänseende.
Platsens två änkor erhålla en viss pro
cent på all såld fisk, en gemensam kas
sa finns för nödvändiga reparationer
och nybyggen i hamnen. Och att dessa
gubbar är bottenärliga är tvärsäkert,
men gnabbas måste de, en sorts kär
leksgnabb, som ser ut att vara deras
salt och peppar här i livet.
Morgonen därpå var allt liv och rö

relse. Var och en som kunde hålla i en
fisklina var nere vid hamnen och i bå
tarna. Gubbar slängde fläskben i all

vänlighet. Och när Söderman gjorde ett
ofrivilligt svanhopp i det kalla vattnet,
stänkte spydigheterna skurvis.
"The East Cobs" låg blankslipade i

det första dagsljuset, En oerhörd mängd
fiskmåsar flög skrikande över ett vatten
som sjöd och kokade under de piskan
de stjärtarna av fiskar i tusental. Dra
gen åkte ut och vi började cirkla, noga
följande de yttersta gränserna av det
stora stimmet.
Vad en "Blue F'ish" skulle vara på

svenska vet jag ej. Mig veterligt besö
ker aldrig denna fisk de Skandinaviska
vattnen, Vikten går för "Stimfisk" :från
2 till 10 lbs (1-5 ·kg.). Ensta·ka exem
plar på 15-20 Ibs har tagits, men säl
Ian. Hans "strike" är oerhörd, hans
fightingmetod påminner om laxens,
långa runs och tvära svängar, "Never
gives up". Det var mången ,god dag se
dan jag arbetade så hårt, som de föl
jande tre timmarna. Fisk efter fisk åk
te i sumpen. Inga särskilt stora bjässar,
men från 6 till 8 lbs. Fingrarna blödde
efter där linan skurit in, trots att man
använde fingervantar. "Nä nu ä de
tamme jäven nog", sa Janson och vi
drog oss ur paraden, en efter en följde
de andra båtarna vårt exempel. I vår
båt hade vi 188 Blue fish.
"De ä inte ofta ja ger ut nära blom

mer, men du kan fiska din tusan, fy
faen så dina tassar ser ut, slå bränn
vin på dom, äss du inte vell ha blog.

förgeftning, å slå en go slunk på insidan
också, äss du inte vell ha magsår." På
vägen hem passerade vi stora stim med
"Tinkermakrill", men ingen visade dem
något större intresse, åtminstone inte för
tillfället.
Ryktet om "Blue fishen" hade gått

långt. Fiskuppköparen väntade på bryg
gan, stora lådor med is stod färdiga att
ta emot fångsten, men först kom argu
menten om priserna. "Yes, mr Janson,
vi är färdiga att packa med detsam
ma" . . . "Nähä de väntar vi mä tess vi
får Bcston-priserna på radion". "Isen
smälter, rnr Janson", sa köparen. "De
ger'a fasen i, den ä inte min, å fisken
ä i sumpen, å 'den lever". 1Sonen kom
ned: "38 cent i Boston far", sa han. Så
började packningen, med en god dags
penning för alla. Så gick det dag efter
dag och det var så tid att lämna dessa
goda människor. När jag frågade Jan
son hur mycket jag var skyldig honom,
blängde han på mig. "Du ä ,bra dum du
Jorgen, först kommer du hit på semes
ter, å så hjälper du rnej å tjäna pengar,
å sen vill du betala föret. Men de ska
ja säja dej, äss du Inte kornmer tebaks
nästa år, så ska fasen ta dej. A skriv
inget satskap om oss, å ajöss me dej nu,
å tat lätt på vägen." O.K., J,anson old
top, God willing sees we next year
again!

Georg Garring.
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Det var ju förargligt,
detta att jag skulle trampa pä Gustavs
hergarens urgamla rätt'. att själv ge sin
nästa öknamn. Kära hjärtanes då det
var ju bara ett litet tips i all enkelhet,
detta med Strandskatan i föregående
nummer. Jag tyckte nog att det var
ganska välfunnet jag, men det är all
deles sant, till gustavsbergarnas suve
räna namnuppfinnarförmåga är steget
långt och jag bugar mig i all ödmjuk
het och inväntar tur. •Finns det köbric.
ka?
Få företeelser i detta samhälle har

berett mig så mycket nöje som dessa
nästan ibland geniala namnkombinatio
ner som verkar vara släkt med söder
kisens akrobatiska ordskapande. Smek
namnen slår till den milda grad att ing
en någonsin använder något annat och
få känner det namn som står på dekla
rations-blanketten, skattsedeln, och mot
boken.
Är det en vanlig företeelse i de flesta

samhällen! Säkert, men sällan bärs de
med sådant jämnmod i förvissning om
att de är ett bevis på uppskattning och
gemenskapskänsla. Så det är förvisso
inte någon katastrof att få ett öknamn
i Gustavsberg.

På tal om katastrofer
så har en sådan detta år drabbat vår
ungdom. Pressbyrån som i decennier
hållit de unga med fritidslokal har ra
tionaliserat bort det utrymmet. Hvi
gjorde ni dem detta?
Var skola nu de vilsna samlas när

en ovänlig järngrind stänger vägen tm
deras förnämsta mötesplats. Hur skall
nu Berra, Bosse, Bernte och Knatte
få reda på om det lönar sig att följa
hem Bettan, Babsan, Pyret eller Pyttan
från lördagsdansen eller om Kurre och
Snippan har fått pang i bygget så man
drom kan få haka i om hon e vill). Var
kan man nu få diskutera !bågar och vart
vänder man sig om man behöver låna
till en liter soppa.? ? Om dessa väggar
kunde tala så skulle det bli en roman
så frispråkig att fyrtiotalisterna skulle
rodna över sin torftighet. Ungdomsrådet
lär sig 1 högsta beredskap. Bra. Frå
gan om fritidslokaler var brännande re
dan när jag kom hit för femton år se
dan. Den är lika brännande i dag.

Läser ni någon gång
signaturen Marias trrvsamt arga artik
lar i FIB ! eller ni har kanske hört hen
ne i radions husmodersprogram? Hon
går hårt fram med fabrikanter och di
stribution och det är ett oftast hugne
samt budskap för en vilsen konsument.
För det händer en ibland saker som

kan få en husmor att tvivla på fabri
kanternas goda vilja, I somras köpte
jag en träningsoverall åt den då sju
årige sonen. En som var vackert röd,
som bonnplonerna i Höjdhagen en juni
kväll, ingen dålig kvalite, 18:50.
Nu valde jag en sjua, trots den snälla

och kunniga fru Andersons försynta
undran om det inte skulle vara klokt
med en nia. Det tyckte nu inte j,ag, en
träningsoverall är inget slitplagg. Med
normal förbrukning skulle den vara ned
sliten innan sommarens slut och behöv
lie inget utrymme att växa i. Gossen
trivdes med den under fjorton av våra
semesterdagar. När han återvände till
hemmets s. k. lugna vrå var overallen
full av minnen av hjortronmyrar, av fär
der i tjärdoftande båtar, av smågäddor,
och andra ljuv!Lgheter, som kan va
ra underbart att ha i hjärtats rum
men inte är så lyckade utanpå kläderna.
Vi tvättade den alltså. Det skulle vi
inte ha gjort. För se sjuan blev en fem
ma och lagom för en överlycklig fem
årig kusin att krypa in i. Sonen och
jag var inte lika förtjusta, för barnbi
draget hade i många små förrädiska
rännilar försvunnit i fjärran, och som
maren 1954 var som gjord för varma
overaller. Nog undrar man om inte
det kunde vara ,på tiden att fabri
kanterna klarade av slika förargliga
detaljer innan varan nådde kunden så
att en sjua rimligtvis är en sjua även
efter tvätten.

På tal om tvätt
så förmodar jag att Gustavsbergs hus
mödrar Iiksorn jag temporärt löst det
problemet. Det kommer snälla, artiga
herrar och erojuder sig att tvätta vår
lilla veckotvätt i syfte att få demonstre
ra en i alla avseenden överlägsen tvätt
maskin. Och det får dom ju så gärna.
Det är bara att bestämma tid en gång i
veckan framöver så länge märkena räc
ker och de lär vara legio. För dom har
alltså hört att tvättproblemet är lite
känsligt i samhället, så här skall göras
affärer. Tänk vad det kan sippra ut.

Så har jag återupptagit
bekantskapen med min första ungdoms
förälskelse, fru Filmia. Såg Balka Val
ka. Kände vittringen av ett svenska
filmkonstens mästerverk. Men förvänt-

nlngarna infriades aldrig, blev bara an
satser mot konstnärliga höjder och över
dådiga 1bildsvep över det mäktiga Is
ländska landskapet. Hur det skulle ha
varit och vad som brast? Har inte en
aning. Visste jag det, så skulle jag inte
ha tid att sitta här och skriva till Gus
tavsbergaren. En vis man, jag tror det
var den genialt elake Bernhard Shaw,
har sagt, "att den som kan, han gör,
och den som inte kan, han krittserar."
Men det var nu inte det jag tänkte

tala om utan om pratsjuka. Kasta sten
i glashus? Ånä på bio håller jag tyst
men bakom mig satt det ett par flickor
som rakt inte kunde och det var irri
terande så det förslog. Den ena hade
läst boken, och vem har inte det, så
det hade inte generat, om hon bara inte
tagit som sin uppgift att ljudligt delge
oss och väninnan sin beläsenhet, hela
filmen igenom.
Med ett lamm i famnen ,gick de? unga

Salka Valka över morgondag.giga ängar.
Närmande si.g en dörr.
- Därinne ligger hennes mamma och

den där otäcka karln och sover, sa den
hjälpsamma. - Hur vet du de? sa vän
innan misstroget. - Har läst boken, sa
hon som visste och flyttade över tugg
gummit på höger sida. -

1Salka Valka blev i en otäck stund in
läst med ondskans representant Erik
Strandmark. I den stunden var man
bara en mor som bad alla goda makter
beskydda det misshandlade barnet
Salka.
- Han var full och hon svimmade,

kom det sakligt från henne där bak
om, varefter hon flyttade över tuggum
mit på vänster sida. <Då ville jag' gä
ut till Björkman och fä pengarna till
baka,
Sigge Furst kom in i bilden som fräls

ningskapten. Då skrattade halva salong
en. Antingen han var salvelsefull, ledde
kören eller var försänkt i lbön. En fullt
övertygande rollprestation, men det är
svårt att förstå att en humorist ofta
kan vara en dödligt allvarlig männi
ska.
Och Salka växte upp och klev om

kring bland srlltunnor och tågvirke på
stormpiskade bryggor och vi visste allt
som var värt att veta om henne innan
filmen hunnit berätta. Jag avundades
väninnan som satt så bra till. Hade jag
gjort det så skulle jag använt mitt hem
liga vapen. Försök inte, det kan vara
bra en annan gång, när man kommit
i ett mera strategiskt läge.
Varför jag inte röt? Ja säg de. Man

är väl ett tystlåtet, väluppfostrat mähä
trots allt.

Edla Sofia.
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Det sista mötet för 1954 hölls på
Värdshuset den 15 december och inled
des med en enkel och trivsam måltid.
Av rapporterna från de olika fabriker
na att döma har Luciafester dominerat
årsslutet. Men HPF har därtill hunnit
med en informationsträfä' för en stor del
av sin personal, där hr Hj. Olson talade
om produktionstrågor, hr Möller och
Lindberg språkade om interna problem
och hr Dahlberg propagerade för Ar-
betarskyddskampanjen. Diskussionen
var Iam, men formen för information
gillades. Liksom vad vi fick se av fil
men "Formad lera", innan lampan
sprack. BKF i sin tur kunde rapportera
nya insatser frän sin samarbetskommit
te kring skyddsärendena.

,Frän förslagsverksamheten meddela
de hr Teglund att man på senaste möte
haft 14 förslag att premiera och ett 20-
tal under •behandling. Så där tycks det
bli rekord vad antalet beträffar. Någ
ra förslag har också kommit frän utom
stående. Tyvärr hade de inte kunnat ut
nyttjas, men tröstpremien i lform av en
vas hade livligt uppskattats.

,Slcyddsverksamheten rapporterade 63
olycksfall t. o. m. november och nu var
spänningen stor om man skulle kunna
klara tusenlappen, d.v.s. hålla de 8 proc.
olycksfall frän 1953. (Det blev 7,8!). -
Brevkursen "Arbetarskydd Iönar sig"'
for.tgär med stort intresse från de 40
pionjärerna. - Kommitten meddelade
också sina arrangemang för skyddsda
gar och utställning i januari och att
man ämnar göra en översyn av arbets
ställningar i fabriken med bistånd av yr
kesinspektrisen och en gymnastikkonsu
lent.
Från Personaltjänsten meddelades re

sultatet av en rundfråga om Musik un
der arbetet och ett önskeprogram till
förmän för Rädda Barnen. -Klädinsam
Hng och kontantinsamling hade ,givit
600 kg. kläder och 1.000 :-, för vilket
fru Margit Levinson i Rädda Barnen i
brev framförde föreningens tack. - Per
sonalstyrkan den 30/11 var 1.534 st.
Under punkten ''Produktionsfrågor

och Marknadsläge" gav herr Per Holm
inledningsvis en översikt av läget på

Från skyddskonferensen

Skyddskonferensen öppnas

En monter som skrämmande visar faran
av bristfälligt el-materiel.

byggnadsfronten. Herr Hj. Olson redo
gjorde därefter för produktionsutsikter
na på de olika fabrikerna under 1955.
I den följande diskussionen stannade
man bl. särskilt inför utvecklingen på
kyl-, plast- och glasfibersidan och frå
gan om fabrikernas utbyggnad liksom
arbetskrafts- och bostadsbehov under de
närmaste åren.
Till slut redogjorde herr Per Holm

för första delavsnittet •i sin undersök
ning av befolkningsittvecklingen i Gus
tavsberg och gjorde några utblickar
över utvecklings-tendenserna under pe
rioden 1955-1975. Redogörelsen över
lämnades i skriftlig form till ledamö
terna för närmare studier. Till näst
kommande sammanträde inbjudas även
några kommunala lförtroendemän för ge
mensam diskussion om den framtida ut
vecklingen och samhällets expansion.
Fullständigt protokoll från samman

trädet har tillställts samtliga anställda
i Meddelanden från Företagsnämnden
nr 3.

Skyddsdagar
i Gustavsberg

Sek:r,

Inför en stor skara för skyddstjänst
och säkerhetsarbete intresserade öppna
des Vandringsutställningen fr&,n Indu
strins säkerhetstjänst den 24 januari.
Det skedde i form av en skyddskonfe
rens med fabrikens skyddskommitte i
centrum. Företagsnämnden, skyddsom
bud och arbetsledare mötte upp .frän fa
briken, kommunala förtroendemän och
föreningsledare från samhället i övrigt.
Bland gästerna märktes därtill yrkes
inspektör von Post, kanslichefen Erik
Thörnberg och yrkesinspektrisen Barbro
Kronlund. F'abrlkens chef, ingenjör
Hjalmar Olson, uttryckte sin tillfreds
ställelse med utställningen och hoppa
des att många gustavsbergare skulle
passa på och se utställningen under vec
kan. Arbetarskydd och brandskydd lik
som skydd i hemmet måste vara en an
gelägenhet, som vi alla 'bör arbeta för.
Herr Olson hade nöjet att vid detta till
fälle överlämna en check på. 1000 kr.
till fackföreningens hjälpkassa. Olycks
fallsstatlstiken vid fabriken under 1954
hade nämligen pressats ned till 7,8 per
100 årsarbetare. Villkoret var att hålla
förra årets 8,0.
Kommittens sekr. redogjorde för stu

diegruppernas arbete i brevkursen "Ar
betarskydd lönar sig" och gav några
exempel på diskussionsobjekt kring före
tagets egen skyddsverksamhet, som
framkommit under studiearbetet. Han
föredrog därefter yrkesinspektrisen Bar
bro Kronlunds rapport från en inspek.
tionsrond på fabriken kring arbetsställ
ningarna. Den gav en hel del synpunk
ter, som skyddskomrrrltten skall ta un
der övervägande i sttt arbete.
Kanslichefen Erik Thörnberg framför

de som representant för Föreningen för
Arbetarskydd sitt erkännande till före
taget och dess skyddsombud för ett gott
arbete inom . säkerhetstjänsten under
årens Iopp, Till herrar Fredrik Möller
och Axel öhlund överlämnade han För
eningens förtjänsttecken och diplom, se
kunderad av konferensens kraftiga app
låd..
Tlll slut visades två filmer om skydds

kornmittearbetet, varpå brandförman L.
Pettersson sakkunnigt demonstrerade de
olika utställningsmontrarna.
Under tisdagseftermiddagen var ut

ställningen öppen för allmänheten, som
koncentrerade sitt besök till kvällens
film "Det gäller oss alla". Under ons
dagen var de första ,besökarna eleverna
i skolans klasser 7-9. Kvällen gick i
brandskyddets tecken och inleddes med
ett tankeväckande föredrag belyst med
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Ing. Möller mottar medaljen och diplom
av Kanslichefen Erik Thörnberg.

bilder av konsulent Axel Rörström, följt
av filmen "Välståndet brinner", Och så
visade våra brandmän ute på Centrum
hur man ska handskas med hemsläck
ningsredskap och dylikt för att kväva
eld. Brandmästare Johansson instrue
rade. Torsdagsförmiddagen tog emot yt
terligare skolbarn och aftonen ägnades
sjukvården. Där talade doktor Bellan
der, och filmerna "Det kan hända hos
er också" och "Modern särbehandling"
visades. På fä'edagen avslutades utställ
ningen och skyddsdagarna, som av dem
som sökt sig dit fick det bästa beröm.
Rikligt med broschyrer gav nyttiga räd
åt ana besökare.
Skyddsdagarnas utställning besöktes

av c:a 900 ,personer. Det var inte vad
vi i utställningskommitten väntat oss.
Vi kalkylerade med att 2.000 gustavsber.
gare skulle förstå syftet och allvarligt
ta del av denna appell för omtanke och
försiktighet. Att många fler skulle vilja
medverka att minska olycksfall, hindra
brand och skydda hem. Men en annan
gäng ska vi, som någon föreslog, "göra
mera väsen av oss".

G-g

Brosuimiimnene snabba demonstration av
gott handlag med eldsläcknings,appara
ter åsågs av ett hundratal intresserade

gustavsbergare.

F örslagsverksamheten
har gjort ett gott bokslut Iför 1954 och
kan notera ett sextiotal premierade för
slag, med en premiesumma av 3.960:-.
F'örslagskommitten konstaterar att lin
jerna klarnat under årets arbete och att
intresset är levande bland de anställda,
vilket också antalet förslag utvisar. För
troendet för denna form i samarbetet
är befäst och man hoppas på en fort
satt god vilja och intresse för förslags
verksamheten hos alla anställda vid vå
ra fäbriker.
Vid årets möte den 14 februari med

förslagsställarna utdelades plaketter och
bokpremier enligt nedanstående förteck
ning. En del ljusbilder av belönade för
slag 1954 visades och kommenterades.

Plaketter:
Erik Persson

Handtag till slipmaskin och fast
sättning av hängen till badkar

Reino Stenroos
Svetsställning

Olle Forsman
Lampa för kantpress

Carl-Arne Liljedahl
Bockning av kon och rör

Rune Bjuhr
Gavelsax för badkarsplät, travers
belysning och tiHvaratagande av
plåt

Oskar Andersson
Smörjningssystem

Axel :Svensson
Isoleringsgavel till villapanna

Bertil Arvidsson
Bräckageuppsamling

Ole Drachmann
Reklamförslag

Gösta Nilsson
Krok till emaljugn och brännkrok

Sven Bengtsson
Tömning av sopkärror

Eilert Lundgren
Höj- och sänkbar sikt

Mats Algotsson
Anslagsring till formmaskin

Haldor Hagberg
Rulle med handtag

Arvid Olsen
Konsol och stolpe till gallerhylla

Karl Gustavsson
Automatisk kontakt

Till höger ett
prov på 1954
års förbätt
ringsförslag, en
skyddsanord
ning vid såg
ni.ng, framlagd
.rov
Folke Anevret.

Folke Anevret
Skydd vid sågning

Karl-Erik Forslund
Förslag till strömbrytare

Edmund Sandström
Förstärkning av vagga

Silve Martinsson
,Skärning av shuntrör

Ernst Björnbrink
Fastsättning av sotlucka

Gustav Björklund
Duschanordning

Bokpremier: (Vederbörande ha tidiga
re erhållit plakett)

Gunnar Sellstedt
Placering av kar, upphängning av
slang, vändbar lfönsterbänk

Gösta Dahlberg
Asbestplatta

Erik Alvar Eriksson
Förstärkning av magnetventil, till
varatagande av plåtskrot, element
tegel, relä, siktanordning, säker
hetsspärr, brandskydd, plastlåda,
skydd vid svetsning.

Sigvard Berglund
Anordning vid badkarspress, ompla
cering, plastprodukt.

Gunnar Hägg
Dammeliminering vid slipskiva.

Rurik 1Smedslund
Atgärd mot klosetbblåsor.

Herbert Bergschöld
Stänkskydd och färgsättnings
förslag.

Gösta Olsson
Front till tvättställ

Gunnar Pettersson
Duk för siktramar

Ake Nässen
System för oljepåfyllning och lag
ning av badkarshörn,

Gustav Gustavsson
Tillvaratagande av brännplattor

Göte Engvall
iStrypmunstycke

Ake Andersson
Verktyg för riktning

Oskar Johansson
Automatisk kontakt

Valter Wahlkvist
Uppsamling av spillved

Kjell Thelberg
Traversbelysning och tillvara
tagande av plåt
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Konstföreningen.
Med en vacker tavelutställning, den

största i föreningens historia, firade
Gustavsbergs Konstförening sin tioåri
ga tillvaro. Årsmötet hölls den 8 dec.
i Kommunalhusets övervåning, där ut
ställningen var ordnad . Den stora an
slutningen till mötet, c:a 100 personer,
vittnar om föreningens livaktighet. Med
lemsantalet var vid årsskiftet i det när
maste 200. För att kunna tillgodose
medlemmarnas krav vad beträffar ut
lottningar och resor ti11 utställningar
m.m, har det ansetts nödvändigt att höja
avgiften från en till två kronor i måna
den, samt inträdesav,giften till fem kro
nor. Härom fattades beslut på årsmö
tet.
Inte mindre än tjugo medlemmar blev

under kvällen lyckliga vinnare av olje.
målningar, gravyrer, färglitografier el
ler boken om Wilhelm Kåge. Dessutom
gick varje medlem hem med en Kåge
teckning, utförd i rotogravyrtryck, en
gåva av konstnären och fabriken.

,Föreningens första decennium har
gått i foamgångens tecken. Konst för ett
värde av 10.700 kr. har under åren kun,
nat utlottas. Ett större medlemsantal
ger ännu större resurser för föreningen
till att kunna sprida. konst och konst
glädje åt flera.

C.L-m.

Teater.
Upsala stadsteater gästade Gustavs

berg den 9 dec. och uppförde Herbert
Grevenius komedi "Litet bo" på Folkan.
En god och riklig humor genomström

mar pjäsen och publiken skrattade gott
under hela framförandet. Pjäsens typer
var bra utformade och spelet var på
alla händer gott.
Vi hälsar med glädje ett välkommen

åter till Upsala stadsteater.

B. P.

Julkonserten
Gustavsbergs kyrka den 12 december

hade samlat fullt hus. Ett stilfullt pro
gram genomfördes punktligt och väl
regisserat. Konserten inleddes av Blås
orkestern med Festmarsch av P. Grund
ström, pampigt och festligt framförd un
der Gustav Svenssons erfarna ledning.
Kyrkoherde Hallin erinrade om att den
na konsert blivit en tradition, som ger
försmak av Julen. Han tackade alla
som fyllt kyrkan, därför att de också
följt den barmhärtige samaritens bud
genom att offra något för gamla och
sjuka. Det är ett gott drag hos det sven
ska folket i gemen.
Damkörens unga röster och välskola.

de röster sjöng de vackra visorna Mor
gonen, Höbärgning och Marias vagg
sång, var-på Orkesterföreningen bjöd på
en tjusig underhållning med Cavalleria
Rusticana av Mascagni och Peterson
Bergers Gratulation. Kör och orkester
framförde Händels Dotter 1Sion med bra
vur och Ingmar Söderlunds och Celi
Luhrs-Horngrens tolkning av Fibichs
Poem vore värt en kraftig applåd. Så
kom ett värdigt och vackert Luciatåg
och till slut orkesterns stöd åt Freddy
Kihlbergs solo i Adams Julsång. Tack
samt och ohämmat sjöng så menighe
ten Bereden väg för Herran.
Det hela var av sådan kvalitet att vi

alla kommer igen om det snart åter
bjuds på ett sådant soareprogram. Och
vi betalar gärna våra ,biljetter, även om
välgörenheten inskränker sig till att
stödja ett förnämligt musikliv i Gus
tavsberg.

Julfemman.
Kommitten för "julfemman" kan re

dovisa ett mycket gott resultat av sitt
arbete. Julkonserten inbragte l.072 :Ol
kronor, Gustavsbergs fwbriker 500 :-,
Lottakåren 300:-, Röda korset 200:-,
Insamlingsbössar 344:23, Konsum utgif
terna för tryckning av affischer och bil
jetter samt kontant 113:75. Sammanlagt
med överskott från föregående år hade
kommitten en bruttosumma på 2.573:16
till sitt förfogande att utdela till gamla
och sjuka i Gustavsbergs storkommurt.
Kommitten består av Fritz Berg, ordf.,
Lennart Backman, kassör, Yngve Ny
ström, sekr. samt Gösta Borg, Herman
Fall, Harald Lindholm, Sven Pettersson
och Sven Wahrenberg .
Till alla som medverkat Ull det goda

resultatet framför kommitten ett varmt
tack.

Rier.

En god prestation.

har ingenjör Nils Lundqvist på Labora
toriet gjort. Efter nära fem års fritids
studier på Högskolan inom den natur
vetenskapliga fakulteten har han i de
cember avlagt s. k. filosofisk ämbets
examen eller fil. mag. Själv 1-!,nser han
inte, då vi framför våra gratulationer,
att det är en prestation, då han drivits
av sitt stora Intresse. Den största pres
tationen tycker han att hans tålmodiga
familj ådagalagt, som stått ut med en
påfrestande isolering. Och så vill ihan
tacka företagsledningen för förståelse
och uppmuntran under studietiden!
Red. håller fast vid att den, som vid

sidan av sitt dagliga jobb använder
kvällar och nätter för att klara en dylik
examen, har visat goda takter.

Red.

Julfest för BKF.

BKF:s samarbetsnärnnd ordnade jul
fest för de anställdas barn den 5 janua
ri. Kommunalhusets övre våning hade
piffats upp med julgran och girlander
och dukade <bord. Allas vår farbror Gös
ta visade sig än en gång kunna konsten
abt underhålla. både barn och vuxna så
att de trivs. THl dansen gav Folke An
dersson och Roland ,Fröberg pigg mu
sik. Vi fick också se ett par roliga
tecknade filmer och sedan bjöds barnen
på saft och vi vuxna på kaffe med tår
ta och kakor. Två lotterier, iför barn
gratis på en hund, för de vuxna på en
Nalle mot en krona, gick åt som smör
och djuren vanns av Ronny 1S. och Mona
E. Till slut kom jultomten med gott
påsar. Och så slutade vi med en lång
dans och vände hem glada ocih nöjda.
Det här gör vi om nästa år. 'I'ack till
alla som hjälpte till med den trivsamma
festen!

s. s.
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Sjukkassan i Gustavsberg
har haft hektiska dagar efter årsskiftet
och här ser vi Gunnar Andersson stu
dera villkoren tillsammans med Tage
Leonardsson och en medlem. Kontoret
har rustat upp med nya kontorsmaski
ner och ett stort kartotek. Men så skall
man också betjäna en tredubbel med
lemsstyrka mot tidigare.

Ungdomsträff
kallas Ungdomskommlttåns nya initia
tiv. Några torsdagskvällar i följd har
man upplåtit övre våningen i Kommu
nalhuset för ungdomar. Tre bord för
bordtennis, schackspel, coronne m.m.
har ställts till förfogande av kommu
nen. Första kvällen gav två stjärnspe
lare från Djurgården en fin uppvisning
i bordtennis, veckan därpå spelade vår
schackmästare Anton Andersson blixt
simultan mot ett gäng oförvägna ny
börjare.
Arrangemanget med ungdomsträffar

betecknas av ungdomarna som "alla ti
ders". Att de uppskattade de i och för
sig enkla anordningarna var tydligt
men främst gillar man intresset från
de "styrande". Trivsam ordning har det
varit under kvällarna och grabbarna har
själva tagit initiativ till småtävlingar.
Kommitten tänker alrtså fortsätt:a, skaf
fa flera spel, tidningar m.m. och tar
gärna mot uppslag till hobbysysselsätt
ningar under dessa kvällar. Särskilt för
flickorna, som gtvetvis också ska vara
med. Kommittens ledamöter har åtagit
sig' att tillsvidare ta värdskapet en
kväll var och också att ordna "pro
gramstunden" kl. 20. En lördagskväll
i mars funderar man på att ha dans
och något annat trivselinslag. Men det
blir inte offentligt, så där får nog de
ungdomar som vill vara med teckna sig
redan nu hos Yngve Nyström eller
Gösta Dahlberg. Mer än 100 flickor och
100 pojkar tar vi inte emot.

-g

Demonstratriskurs
I samarbete med Kooperativa kvmno

gillesförbundet har en kurs för utbil.
dandet av demonstratriser av porslin på
gått i Gustavsberg veckan 7/2-14/2.
De tjugotalet deltagare från Kiruna i
norr till .Malmö i söder var begeistrade
över kursen, och en av deltagarna "skol
kökslärarinna" i det civila ansåg kur
sen vara toppen av vad man kan begära
av en så kort och koncentrerad kurs.
Kursledare har varit Arnold Erderyd,
Gustavsberg och Ettie W,idhe K.F.,
Stockholm, f. ö. har chefer och ingenjö
rer flitigt utnyttjats som lärare och ex
perter vid de olika lektionerna. Som
speciell hustomte för kursen har oför
brännerlige Oskar Vadström fungerat.

Kursverksamheten
på försäljningssidan intensiv.
Redaktören har mellan telefonsamta

len lyckats få tag i "kooperatören" Ar
nold Erderyd och intervjuat honom vad
som ligger närmast när det gäller kurs
verksamheten inom försäljningsavdel
ningen. Av telefonsamtalen framgick
att herrar Calmernäs, Erderyd den när
maste tiden icke behöver ha bekymmer
för sin fritid. Förutom en intensiv ak
tiv försäljning som planerats förelig
ger kursplaner för tre längre kurser
samt utbildningsdagar(nätter) Iför K.l<,:s
konsulenter och försäljare m.m.
Kursen för K.F:s demonstratriser är

när detta läses avslutad men den 27/2
och i fem veckor framåt kommer en
elitkurs i samarbete med Vår Gård, Salt
sjöbaden, den absolut första i sitt slag
i landet och av experters uttalande att
döma en mönsterkurs där kursdelta.
garna kommer att få en mycket allsidig
utbildning. Förutom praktiskt arbete i
fabrfken på dagarna samt teoretiska
lektioner på kvällarna där Erderyd och
C:o kommer att anlita samtliga exper
ter inom företaget på olika områden,
kommer vidare eleverna att följa med
våra resande, K.F:s konsulenter, besök
på glasbruk, tillfälle till flerdagars be
sök och lektioner på H.,F.I (Hemmens
Forskningsinstitut.) Annonsbyrån Svea,
Svenska slöjdföreningen, m.rn. ja en
elitkurs för elitmänniskor. Mellan 8-10
st. har sitt livs chans om kvalif.ikatio
ner finns.
Den 11/4-17/4 kommer den obligato

riska porslinskursen för yngre •biträden
och föreståndare, där man räknar med
25-tal deltagare. Vidare kommer som
vanligt Vår Gårds konsulenter på ut
bildningsdagar, förutom skolkökssemi
narier och andra arrangemang.

Gustavsberg vann RM på siddor
Vid de kooperativa Riksmästerskapen

på skidor i Filipstad den 13 februari
blev Birger Andersson åter riksmästare
på 20 km. Lagpriset tog vi hem för all
tid med hjälp av Birger och . Valfrid
Ber,glund, som trots skidbrott belade 5:e
plats, och Gunnar Olof'sson med 9 :e
plats. I yngre oldboysklassen vann som
väntat Conny Pettersson, 1Stockholm .fö
re Göte Halvarsson, Mora och vår Fol
ke Anevret. Bland äldre oldboys blev
Ernst Bäckström, som deltagit i 11 RM,
sjua - 27 sekunder efter BKF:s kandi
dat Helge Palm. I den hårda ungdoms
klassen kom Bengt Byss på sjätte plats,
Vi återkommer i nästa nummer med

bilder och detaljer från Filipstad. Bilden
ovan är hämtad från DM-stafetten i Gus
tavsberg, där Gustavsberg stod för ar
rangemangen.

-g

Folkblhlioteket
Gustavsbergs ifolkbiblioteks verksam

het för år 1954 har omslutit en utlåning
på 10274 böcker. varav 1674 band fack
litteratur. Under året har förvärvats
440 band, 305 böcker har avskrivits, och
hela bokbeståndet omfattar vid årets
slut 4581.
700 låntagare· har utnyttjat bibliote

ket, en omfattande utlåning av italien
ska böcker har skett till andra biblio
tek i riket, och dessa ha i sin tur för
medlat framför allt tysk och engelsk lit
teratur. iEn filial finns i Ingarö, och
lånestationer ha varit i gång i Lagnö
och Eknäs, som fått böcker dels från
huvudbiblioteket och dels från Iänets
centralbibliotek i Lidingö. Biblioteket
har för år 1955 fått ett höjt anslag från
Oustavsbergs kommunalfullmäktige på
10 000 kronor, Gustavsbergs fabriker bi
drar med 500 kronor och Gustavsbergs
Konsum med 150. På dessa ortsbidrag
söker biblioteket statsbidrag på sam
manlagt 8 317 kronor.

Rier
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Vakna
utsövd pigg

och nyter
Sängar med den välkända sängbottnen
TELAX bestående av flätade, hårt
spända högelastiska gummiband, som
ger perfekt vila för hela kroppen och
erbjuder även sjuka kroppar bästa möj
liga underlag.

Dubbelottoman av kraftiga stålrör med
Telaxbotten 200:-

Ottoman med monterbara ben, bonad
björk eller mahogny med plats för pöl-
stöd 116:-
Undersäng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 :-

Telax-bottnar på träramar kunna lev. att
placeras i befintliga sängar . . . . 62 :-

Telax skumgummimadrass 108:-

Barnsäng, monterbar av cellulosabe
handlad furu. Botten är höj- och sänk
bar i tre olika lägen . . . . . . . . . . . . 42 :-

COi\IBINA heter skåpserien som Ni
aldrig växer ur ...
Bokhylla - Sekretär - Skåp.

String Bokhyllor.

Moderna soffbord
i prislägen 75:-, 86:-, 96:-

Matbord med Perstorpsplatta i prislägen
100:-, 115:-, 17:-, 172:-

HEi\ffiJÄLPEN som husmödrarna själva
vill ha den ...

Hugin nya Top-vac
Dammsugare

Hugin symaskin

Tvättmaskiner
Husqvarna - Scharpf

Gunda bordsmangel

El-armatur
tak-, bords-, golvlampor
Hisslampa

225:-

539:-

92:-, 120:-

9:-

LÅNEKOP
Genom samarbete mellan Konsum och länets sparbank kan lån numera

förmedlas, så att Ni blir i tillfälle att i Konsum kontant köpa varor av värde
beständig karaktär.

Symaskiner - Dammsugare - Tvättmaskiner - Möbler

Kvalitet i sängklädesutrustningen
från TEXTILKONSUM - även under ytan.
Vi lämna varudeklaration å alla våra
sängkläder och garanterar rent nytt material.

Sidentäcke 145X200 cm satinfoder,
2.1 kg. vit vadd, färg: rosa, rost, blå

37:-

Satintäcke 145X200 cm. liksidiga,
2.1 kg., vit vadd, färg: rosa, rost, blå

38:-

Filtar i god sortering till fördelaktiga
priser.

Kudde 55 X 60 cm. 1.1 kg. ren fjäder
9:50

MADRASSER.

"Karin" 75 X 190 cm. 6 kg., kroll.
2 kg. mel.vadd 31:50

V\/

"Gun" 75 X 190 cm. avsydda kanter,
5 kg. vaxad ädelfiber, 4 kg. mel.vadd

41:-

w
"Barbro" 75X190 cm. avsydda kanter,
5 kg. vaxad ädelfiber. 2 kg. vit vadd

59:--

Det

finns

F
0
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Platignum.
Reservoar- och Kulspetspennor.
Berömda över hela världen.
De Luxe. Iridiumspets. Utbytbart stift
för tunn, normal, bred och sned skrift.
Vackra färger.
Pris 7:50. Lösa stift 2:75

Kleenpoint. Indragbar spets. Spetsen
alltid ren. Bläcket bleknar ej. Kan ej
läcka eller sudda.
Pennan med den stora behållaren.

Pris 5 :25. Stor behållare I :90.

Skevlksboken
"Inga klockor ringer för Maria"
av Folke Nordangård

häft. 6:50, inb. 9:75

l Fib:s nya vårserle

Nyheter för herrarna:
White Horse Hårvatten

Rakvatten
"Elra" underlättar el-rakningen

Yaxa preparat
Ponds cremer
Sortering i smycken

Fölungen
löser Ni inköpet
av presenter

Konsum Gustavsberg
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år förening har fullföljt sitt 35 :e
verksamhetsår. Vi kunna se tillbaka
på ett synnerligen gott år. Sålunda
var försäljningen 5.780.621 :- kr.,
med en ökning av 681.007:- kr., vil
ket är den största ökningen under ett
år i föreningens historia. Förening
ens försäljning är givetvis beroende
av vår industris utveckling och där
med medlemmarnas köpkraft.
En genomgång av vad som ingick

i byggnadsplanerna för året visar, att
vi genomfört dessa samt därutöver
byggt om Lagnöbutiken. Den största
investeringen har gjorts i Fruvik,
där vi fått en snabbköpsbutik av hög
standard samt moderna personalbo
städer. Den nya butiken i Fölungen
har också tagit medel i anspråk. Ut
ställnings- och försäljningslokalen vid
huvudfastigheten, som byggdes med
amerikansk fart blev färdig i tid fö
re julförsäljningen. Under året har
sortimentet utökats i textilbutiken,
men detta har också givit utslag i för
säljningsökning med 121.000 :- kr.
till närmare 549.000 :- kr.
Bokslutet föreligger färdigt och har

även granskats av föreningens lokala
revisorer samt K.F :s distriktsreviso
rer. Investeringarna i fastigheter, in
ventarier och varulager har medfört
att vi fått taga disponibla medel i an
språk samt ökat de kortfristiga skul
derna. Tillgångarna äro sunt värde
rade och den likvida ställningen är
mycket god. Styrelsen och reviso
rernas berättelser kommer att under
personliga adresser översändas till
medlemmarna i tid före distriktsmö
ten, som kommer att hållas den 13-
15 mars. I berättelsen har medlem
marna möjligheter att närmare stu
dera föreningens utveckling och eko
nomi. Vid distriktsmöten lämnas yt
terligare informationer om förvalt
ningen av medlemmarnas gemensam
ma egendom. Förra året var anslut
ningen till distriktsmöten god. Vi har
i år hyrt Missionshuset i Gustavsberg
och Värmdö Hembygdsgård och för
väntar att det skall bli välbesökta mö
ten. Förutom behandling av verksam
hetsberättelsen och stadgeenliga dag
ordningen blir det musik och film. På
varje möte kommer utan någon kost
nad för medlemmarna att utlottas
några trevliga och värdefulla presen
ter. Välkomna till årets distriktsmö
ten.
Det nya året började som vanligt

t
Doktor Knut Lindhe död
Den 20 januari fick vår gamla dok

tor Knut Lindhe sluta sina dagar i en
ålder av nära 97 år.
Aren 1895-1926 var han extra

provinsialläkare i Gustavsbergs di
strikt och uträttade här en mäktig
gärning under en tid då medicin, ki
rurgi och hygien trevade sig framåt
från bristande kunskap om sjukdom
och behandling till alltmer klarhet.
I detta sökande efter kunskap och

fakta deltog doktor Lindhe med iver
särskilt vad det gäller epidemiska
sjukdomar av alla de slag, som ofta
hemsökte distriktet från Boo socken
i väster till ut över öarna i öster.
Slutet av sin levnad fick han i

många år framleva i ständigt mörker
på grund av en ögonåkomma. Detta
svåra lyte kunde dock ej rubba den
gamles sinnesfrid och inre glädje.
Minnena levde och lyste upp för ho
nom och andra. Han var nöjd med
sitt värv och han såg med kär håg
komst tillbaka på sitt liv som pojk
i Kungsbacka, student i Uppsala och
som läkare bland sina sockenbor och
patienter i Gustavsberg. Han hade
förmåga att se de ljusa sidorna i sina
minnen och värmas vid dem. Han ha
de även glädje av att se de ideer, som
han hade rättat sig efter på grund av
vunnen erfarenhet i sin praktik, vin
na gehör och vara hållbara.
Vi tänka med vördnad på den gam

le och vi hedra hans minne.
John Bellasuler,

med realisation i textil i januari och
i februari var det vitvaruvecka. K.F:s
goda fraspannkaka fick medlemmar
na smaka vid året första butiksde
monstration, som kommer att följas
av flera varuslag. I mars månad bör
jar vårvarorna komma in i textil. När
vårsolen tittar fram blir det dags för
båtägarna att se om sina farkoster
och då räknar vi med att i likhet med
tidigare år få förmedla de material
som behövs.
I årets investeringsprogram ingår

butiken i Lugnet, där vi får hyra lo
kaler i en av de fastigheter som är
under byggnad, vissa förbättringar
vid Villagatan, slutplanering av tom
ten i Fruvik för parkeringsplats etc.
Med förhoppning om en god ut

veckling tacka vi för det år som gått.
G.M-n.

Vi väntar 0varen
Vi väntar våren, Den blommwnde vår
som kommer åter år efter år
och tinar vårt härjade sinne.
Vi tror på Ljuset. Vi Ljusets fe
varmt åstundar att åter se.
I ljuset bor frihet därinne.

Nu välver vintern sin vitnande bro
av snö och kristaller över vår tro
på iribetens frälsande låga.
Tung är vår vandring på isande färd
igenom en vanmäktig frysande värld.
Om frälsningens frihet vi fråga,

Vi väntar våren. Med svidande sår
vi föstes framåt på villsamt spår.
Vår färdkost blev torftig och ringa.
Snart skymtas målet. När frostrosen dör
uppstämmer Livet en jublande kör:
Till seger vill folket jag_ bringa_!

B. Arvidsson.

Under februari
har Orkesterföreningen gjort en ny po
pulär konsert med Carrara som gäst,
Uppsala stadsteater har givit ett nytt,
uppskattat gästspel på Folkan och
Idrottsföreningen gjort isgala i snöyra
på Ekvallen. Forum har haft årsmöte -
men därom mera i april-vårnumret!

GISLAVEDS
STÖVLAR OCH
BOTTINER
håller och håller torrt

i alla väder.

Finns i god sortering

SkO•konsum
Mariaplan
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Schacksällskapet i Gustavsberg är en
av de otaliga föreningar som finnas här
i samhället, Det är också en förening,
som väl för det minsta väsen i vårt
fridfulla samhälle. Schackets natur är
ju sådan, att det inbjuder ej till täta
åskådarled. Men nog kunde ,gustavs
bergarna någon gång ställa fotboll och
bandy åt sidan för en stunds titt på
scha~kspelarna i verksamhet. Därmed
intet ont sagt om idrotten, schack har
inte så litet med idrott att göra.
Detta arbetsår inleddes med en vän

skapsmatch mot Schackklubben Pjäsen
i Stockholm där stadsborna fick se sig
slagna med 11 1/2-6 1/2. När detta
skrives är vi mitt uppe i den ordinarie
klulbbturneringen och vi hoppas få åter.
komma med utförligare resultat från
denna. Ett alldeles nytt inslag i verk
samheten är en 5-mannaturnering, där 7
lag just nu är i elden. Denna tävlings
form tycks slå väl ut, och vi hoppas
den skall kunna genomföras även -kom
mande år. Men det vore nog tillrådligt
att skära ned antalet deltagare i varje
lag till 3 eller 4, då det visat sig svårt
att samla ,5 spelare i varje lag.
Beträffande KF-serien i schack rap

porteras dålig anslutning från stock
holmsföretagen, varför serien uppskju
tits på ett år. Det är bara Luma och vi
som är villiga och kan ställa upp ett
20-mannalag. Det säger en hel del om
sällskapet. Vi ha i stället planerat ett
par vänskapsmatcher mot Luma. Det
kan här påpekas att våra spelare är
värda en eloge för sitt oegennyttiga ar
bete för klubben. Det är inte alltid en
bart roligt att åka in till stan och spela
till framåt 12-draget! Det sades ovan att
publikintresset inte är så stort för
schack. Sällskapet får inte in många
kronor i entreavgifter till sina spelart.
nar. Vågar vi hoppas på värdefullt stöd
från fabrikens sida? Det är inte alltid
så tacksamt att springa omkring med
skinklotterier.

B. A-n.

Gustavsbergs

Scenstudio
1945 24/1 1955

Amatörteatern har gamla anor inom
vårt samhälle. Redan på 1870-talet spe
lades det teater i Gustavsberg och har
sedan skett i olika perioder, när det
funnits någon som velat ställa sig i spet
sen och offra tid och arbete för den goda
sakens skull. Amatörteater, rätt bedri
ven, ger mycket åt sina utövare men
den fordrar också mycket, mycken upp
off'ring av tid samt arbete.
Tidigare spelades teater på en tillfäl

ligt uppbyggd scen i Klubblokalen eller
det nu rivna gymnastikhuset. År 1910
tillbyggdes Klubben med den nu befint
liga scenen, vilken även under senare
år fått goda vitsord av gästande säll
skap.
En glansperiod hade väl amatörtea

tern i början av 1900-falet då herrar
Ekberg och Severin voro 'ledare för
amatörerna i Gusta:vsberg. Då framför
des många av den tidens bättre pjäser
på Klubbscenen. Man får inte heller
glömma de friluftsskådespel, vilka oli
ka somrar framfördes i Klubbparken.
Vid en av Stockholms-Tidningen år

1948 anordnad amatörteaterutställning i
Stockholm visades dels en mängd foto
grafier, dels en uppbyggd scen med ma
terial från Gustavsbergs Klubb och tiil
drog sig allt publikens stora intresse.
Även revyer och cabareter har f'ram

förts under många år, dels vid offentliga
föreställningar, dels inom olika förening
ar.
En grupp ungdomar, som länge hållit

på med revyer och dylikt voro äntresse.
rade av framförandet av en mera krä
vande men också mera givande teater
konst, beslöto den 24 jan. 1945 att bilda
Gustavsbergs Teatercirkel, vilken blev
en underavdelning till A.B.F. Stadgar
antogos den 22 febr. s. å. 1948 ändra
des namnet till Gustavsbergs Scenstu
dio, samtidigt som man utträdde ur
A.B.F. och blev en självständig förening.
Sedan detta år har vi årligen åtnjutit
ett anslag från Gustavsbergs Kommun.
Även från Fabriksledningen ha vi rönt
bevis för uppskattning av vårt arbete.

Sedan starten har tolv olika pjäser
av bl. a. Anrep, Holberg; .Moberg, Kiel.
land givits. Antalet föreställningar har

Scenstudion firade jubileum me<{ dam»
i Kommunalhuset.

varit 78 varvid "Bichon" leder med 20
fra:mföi:,anden, följd av "De knutna hän
derna" med 13 och "Arsenik och gamla
spetsar" med 11. Dock är att märka,
att de båda förstnämnda givits i två
olika instuderingar. Förutom i Gustavs
berg har framföranden skett i Stock
holm, Nynäshamn, Vaxholm, ,Enköping
med flera platser.
En del eabareter har också givits un

der åren bl. a. två amatörtävlingar
samt Parkposten, som utkom med fem
nummer i Folkparken under sommaren
1953.
Mycket arbete ligger bakom dessa

siffror och under åren har mellan 700-
800 repetitioner ordnats. Då varje repe
tition varar ungefär 3 timmar (då pre
miären närmar sig kan tiden utsträc
kas att omfatta både 4 och 5, ibland fle
ra timmar) kan ju envar själv räkna
ut hur mycken tid som ägnas åt denna
vår hobby.

1För de :fyra första åren föreligger inte
någon fuHständig statistik över repeti
tioner, men sedan hösten 1948 har anta
let pjäsrepetitioner varit 311 st. För
de tre medlemmar, som deltagit i alla
sedan dess givna pjäser, är repetitions
gångerna respektive 307, 299 och 283.
År 1947 engagerades regissör Eugen

Sarrazin som instruktör som satte upp
4 pjäser under de närmaste åren. Han
efterträddes hösten 1950 av skådespela
re Bengt Blomgren, som satt upp de 5
senaste pjäserna. Vi kunna glädja oss
åt, att även under kommande spelår
få åtnjuta hans intressanta och givande
instruktion.
Man lär sig inte att spela teater en-
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dast genom inövandet av olika pjaser
och därför har besök gjorts på olika
teatrar i Stockholm samt har medlem
mar deltagit ·i olika kurser bl. a. i smink
ning och scenplastik. Ävenså har olika
teatergrupper gästat oss och !framfört
sina program här i Gustavsberg.
Bland mera kända personer som gäs

tat oss märkes bl. a. regissör Alf Sjö
berg, författaren Vilhelm Moberg' och re
daktör Bernt Carlberg och har dessa
givit goda vitsord om våra försök att
framföra .god teater.
Ofta hör man under årens 'lopp från

olika håll sägas, att "vi tjänar bra myc
ket pengar på att spela teater". Man
kan ej tro, att vi spela bara för nöjet
att få spela, bara för nöjet att fä vara
tillsammans som goda kamrater med
samma intressen som en själv. Den för
tjänst som blir, om det blir någon, går
ju helt till föreningen. Det ges inte en
dast inkomster på att framföra en pjäs
utan också utgifter, som en icke initie
rad ej tänker slg. Det har tidigare
framkastats i denna tidning ett önske
mål, att fä infört en kassatablå över
vad det kostar att sätta upp en pjäs.
En sådan följer här nedan över "Arse
nik och gamla spetsar" vilken gavs ny
året 1954 med 11 uppföranden. Kanske
dessa uppgifter kan ge vår publik en li
ten tankeställare ?
Till sist bedja vi till alla, dngen nämnd

och ingen glömd, som på olika sätt bi
stått oss i vårt arbete under det nu för
flutna första decenniet fä framföra vår
stora tacksamhet.
Må vårt valspråk 'Vara: Med Scen

studion - g,enom gott kamratskap - för
god amatörteaterverksamhet.

.B-m

Tablå över inkomster och utgftter
för framförandet av

ARSENIK OCH GAMLA SPETSAR
19 5 4.

Inkomster:
Arsanslag från kommunen .. . .. .. .. .. . 500 :-
Biljettintäkter, Gbg 2208:-
Program: a~_no;-1s_er: 250:-

försätjntng . .. . .. .. .. .. .. .. . 135 :-
Föreställning: Sörentorp 400:-

Lillsved . .. . .. .. .. .. .. . 100 :-
Stavsnäs .. .. . .. .. .. . .. . .. . 190 :
Vaxholm . . .. . .. .. .. . . . .. .. 284 :-

Kronor 4067:-

Utgifter:
Hyror, repetitioner .

. .. föreställningar ..
Regtssdr ..
Uppföranderätt .
Statlig nöjeskatt .
Pjäsexemplar .
Affischer, program .
Rekvisita .
Tapeter, virke m.m. . .
Dräkthyror ..
Perukhyror ..
Smink m.m .
Scenarbete .
Resor ..
Förplägnad .
Diverse .
Behållning ..

322:-
390:-
570:-
240:-
152:-
35:-
280:-
65:-
94:-
170:-
171:-
59:-
165:-
453:-
400:-
117:-
384:-

Kronor 4067:-

Tack /ör senast T
Genom tidningen "Gustavsbergaren"

skulle jag vilja sända ett tack till alla
Gustavsbergs Scenstudios medlemmar
för att jag fick vara med om den trev
liga och gemytliga fest med vilken Stu
dions 10-årsjUlbileum celebrerades.
Att det inom Scenstudion rymmes

många ambitiösa och duktiga skådespe
larbegåvntngar, det vet nog de flesta
i Gustavsberg, men att det också finns
så pålitliga festarrangörer det är kanske
inte så allom bekant.
Det började kl. 19, lördagen den 29 :de

januari - plats: det nya, mycket runda
kommunalhuset. Alla var punktligt på
plats, utom undertecknad, som kom halv
20, beroende på att Kungl. Dramaten
nekat att flytta på tidpunkten för den
eftermiddagsföreställning av "Babels
'torn" vari jag medverkade (ogint va?)
---Några trappor upp i trappspira
len var ordnat med plats för ett mötes
samkväm, som kom att innefatta års
berättelser och valda delar av Scenstu
dions historia, sång och musLk under
allt gemytligare former. Album och bil
der från Studions olika pjäser under de
10 åren framlockade många skratt, min
nen och goda historier. Det var inte
utan att man kände sig litet avundsjuk
för att man inte fått vara med själv.
- -- Sedan skedde lottning av bords
kavaljerer och denna enligt alldeles nytt
och originellt system (ensamrätt Gus
tavsbergs Scenstudio) och alla valde
bland alla, och alla hittade rätt till slut
och så kom den efterlängtade supen. Det
var så mycket god mat, så alla åt halvt
ihjäl sig, men det hjälpte visst inte än
då, ty det blev så mycket över att vissa
hungriga, matfriska och glada medlem
mar dagen därpå tog och ordnade ytter
ligare en fest för att äta upp allt som
blev över. LSynd att man inte visste av
det . . . Sedan blev det dans - - och
det blev riktigt genomdansat det, med
kalasmusik (upp och spela i radio poj
kar) och alla sorters danser, undanta
gandes folkdanser (vad sa Arvid Berg
ström om det?)
Natten gick, Rune Malm gladde med

roliga sånger och vitsar, mat kom fram
igen, kaffe, bullar, tårta, lottning av en
jättestor fruktkorg (ska inte säga vem
som vann, då skall alla dit och hälsa på
förstår jag). Klockan blev sena nat
tan, eller tidiga morgonen, innan den
glada skaran tog sig hemåt, men alla
kom visst i säng i alla fall.
Dröjer det verkligen 10 år tiH, tills

nästa jubileum? Varför inte fira också
halvårsjubileum?
Undrar tillgivna

Ellika Mann.

Våra medarbetares
signaturer

För att den framtida forskningen
Gustavsbergs historia(litteratur-) inte
ska stå ovetande om vilka som döljer
sig bakom Oustavsbergarens flitigare
signaturer under åren avslöjas härmed
på en enträgen läsares uppmaning, ve
derbörandes identitet.

Oscar Lövgren

Erik Wadström
V. Gezelius
Johan Movinger
Gösta Sandström
Gunnar Mattsson
Lilian Wåhlberg
Viktor Johansson
F. Berg
Olle Hallin
Oeoog Lundgren
Harald Lindholm
Axel öhlund
Gunnar Olof'sson
Arne 'I'hulln
Arnold Erderyd
Gerhard iSäfström
Sven Wahrenberg
Torsten Rolf

Axel Björkman

Gunnar Andersson

Edla Arvidsson

Wald. Wahlgren

Gösta Dahlberg

I 0. L., 0. L--n,
G. 0aren, Spjuvern,
Manfred, Skrivare
Wala, E. W.
V. G., Krönikören
J. M.
Ges
G.M-n
L. W.
V. J.
Rier
0. H., Hn
G. L--n, G. L.
H. L., HAELL
A. ö., A-l-x
Go
Arne Aros, Tulle
AE, Aeryd
G. S.
Fomfar
TR, Meridian, Rolf

I Axman, AB,
Rospiggen,
Vandringsmannen

{
J
l

l
(

J

G. A., Gunnar,
G-r, -r, Gran
Edla Sofia,
sai«, E. A.

Observer,
Bquereh.ecui,
Gassiopeja

ESA,

W. W., Wn, Mr W.

--a, -g, G-g,
Dbg, ghd, Pk,
DaDa, Gösta,
Juesta, Gubben,
Gustav S Berg,
Farbror Gösta,
Lergöken,
Lekaren, Red.

Sedan har vi förstås haft en rad med
arbetare som använt sig av sitt odolda
hedervärda namn.
Ärade medarbetare här ovan! Jag in

bjuder er alla att till nästa nummer av
Gustavsbergaren på högst en halv spalt
var berätta om ert roligaste Gustavs
bergsminne.

G. Dbg
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Bra bilder

Fotoutställningen
blev en succe och det är väl lika bra
att ge utställningskommissarien och fo
toklubbens allt allo Hilding Ohlson
hans välförtjänta blommor med en
gäng.
Den runda lokalen visade sig utmärkt

att ställa ut i och det tacknämliga tak
ljuset gjorde rättvisa åt alla bilder. Fön
stergardinerna var väl det enda som
störde.
Bilderna voro över Iag mycket bra

och en del alldeles utmärkta. Den som
följt klubbens arbete under de få år
den arbetat, kunde inte annat än gläd
jas ät framstegen. Nya förmågor dyker
tydligen upp som svampar ur jorden
och en del äldre har redan börjat spe
cialisera sig. Inget ont i det. Var och en
bör följa sitt kynne och man når nog
längst på den vägen. Nog är det roli
gare med bra bilder inom ett gebit än
slätstrukna inom ett stort område. Det

är kanske ett handilcap då det gäller
en tävling med ett visst motto, men å
andra sidan skall man unna andra att
vinna någon gång.
Tävlingarna ha nog till största delen

bidragit till den förnäma utställningen.
Dels är det lärorikt att se med hur
olika ögon omgivningen .kan betraktas
och dels är de en sporre att göra allt
bättre bilder. Då visar det sig vad en
god blick för situationer eller ljusef.
fekter betyder. Och nog är det roligt att
det går att få en vinnande bild med en
relativt billig kamera. Det hade kanske
varit av intresse om en del bilder varit
försedda med text, t. ex. 1:a pris i täv
ling med motto "arbete".
Av bildernas storlek att döma har

konsten att förstora utvecklats i hög
grad. Tyvärr vet inte så många, att
det är lika roligt att förstora, som att
ta bilden. Att :förstora och beskära rätt
gör halva bildverkan, är en gammal god

Gustavsbergs Fotoklubbs Fototävlingar 1954.

KLASS I.
Nr Namn
1 Erwin Ludwig .
2 Oskar Berchtold : .
3 Angelo Gatti , .
4 Valfrid Berglund .
5 Verner Rehn .
6 Edmund Deinböck , .
7 Heinz '·Erret .

I-tävling
22 p.
26
22
19
21
18
17

II.tävling III,tävHng
22.5 p. 25 p.
18,5 ,, 22
18,5 ,, 23
21 14
24,5

21

Summa
69.5 p.
66,5 ,,
63,5 ,,
54.0
45,5
39.0
17.0

regel. Även den viktiga detaljen mon
taget var ovanligt bra på de flesta hän
der. Har Calle B lärt ut den konsten?
Härvidlag var det dock några stycken
som syndat på nåden. Om man har en
trevlig bild och ett påkostat montage,
varför då texta med stora kraftiga bok
stäver, som drar blicken från bilden.
Allmänheten fick även nöjet att rösta

på bästa bilden. Det var nu en svår frå
ga och det var väl fler än undertecknad,
som gick bet på den uppgiften. Jag
skulle behövt fyra priser att dela ut.
Hur skall man riktigt jämföra en tju
sig bild tagen genom ett cafefönster, en
påpassligt tagen gatubild, ett levande
porträtt och ett verkligt bildmässigt
landskap.
Ett gott drag var också att bjuda ut

fotograf Bellander. Synd att hans bil
der inte !blivit hängda, så att de bli
vit lättare att betrakta. Nog var det
stimulerande både för utställare och
åskådare att efter en rond bland de lo
kala förmågorna ramla på en smått
durkdriven mästare. Att se med hur
enkla medel han når ett utmärkt resul
tat. Såg ni "fotografen som toreador".
Givetvis har han en förstklassig utrust
ning, men att det är mannen bakom ka
meran som spelar största rollen framgår
dock med all tydlighet. Nu fick alla ett
mål att sträva mot och hans försynta
och intresserade kritik av utställnings.
bilderna bär nog frukt så småningom.
Om nu allt syntes gott och väl, så

fanns det dock en stor brist. Varför
ställde inte våra fotograferande damer
ut? Det finnes väl sådana? Eller hur
KiUe. Leica

bl. 3-5, 30 min.

Nr Namn
1 Si.gviard Larsson .
2 Helmer Karlsson .
3 Thord Johansson .
4 Henning Ohlsson .
5 D'Amore .
6 Ake Johansson , . , .
7 Sune Ohlsson .
8 Harry Andersson .
9 Leif Wiklund .

I-tävling II.tävling UI-täviing
21 p. 26 p. 22 p.

26 22.5 ,,
21.5 27
26 21

20 ,, 18
15 22
18 - 19

22
12

Summa
69.0 p.
48.5 ,,
48.5 ,,
47,0 ,,
39.0
37.0
37.0 ,,
22.0
12.0

Fotoutställningen 16-22/1 1955.
Utställare .. , . . . . . . . . . . . . . . . 23 st.
Utställda bilder . . . . . . . . . . . . . . . 133 ,,
Besök ( omkring) , , 900 ,,
Publikens omrö.stnin,gstävlan om den

mest omtyckta bilden.
Avgivna röster 374 st.
Av nedanstående bilder erhöll

1. "Solnedgång" - foto: Harry Jo.
hansson 42 röster.

2. "Saltstänk" - foto: Sigvard Lars
son 26 röster.

3. ,Skärgårdsvy - foto: Harry Johans
son 22 röster.

4. Kvinnoporträtt - foto: Heinz Erret
18 röster.

5. ·Fjä!Iby - foto: Harry Johansson 16
röster.

De bland publiken, som •röstat ,på "Sol
nedgång" fingo deltaga i en utlottning
av fotopriser, som Hrldlng' ställt upp.
1 :sta pris erhöll Gunnar österoerg.
2:dra pris erhöll Ulla-Britt Pettersson.
3 :dje pris erhöll Ingemar Eriksson.
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Den här spalten har Red. uppmanat
..J..zei öhlund att ta hand om. "Skriv nu
och. i fortsättningen några matnyttiga
t:arda,gsf-underingar", var vår önskan.

Att vara ordförande
Att vara mötesordförande är en sak,

att vara föreningsordförande en annan.
Den Idealiske mötesordföranden kan va
ra en dålig föreningsordförande och vice
versa.
Den idealiske mötesordföranden bör

vara kunnig och givetvis behärska mö
testekniken. Men det räcker inte med
detta. Han bör ingående känna till de
problem och frågor som är föremål för
behandling. Detta medför säkerhet och
lugn hos ordföranden och återverkar
fördelaktigt på mötesdeltagarna.
Ordföranden ,bör även äga formella

talanger, han bör kunna hyvsa de för.
slag som framkommer, han måste för
ena ett kraftfullt uppträdande med smi
dighet och taktfullhet. Människokänne
dom och förmåga att ta folk är även
viktiga egenskaper som tillhör ordfö
randeskapet, Äger ordföranden därjäm
te ett visst mått av humor är detta en
stor tillgång. När ett möte tenderar
att stelna till bör ordföranden med lämp
liga medel liva upp, blir det däremot
för livligt bör han kunna dämpa ned
stämningen.
Opartiskhet tillhör även de främsta

dygderna. Detta får inte fattas allt för
bokstavligt. Ordföranden bör kunna på.
verka besluten i den riktning han anser
vara de riktiga, men detta måste ske
genom en långt gående smidighet, som
väcker beundran snarare än förtret. Mö
testeknrken i all ära, men att slaviskt
följa givna regler, det är ungefär som
när danseleven följer en ,gång inlärda
steg i den stora danssalongen, Det går
inte. Man måste anpassa sig efter livets
egen rytm. Detta utesluter inte att mö
testekniken måste l:ig.ga till grund. Se
dan gäller det att finna egna vägar där
man får anpassa sig från fall till fall.
Medfödda anlag och en lång praktisk
träning är nödvändiga innan den per
fekte mötesordföranden träder fram.

A. ö.

Div. Il-bandyn 1955 in memoriam
Det började några månader före Jul

med rykten om nyförvärv i bandylaget.
Anledningen var att Leif Fredblad och
Jens Lindblom signalerat, att de tänkte
byta klubb och flytta till resp. Ham
marby och Västerås.
Vi, som varit vana med ett samspelt

gäng, sammansvetsat genom Lotta
Lindbloms erfarenhet och bandykurr
skap, hade svårt att sätta oss in i vilken
standardsänkning det skulle ,bli på det
ädla bandyspelet, Nye lagledaren Gun
nar Möller och tränaren Gunnar .Sjö
dahl :fick uppdraget att söka "hänga
kvar" i Div. II tills man fick fram nya
krafter.
Det började med matchen mot I.F.K.

Stockholm, och eftersom Ekvallen inte
var färdigspolad förlades densamma till
ösbysjön, där gästerna vann med 5 mål
mot 1.
På Trettondagen reste man till Älvsjö

och fick stryk med 5-2 och söndagen
därefter kom Hammarby till Ekvallen,
såg och segrade med 11-0.
Nu visste man att det gällde att käm

pa om poängen och i matchen mot .Sund
byberg visade grabbarna den verkliga
gnistan och spelade 3-3 på deras
idrottsplats.

!Så kom stockholmsklubben Swithiod
till •IDkvallen och gjorde processen kort
med "de våra". Hela 7-0 blev resulta
tet och det var 1 mål mera än vad Gus
tavsberg vann med året ,f,örut.

Mot Dalaföreningen blev det en jämn
kamp om poängen och man delade lika
2-2.
Den sista matchen i Div II gick lörda

gen den 12 febr. på Ekvallen mot Olovs
lund och slutade med en seger för gäs
terna med 5--3.
Gustavsberg fick alltså bara 2 poäng

och målgörare i serien voro: Torsten
Hedberg 5, Nordgren och Nordström 2
vardera och Lindblad och A,ke Johans
son 1 vardera.
Det går upp och ned inom all idrott,

äldre grabbar slutar och yngre tar vid.
Det är vad som nu sker med bandyn
i Gustavsberg. De unga är inte lika ruti
nerade som de äldre, men de ha andra
egenskaper, som ·är värda att beakta.
När man nu nästa säsong debuterar -i
Div. III blir det förmodligen med ett
betydligt föryngrat lag.
Att man inte lyckats så bra i år är

inget att hänga läpp Iför. Huvudsaken
är inte att segra, utan att kämpa och
kämpa väl, som någon av idrottens
målsmän en gång formulerat satsen, och
det stämmer ganska bra på våra bandy.
spelare av år 1955.
Slutligen ett varmt tack till ledare och

spelare för deras intresse Iför bandyn,
som också skänker hundratals suppor
ters och även dess "belackare" spänning
och nöje på ett trivsamt sätt kring Ek
vallens skinande isrektangel.

Axman.
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Av sl(adan blir man vis

Kristina gick på gården och visste inte,
vad hon skulle göra. Då fick hon se Gö
ran stå i ett gathörn och hänga. Just
som hon skulle rusa över gatan, kom en
lastbil och körde förbi, mitt framför nä
san på Kristina. Men den stannade vid ett
annat kvarter. Göran hade just fått syn
på Kristina och kom nu springande emot
henne. "Hej Kiki", sa Göran och grinade
brett. Men då sa Kristina: "Du får inte
kalla mig Kiki, för jag heter Kristina." I
det samma hörde de ett dunder bakom
sig. Det var lastbilen, som åkte. "Det var
nog bara direktör Johansson, som var
hemma efter någonting", sade Kristina.
"Synd", sa Göran, "för annars har vi
kunnat hänga på flaket." Men då sa Kris
tina: "I Blackeberg, du vet, så är kanske
farbror Malm hemma. Vi kan väl gå dit,
för det är en och en halv timme tills
farbror Malm ska börja arbeta igen."
"Men det är ju så långt dit", sa Göran.
"Det tar ju en timme innan vi kommer
dit." "Det gör väl ingenting, det finns ju
ingen mer som har lostbil här", svarade
Kristlno, "det är ju så vackert i skogen,
när det är höst."
De båda vännerna gick snart sida vid

sida genom skogen. Snart såg de emel
lertid Blackeberg skymta mellan träden,
och det bästa av allt, lastbilen. När de
hade traskat fram till grinden, fick de se,
att farbror Malm kom ut. De var så tysta
som råttor, för om farbror Malm skulle
upptäcka dem, skickade han hem dem.
Nu öppnade farbror Malm bildörren och
klev in.
Snart kom bilen susande utför gatorna

med Göran och Kristina hängande på
flaket. Folk, som stod vid vägkanten, vin
kade till herr Malm att stanna, men han
bara vinkade tillbaka. En man sprang
efter polisen, men polisen kunde inte se
vilket nummer bilen hade. Men då sa
herr Berg, (så hette mannen) att bilens
nummer var B 1313. "Tack så mycket",
sa polisen. Så tog han upp sin namn
lista, där han hade skrivit upp alla, som
har bilar, och bilarnas nummer. "Ja",
sa polisen om en stund, "det var herr
Malm".
Men herr Malm hade inte satt fast läm

men ordentligt, så när de hade kommit in
i sta'n ramlade lämmen av. Göran och
Kristina ramlade förstås också av. Kristi-

na kom på rygg, men Göran kom på
magen. från alla håll och kanter kom
folk springande. Göran hade slagit ut
två tänder, så han blödde i munnen. Om
några minuter kom ambulansen. De båda
sjukmännen hjälptes åt att bära in Göran
och Kristina i ambulansen. Sedan for den
iväg till sjukhuset. Tu- tu- tu ... lät det
hela tiden, så folk fick brått att skynda
ur vägen.
När de kom till sjukhuset, hörde de att

doktorn sa, att båda två hade brutit en
fot och en arm. De fick ligga på samma
sal och de fick ligga bredvid varandra.
Syster Karin skötte om Kristina, och Gö
ran blev omskött av syster Britt.
En dag, då de inte hade något att gö

ra, skrev de brev till forbror Sven i "bar
nens brevlåda". Efter några da'r läste
farbror Sven upp brevet det löd så här:

"Hej farbror Sven!

Vi är två syskon som heter Kristina och
Göran. Vi har varit med om en trafik
olycka. Säg åt alla barn genom mikro
fon, att de aldrig ska hänga efter last
bilar. Det gjorde vi, men lämmen var inte
fastsatt ordentligt, så vi ramlade av. Nu
ligger vi på Södersjukhuset med varsin
bruten arm och en bruten fot.

Många hälsningar
från Kristina och Göran."

När Kristina och Göran kom hem från
sjukhuset, fick de gå med armen i band
och en omlindad fot. Alla pojkar och flic
kor retade dem. Göran tyckte att det var
bra att slippa skolan, men det tyckte
Kristina var tråkigt. Hon ville inte bli ef
ter alla andra kamrater. Fast det kan ju
inte hjälpas, när man har varit olydig.

Maud Svanberg, Klass 4 a

Kvarn bergsskolan.

En märklig fångst

Lennart Dahllöf fångade i december med
spinnspö en laxöring på 2.1 kg. Det är

en sällsynt fisk i våra farvatten.

Höjdhagens ungdomsring

varav några medlemmar finns med på
Julnumrets omslagsbild är en samling
ungdomar i 8-11 års åldern. Den 11
december debuterade gänget med scen
framträdande :för mammor och pappor,
som fyllde Ekedalsskolans småtrevliga
lokal. Det bjöds på uppläsning, sång,
musik och balett och ett näpet julspel.
Inövningen hade fru Selma Larsson sva
rat för. Av överskottet bjöd ungdomar
na de gamla på tårta och resten sparas
för en vårutflykt. V. Gezelius tackade
för den trevliga underhållningen och
lyckönskade ungdomarna till ett bra ini-
ttativ. -g
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Folkseden,

~

(

Då det blir tal om folkseder, _tänker
man lätt på underliga, primitiva folk,
som kan uppvisa för oss kuriösa seder.
Kanske väckes minnet även för gam
maldags, merendels försvunna sedvän
jor, som man kanske sett eller hört ta
las om. Mycket lätt _glömmer vi bort,
att vi själva nästan dagligen deltar i
olika göranden, som vi finner naturliga
och därför knappast räknar som sed
vänjor.

Vill man studera en bygds folkseder,
bör man alltså dels uppmärksamma det
nuvarande tillståndet hos oss själva och
vår omgivning och dels äldre motsva
righeter härtill. Om tidigare förhållan
den får man bäst kännedom genom att
intervjua äldre personer. önskar man
ytterligare fördjupa sig i ämnet kanske
man i sockenstämmoprotokoll, bystäm
moprotokoll, domböcker och andra käl
lor kan finna notiser, som på ett eller
annat sätt belyser seder och bruk.

En viktig serie folkseder är knuten
till ärsloppet. Vid fettisdagen äter vi
semlor, fettisdagsbullar. Vi pryder våra
hem med fastlagsris. Särskilt i norra
Sverige var fettisdagen en högtid, som
man firade genom kalas, kappåkning på
kälke och annat. Påsken utmärks väl
numera mest av äggätning och utsmyck
ning av hemmet med olika påskpyntar.
tiklar. I västra Sverige tände man förr
- och på en del orter sker det allt
jämt - påskeldar. Eljest är det Val
borgsmäss, som är våreldens speciella
afton. Från de sydsvenska provinserna
känner man emellertid minnet av ägg.
sjungningen, då byns ungdom gick och
sjöng den s. k. majvisan och belönades
med ägg i gårdarna för sin sång.
Flera dag,ar vid slutet av våren har

kommit att få ideellt och politiskt inne
håll. Sedan 1890-talet har sålunda första
maj varit arbetarrörelsens speciella hög
tidsdag. Kristihimmelsfärdsdag har bli
vit folknykterhetens dag och har ända
sedan 1800-talets slut inletts med glada
gökottor. Den 6 juni kallas "svenska
!flaggans" dag sedan första världskriget
men har eljest sedan 90-talet firats som
speciellt svensk nationaldag.
Midsommaren med majstång och

utomhusbad är ju en mäkta populär
folkfest med gamla anor. Mycket av
dess firande har dock ändrat utseende.
Förr hade man kollektiva midsommar-

fester på herrgårdar, bruk och militära
övningsheder. Nu har festen gått del
vis andra vägar.
På höstkanten låg förr den gamla

Mickelmässan, då tjänstefolket hade le
digt och då marknaderna bjöd på olika
lockelser. Denna populära högtid hade
ingen speciell helgdag och har nästan
helt försvunnit. Längre f'rarn på hösten
kommer Mårten med gåsätandet för de
personer som ägnar sig åt detta fros
seri.
Den största årshelgen är dock julen.

Dess preludier märks redan vid advent,
då kyrkoåret inledes. Adventsfirandet
med moderna arrangemang som advent
stakar och adventskalendrar har bidra
git till att markera väntetiden före ju
len. .A:ffärslivet ger sin form åt jul
rushen. ,Som arv :från det gamla själv
hushållets- dagar har vi med julen mer
än något annat tillfälle på året hemla
gade syltor, korvar, hembakta julbröd
o. s. v. Julens verkliga spelöppning nu
mera är Lucia, som firas i hem, för
eningar och skolor, ja som skönhetstäv,
lingar med välgörande syfte också på
gator och torg. Detta moderna Lucia
firande daterar sig från 1920-talets slut.
Dessförinnan var Lucia !huvudsakligen
känd endast i en del västsvenska land
skap, Julgranen och tomten som för
oss verkar att vara traditionella inslag
i julfirandet är inte heller ålderdomli
gare än att äldre människor på lands
bygden troligen kan ge besked om när
de första gången fick uppleva dessa
ting.

Liksom årets lopp är markerat av
traditionella sedvänjor följes även mil
stolparna under levnadsloppet av olika
seder från dop, konfirmation, bröllop
och begravning. Under den senaste ge
nenationen har dessa punkter dessutom
kompletterats med de oftare återkom
mande namnsdags- och födelsedagskala
sen.
Arbetslivet är likaledes omgivet av

en del festliga seder, ehuru dessa nog
minskat en del under senare tid. Fort
farande är det emellertid mångenstä,
des brukligt ,att man firar taklagsöl
och sätter en krans i taknocken på ett
nybygge. Tidigare var det mycket van
ligt, att man firade avslutningen av ge
mensamma arbeten som skörd, tim
merframkörning, flottning etc. med nå
got kalas. Delvis utgjorde det kalaset
en del av ersättningen för de medver
kande. Våra mer eller mindre officiella
grundläggnings- och invigningsfester av
offentliga byggnader hör också till vår
tids seder.

Av intendent Ma,ts Rehnberg
i "Min hemsocken"

Jag minns
Mina tankar gå tiH pojkåren och den

tidens vintrar. Med mängder av snö och
snö som låg kvar hela vintern. Minns
ni gamla Stenhuspojkar och 70-åringar,
hur det gick till när det skulle plogas?
Det blev att ta till den stora träplogen,
lika bred som vägen, spänna för 2 par
kraftiga oxar och så några stadiga gub
bar att hänga på ekipaget. Och därtill
vi Stenhuspojkar, minst 15 stycken.
På den tiden låg Baggensfjärden kör

bar. Och den vägen transporterades
porslinet tHl Neglinge station efter häsf.
ölet från Stockholm kom samma väg.
Det var ett skådespel som vi gillade när
Stockholms Bryggeriers stöddiga par
hästar stretade upp Iför värdshusbacken
med de stora -bryggarlassen, vars kor
gar voro täckta med flätade halmmat
tor.
Du som läser minns nog också en hel

del. Skriv ned några rader. Och god
fortsättning på det nya året!

Stenhuspojken Gustaf Fröberg.
*

Hemkyrkan.
(Klipp ur en amerikansk tidning)

Vestkusten hade i sitt julnummer en
bild av en svensk kyrka i julottestäm
ning. Det kunde ha varit vilken som
helst kyrka i Sverige.
Men det var det inte för mrs Axel

Olson, 170 San Feltpe Avenue, San Fran
cisco. Så fort hon fick sin tidning kän
de hon igen kyrkan som sin hemkyrka
i Gustavsberg utanför :Stockholm, med
delade hon till redaktionen. Kyrkan
byggdes år 1906, och den står precis på
samma plats där hennes hem låg. Detta
blev nämligen rivet för att bereda plats
för kyrkan. Vanligen brukar bilder ta
gas från en annan sida av kyrkan, sa
de mrs Olson, för att tornet skall synas
mer, så det var en ovanlig ,bild av den,
men som sagt, för mrs Olson var det
kärt att se kyrkan.

*
MIN HEMBYGD.

Stig upp på Kvarnbergets topp
en morgon när solen går opp
och se Din hembygd då.
Den är vacker som en onekan,
Viken, klipporna och grönskan
spegla sig mot ullmoln i det blå
Ditt öga tjusas, ditt hjärta slår
för allt det vackra av färg och 1,1år
och minnets bilder gå.
Du som är i fjärran landen.
vandra med mig hit i anden.
Nuet är så rikt som då.

Margaretha Ekroth.
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Som förut skrivits tog det offentliga
musikutövandet i Gustavsberg form och
gestalt år 1865, i det att skyttemusik
kåren bildades. Att skarpskyttekåren
höll den lilla telningen i sina krutstänk.
ta armar de första svåra åren berodde
väl i någon mån på musikens innebo
ende eldkraft d halvtakt. Men tack i alla
fall. De nittio åren kommer väl också
att hugfästas på något sätt. Fast mer än
en större festkonsert blir det nog inte
fråga om. 1Såvida inte folkparken bju
der på en kopp kaffe i sammanhanget.
Man vet ju sällan var haren har sin
gång.
Men vem bjuder gossorkeste_rn på soc

kerdricka den 22 mars? Nämnda datum
är det, så sant som det är skrivet, prick
två år sedan starten. Nu är orkestern
trettio gossar stark och låter inte så
tokigt heller, må ni tro. Det största pro
blemet nu är inte att lära grabbarna
spela.
Det går och skall gå! Men att lära

dem gå?
1Se där ett problem, som åtminstone

undertecknad anser vara nog så svår
löst. Och varför? Ja, låt mig citera en
dagstidnings skrebent, som i anslutning
till att allt starkare krav på gymna
stiksalsbygge har rests, skriver:
"Det är sannerligen på tiden att detta

också blir gjort i så snabb takt som
läget möjliggör. Ser man litet när-
mare på barnen i en sådan där gymna
stiksalslös skola, så kan man inte undgå
att frapperas av den genomgående då
}iga hållningen, rundryggarna etc. Gym
nastiken förbättrar inte bara hållning
en, den ger också motorisk utlösning
som motvikt mot de många stillasittande
timmarna och en allsidigare sådan än
någon annan form av kroppsrörelse kan
göra. Den bidrar också tm att skapa
disciplin, lystring och laganda, allt så
värdefullt inte minst med tanke på alla
de bekymmer man hyser för nutidens
ungdom, att allt som kan främja gymna
stiken vid folkskolorna är en angelä
genhet av stor vikt."
Ord och inga visor!
Går det nu att förena rikshushållare

Per Edvins krav på återhållsamhet även
när det gäller kommande investeringar
med ett saentidigt krav på ett omedel
bart igångsättande av gymnastiksals
bygge t. ex. här i Gustavsberg?

,Eller måste vi ta en inflation i krum
ryggar och ömfotingar. Jag frågar. Vem
svarar?

Fanfar.

Reflexion kring en
tuppstrid

En bekant tiH mig berättade att en
gång, då han och hans kära hälft sys
selsatte sig med potatisplockning, rå
kade deras kycklingtupp i vi1t slagsmål
med grannens fullväxta. Den liHa tup
pen försvarade sitt territorium med för
tvivlans mod, men den störres tyngd
och rutin skulle snart fälla utslaget. För
att skilja dem åt kastade min vän på
måfå iväg en sättpotatis och fick en
fullträff på den stora tuppen, som ome
delbart gick ned för full räkning. Den
Iflle fattade sin chans och anföll ursin
nigt hackande den avdånade, som efter
en stund vaknade ur sin bedövning. I
panisk förskräckelse flydde stortuppen
nu fältet förföljd av den triumferande
ungtuppen.
Den stora tuppen trodde att den lille

knockat honom och den Iille var lika
fast övertygad om att han gjort det.
Några dagar senare stod mannen och

hans granne som vanligt och pratade
om väder och vind. Den större tuppen
gick och hackade vid deras fötter. Plöts
ligt uppenbarade sig den lille på arenan.
Utan tanke på strid flydde den större
och triumferande förföljde honom den
mindre. Den underliga synen upprepa
des flera gånger under sommaren. Gran
nen kunde inte för sitt liv begripa vad
det tagit åt hans stolta, starka tupp.
Alla jämförelser haltar och ingen si

tuation är exakt lika en annan. Men
förekommer det inte i människans liv
något liknande? Fast det är förstås
kraftigare saker än sättpotatis som änd
rar bilden och avgör striden.

Emson.

Som sagt var
Att måla en tavla, att komponera ett

musikstycke, att skriva en bok är helt
visst en kulturinsats. Men det är det
också att som fackföreningsman, som
.förhandlare, skyddsombud, nämndleda
mot etc. medverka till uppbyggandet och
utvecklandet av ett gott förhållande
mellan parterna på arbetsmarknaden
och på arbetsplatsen, ett förhållande
som i görligaste mån präglas av sam
förstånd och samarbete, ett vettigt lö
sande av ofrånkomliga intressemotsätt
ningar och ett gott främjande av olika
gruppers och parters intressegemenska
per. Kultur hör inte bara till fritiden,
det hör i allra högsta grad också till ar
betstiden och människornas sätt att va
ra och verka där.

Lennart Vallstrand
I Fabriksarbetaren

Smått och gott
(Knyckt och tryckt av Red.)

Många sprider glädje där de går,
andra när de går.

*
Intuition är något folk tror man har,
när man råka» gissa rätt.

*
Industriell forskning är en strävan
att lista ut vad man ska göra,
när man inte kan göra som man gör.

Många saker uträtta» man snab~are
!J:enom att uträtta en sak i taget.

"Går det så går det", sa skotten som
gick till ekomakarn. för att ftt sina da
masker halvsulade.

En 1Jerklig patriot måste vara beredd
att dö för sitt fosterland, om det så
skulle kosta honom livet.

*
Det finns någonting som kallas för upp
fostran, som av många sammanblandas
med br-ist på uppfostran, men det är alls
inte samma sak.

*
Det är bättre att tända ett litet ljus
än att bara klaga över mörkret.

*
Liten är makten i det bly som blev till
kulor jämfört med makten i det bly som
blev till skrift.

Gratisannonser
Tag inte livet av er hustru genom hårt

arbete. Låt vår nya tvättmaskin utföra
det!

Våra kotletter och stekar är så möra,
att vi inte kan förstå hur kon kunde hålla
ihop.

Vår nya strumpa Superia är elastisk,
elegant. och fin som spindelväv - men
hållbar. Damerna är överförtjusta och vill
absolut inte ha något annat på sig.

Ärade kunder ombedjas att icke för
vöxlo vår butik med en annan svindel
affär som öppnats i närheten.

Nästan ny båtmotor, som aldrig har
gått, är till salu hos Erikssons, Vindel
vägen.
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3R1rr3oRUM Ve oss

_-\tt arbeta på raster
Tid flera olika tillfällen har klago

:::r..ål framförts över att en del personer
arbetar på sina raster, eller på annat
sätt icke Iakttager gällande arbetstid.
id otaliga tillfällen har dessa problem

varit föremål för disk.ussion både på
fackföreningsmöten och på arbetsplat
serna. Enligt gjorda undersökningar
finns det flera olika sätt att överträda
och kringgå gällande avtal och arbets
tidslag. Här nedan följer en del exem
pel:

1. att arbeta på rasterna.
2. att ta för långa raster.
3. att begagna förskjuten arbetstid, t.

ex. börja tidigare på morgonen och
sluta tidigare på kvällen.

4. att av någon anledning vara hem
ma vissa timmar på dagen och ar
beta in detta utan övertidsersätt
ning.

5. att tjuvstarta före den ordinarie ti
den men stämpla sitt kort när ordi
narie tid inträder.

Till denna provkarta kunde en del yt
terligare variationer tilläggas. En kvin
na, som t. ex. börjar halv nio på mor
gonen kan knappast ta frukostrast en
kvart i nio o.s.v. Ett sätt att råda bot
på detta var ju att vederbörande fick
lov att börja ordinarie tid, men då skul
le fabriken kanske förlora en god ar
betskraft och kvinnan ifråga en välbe
hövlig inkomst.
Man kan även fråga sig om en per

son, som skall besöka tandläkaren, .får
arbeta in den förlorade arbetstiden utan
övertidsersättning, eller om ett stadsbe
sök en lördag behöver leda till att man
börjar arbetet tidigare på morgonen.
Frågan om anbetstiden är mera kom

plicerad än vad man från början tror.
De under punkterna 1. 2. och 3. angiv
na förseelserna bör dock beivras. En
samverkan mellan arbetsledning och
samarbetskommitteer är nödvändig för
att råda bot på dessa missförhållanden.

A. ö.

Ett trevligt konstverk, i gl,ada färger

(som vi tyvärr inte kan återge), har

Karin Borg, 16 år, åstadkommit. Det är

inlevelse och sångarglädje i bilden.

Ve oss! Ve oss!
Goten kommer. I går afton stod han ren
knappt en dagsled från Aten!
Så skallade enl. Viktor Rydberg ro

pet från Atens murar.
A:llt går igen, sade en annan stor

svensk författare, Aug. Strindberg. Och
han har så rätt. För i dag kan atenar
nas rop Ijuda från Höjhagens röda hyd
dor.
Vad har då hänt? Jo därom ve

ta vi enkla medborgare föga eller intet.
Det enda vi känna till är, att vägsty
relsens handgångne män smög omkring
i senhöstens mörker och satte ut en pin
ne här och där i Höjdhagen och dess
omgivning. Och sen fick djungeltelegra
fen sköta resten. Denna säger: Det skall
dragas en Auto-strada genom Värmdön.
Vi förstå att det behövs. Den skall bli
24 met. bred. Det är möjligt att denna
bredd erfordras. Vägen är planerad norr
om Höjdhagen och skall gå mellan Lug
net och Grindstugärdet. Det lät 'Vettigt.
Vägens sträckning är ändrad. Den skall
gå över Farstabro-hål för då får de
som bo på Ingarölandet 5 min. kortare
väg!! Vem bor där vars tid för morgon
sömn är till den milda grad betydelse
full? Hade orsaken varit, att ur turist
synpunkt få en vacker väg skulle man
lättare förstå det. Ny sträckning. Vä
gen skall ligga där den ligger och en
dast breddas. Det lät ekonomiskt för
nuftigt, men i alla andra länder ha de
kommit underfund med att trafiken ej
skall gå rätt igenom ett samhälle utan
runt omkring. Men detta var inte skälet
för nästa ändring. Scotland Yard och
Bleket skulle stryka med och det gick
inte.
Nej så enkelt är det inte. Det behövs

stora geniala och vidsynta planer och
sådant skall inte enkelt .folk lägga sig
i. Så kom den stora ideen. Den geniala.
Vägen skall dragas på en bank över
Farstaviken (skönhets- och trivselvärden
få inte vara med när markområden
taxeras). Sedan skall den korsa den
gamla vägen, gå över landsfiskalens
vackra gärden och sedan rätt över
Höjdhagens bostadsområde!! ? ? ! !
10-12 hus stryker förstås med och

att det räcker med dessa beror pä väg
styrelsens åsikt att de hus som befin
ner sig på 4 met. avstånd från vägen
kan ligga kvar utan olägenhet! Vatten.,
avlopps- och el-ledning måste förstås
omläggas. Att hela det enastående triv.
samma villasamhället blir totalt för
stört ur trivselsynpunkt avfärdas med
en handviftning. Vad gör det om 100
år? Då har naturen rättat sig efter vä
gen. Denna förklaring gäller väl även
Folkparken och Ekvallen som helt eller
delvis skulle stympas.
Det var en svensk-amerikan på be

sök här och han fick ta del av proble
men. "Varför behåller ni inte den norra
sträckningen", sade han. Den blir 800
met. längre och kostar 800.000 kr, me
ra. "Well, i staterna är sträckningen en
sak och kostnaderna en annan. Har ni
inte råd med de här 800.000 kronorna
så minska en meter på bredden och be
håll en vettig sträckning. Fön-esten för
stör ni väl ett samhälle som är värt
lika mycket. Vad säger folket i bygden
om detta? Är de inte rädda om sina
barn?" Jo ser du, vi bli inte ens under
rättade. Vägstyrelsen eller Länsstyrelsen
eller någon annan Gudomlighet avgör
helt enkelt saken.
"By God, och jag som trodde att ni

hade demokrati i gamla Sverige."
Den siste atenaren.
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CD

Födda:
1954
Den 21 nov, En dotter t .Karl Martin Berg

löf och h. h. Hilda Maria f. Rosenblad, Kul
len 6.
Den 30 nov, En son t. John Ingvar öberg

och h. h. Ingrid Margareta f. Andersson,
Mariaplan 3.
Den 7 dec. Bo Christer, s. t. Kurt Evert

Trion Jonasson och h. h. Ulla Birgit f. Råge,
Lagnö norra.
Den 8 dec. En son t. Kjell Ingvar Gustavs

son och h. h. Lillemor Maria f. Svedberg,
Villag. 5.

1955
Den 5 jan. En son t. Sven Gustaf Bengts

son och h. h. Bleckur Ingrid Viola f. Olsson,
Farsta.
Den 5 jan. Bo Stefan, s. t. Oskar Vilhelm

Falk och h, h. Greta Sofia f. Hedqvist, Lug
net.
Den 8 jan, En doter t. Guiseppe Salvatore

Cortinovis och h. h. ·Anna Angela f. Riva,
Höjdg. 3.
Den 30 jan. En son t. Ruben Natanael Ed

qvist och h. h. Maj-Britt Ingegärd f. Hall,
Tallåsen 6.
Den 31 jan. En son t. Berndt Axel Jons

son och h. h. Gunnel Elisabet f. Carlsson,
Hästh.-terr. 11.

Vigda:
1954
Den 4 dec. Gustav Harry Andersson, Villa

gat. 9 och Elna Sylvia Rodin, Skogsbo,
Den 18 dec. Gunnar Norberg, Kullen 8 och

Dagmar Anita Frilund, ibm.

1955
Den 1 jan, Sven Olov Blanck, Villag. 5 och

Rut Elin Olsson f. Asp, ibm.
Den 22 jan. Jan Olof Karlsson, Spånga och

Ulla Birgitta Johansson, Hästh.-terr. 16.
Den 29 jan, Tage Arvid Einar Johansson,·

Enskede och Maj Britt Linnea östlund, Mört
näs.

Tack

Döda:
1954
Den 23 nov. Fabr.-arb, Martin Osvald

Eugen Gustafsson, Villag, 7, 62 år.
Den 12 dec. f. Ladug.-k. Gustaf Robert Hel

mer Hagberg, Mörtnäs 1: 313. 67 år.
Den 28 dec. Färgberedaren Kurt Gustav

Säfström, Mariag, 2, 48 år.

1955
Den 1 jan. Eldaren Gustaf Bernhard Her

litz, Hästhagen 1. 42 år.
Den 20 jan. Änkefru Frida Josefina Lundin

f. Nyström. Ald.-h. 79 är.
Den 21 jan. Änkefru Alma Josefina Karo

lina Larsson f. Berg, å förs, skr, 67 är.
Den 27 jan. Fru Anna Vera Maria Eriksson

f, Engblom, h, t. pressaren Oscar Sture Eriks
son, G:le Svartens v. 5. 44 år.

Folkmängden 31.12 1954: 3.780.

Till arbetsledare och arbetskamrater
vill jag rikta ett hjärtligt tack för pen
ninggåvan till s-a.

Nils Evert Byström.

Ett varmt tack för den vänliga hag
komsten från företag, arbetsledning och
arbetskamrater på min 50-arsdag.

Oskar Andersson.

För vänlig hagkomst på min 60-ars
dag ber jag genom Gustavsbergaren få
framföra mitt varma tack;

Annie Stoor.

Till GIF och dess kamratförening ett
varmt tack för den glädjande och över
raskande hågkomsten på min 70-årsdag.

Gustaf Anderson.

För visad vänlighet på min SO-årsdag
ber jag härmed få framföra mitt varma
tack.

Erik Fagerström.

Ett tack till arbetskamrater och vän
ner för vänlighet och gåva då jag läm
naäe Gustavsberg.

Elly Lööf.

Ett hjärtligt tack till gamla arbets
kamrater och Folkpensionärernas för
ening för uppvaktningen på 75-årsda
qen,

Axel Jonsson.

För all uppvaktning på vår 50-arsdag
ber vi till släkt, vänner, arbetskamrater
och fabriken få framföra vårt hjärtliga
tack.

Oscar och Emil Andersson.

För visad vänlighet och deltagande vid
min makas bortgång och jordfästning,
ber jag och mina barn att till släkt och
vänner, kullorna i Gustavsberg, granrwr
och arbetskamrater, få framföra vårt
vörd&amma tack.

Sture Eriksson.

Mitt vördsamma tack för allt delta
ga1ide och visad vänlighet vid min ma
kes bortgång och jordfästning.

Estrid Eriksson.
För visat deltagande vid min älskade

makes, Curt Säfströms bortgang ber jag
att till arbetskamrater och vänner få
framföra mitt varmaste tack.

Ebba Säfström.

Kompletta årgångar av

GUSTAVSBERGAREN
1943, 1944, 1945, 1946 och 1947

önskas köpa. Även lösnummer in
köpas, nämligen nr 3-1943, nr 1, 2,
5-1944, nr 1, 4, 5-1945, nr 1, 4-1946

och nr 1, 2, 5-1947.

Vidare genom

Redaktör Gösta Dahlberg,
Gamla vägen 6. Tel. 0766-30359

lngarö församling 1954
Födda:

Den 27 febr, Inger Monika Elisabet Svens
son, Säby 1: 35.
Den 16 mars Bo Jan Erik Severin, Skenora

1: 123.
Den 15 april Bo Gustav Nilsson, Bergvik

1: 1.
Den 13 april Bo Tommy Ohlsson, Ingarö

strands v.o. 2: 2.
Den 14 april Mats Andreas Sandström,

Brunn 1 : 173.
Den 20 april Kjell-Arne Martin Wahlström,

Fågelvik 1: 145.
Den 26 april Arvid Harald Brenlien, Ater

vall 6: 1.
Den 15 juni Erik Hans-Ronnie Forsling,

Brunn 1 : 310. ·
Den 19 juli Lars Jonny Malmstedt, Skolhus

tomten 1: 1.
Den 4 aug, Sven Thommy Karlsson, Läms

haga 1: 14.
Den 26 aug. Kerstin Birgit Mariann Olsson,

Säby 1: 2.
Den 4 okt. Carl Gunnar Emanuel Hindell,

Långvik 1: 76,

Konfirmerade:
Den 26 maj:

Erik Bernhard Brunner, Säby 1: 1.
Anders Christer Vindahl, Säby 1: 1.
Rolf Andre Hansson, Beatelund 1: 5.
Ernst Tommy Johansson, Brunn 1: 1,
Bo Ingemar Nyström, Brunn 1: 101.
Per Nils Gustav Lätt, Brunnsnäs 1: 149.
Bengt Torsten Steffansson, Krögarudd 1: 1.
Ulla Elisabet Nyström, Brunn 1: 101
Astrid Margareta Stefansson, Krögarudd 1: 1.
Gudrun Anna Linnea Lilja, Brunn 1: 177.
Eva Elisabet Jansson, Brunn 1: 296,
Gun Karlsson, Brunn 1: 164.

Vigda:
Den 22 maj Traktorskötare Sven Roland

Karlsson från Lämshaga 1: 14 och fröken
Solveig Karin Eleonora Krentzel, ibm.
Den 11 sept, F. smeden Gustaf Adolf Ver

ner Holmberg från Brunn 1: 15 och sömmer
skan Anny Teresia Rydman från Skälsmara
6: 1.
Den 11 dec. Verkstadsförman Carl Birger

Carlsson frän Evlinge 1: 2 och sjuksköterskan
Helga Inez Linnea Hansson från Brunn 1: 15.

Döda:
Den 17 febr. Förman Erik Efraim Ström

från Säby 1: 26, make till Anna Juliana, f.
Jonsson, i en ålder av 58 är.
Den 15 maj Installatör Karl Einar Leopold

Fransson. frän Säby 1: 66, make till Camilla
Magdalena, f. Johannesson, i en ålder av 62
år.
Den 29 juni Fru Iris Maria Eriksson. f. An

dersson, frän Lämshaga 1: 14, maka till jord
bruksarb. Erik Kasper Eriksson, i en ålder
av 49 är.
Den 31 juli F. kyrkvaktmästaren Fredrik

Eklund, Brunn 1: 15 i en ålder av 83 är.
Den 22 sept. Änkefru Maria Charlotta Ek

lund, f, Jonsson, Brunn 1: 15, i en ålder av
74 är.
Den 27 sept, Fru Anna Almida Kristina

Lilja, f. Karlsson, maka till rättaren Karl
Gustaf Leonard Lilja, Säby 1: 1, i en ålder
av 64 år,
Den 2 okt. Herr Ove Nils Gunnar Deman

der frän Brunn 1: 200, i en ålder av 24 år.
Den 29 okt. Hemmansägaren Karl Helge

Valter Westerberg frän Längvik 1: 72, make
till Ada, f. Johansson, i en ålder av 61 är.
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Är ditt barn
konfirmand i år?

Julnumrets
pristävlingar

I tidningen "Se" såg jag för litet se
dan en skämtbild med överskriften "Hu
set, som folk glömt". Kyrkan syntes i
bakgrun?en, och ifrån den gick två ka
rikerade präster ut till folket. Reklam
behöver kyrkan kosta· på sig, ansåg
tecknaren.
I Gustavsberg ,tycks kyrkan ändå inte

vara alldeles glömd. Varje år sänder
en hel del föräldrar sina barn till kon
firmationsläsning. Varför? För ord
ningens skull? För inte är det väl för
att en dag få ge dem en ny stass kläder,
en klocka eller en moped. Det kan de
väl få på en mer profan högtidsdag.
- Ja, funderingarna kommer över en,
då man ser de unga sitta där på första
bänken i kyrkan en och annan gång un
der konfirmationstiden. Mång,a säger:
"Att inte kyrkoherden kan få läsbarnen
att gå varje söndag i kyrkan. Det gjor
de då vi!" Javisst. Men vart tog du vä
gen sedan? Du gjorde tydligen som vår
tids ungdom; så fort lästiden var över,
försva:nn du ur kyrkan. Kanske kom du
tillbaks vid de stora högtiderna, vid din
lysning eller vigsel, vid ditt barns dop
eller konfirmation. Och en gång kom
mer du väl vid livets slut.
Men hur vore det, om du, som har din

son eller dotter med bland läsbarnen
nu skulle gå med till kyrkan? Hur vär
defullt vore det inte, om den unga kän
de, då han står i en svår brytningstid,
en tid, då tanken på en livsinriktning
börjar vakna, att far och mor vore med.
Kanske har pojken eller flickan mot för
äldrarnas vilja anmält sig till läsningen,
och då är det ju naturligt, att de går
ensamma i kyrkan, Men i de flesta fall
är det väl inte så, utan kanske oftare
tvärt om. Stöd då den u_nga genom att
vara med - om du över huvud taget
lägger in någon betydelse i konfirma
tionen, som ju betyder bekräftelse, näm
ligen på dopet, som barnet i sin då spä
da ålder inte kunde förstå. En tim
me av den dag, som är avsedd till vila
och gudstjänst, kan även en strängt upp
tagen mor eller far ha tid att til1bringa
i •kyrkan. Säkerligen skulle det komma
att berika familjelivet. Och kanske skul
le, då den stora dagen kommer, du kun
na gå med ditt barn fram till nattvar
den, som kanske hittills varit en en
gångssak för dig.
Vår tids ungdom är så självständig,

sägs det. Och kanske de till och med
skulle vägra gå i kyrkan, om pappa och
mamma vore med. Vad skulle kamra.

Var? Vad? hette fotogåtan och den
gav både felaktiga och rätta lösningar.
Det blev Werner Rehn som vann "Sve
rige från luften" med följande lösning:

1. Trappräcke - Mjöikaffären
2. Södra trappan - övre Stenhuset
3. Hisskrok - nedanför kyrkan
4. Resas skylt - övre ,Stenhuset
5. Dörrbeslag - Kapellet
6. Skylten vid Värdshuset
7. Grind - Båtbryggan
8. Trafikmärke - Värmdögatan
9. Grind - Strandvik
10. Skylt - Vita Hästen
11. Stol - Kommunalhuset

· Andra och tredje pris tog Gunnar
Englund och Göran Lundgren.

Julkorsordet var också svårt att dö
ma ,av några feltolkningar. Vinnaren,
som får Boken om Wilhelm Kåge, vitt
nar: "B. Arvidsson föste korsordet,
fast Dahlberg' så svåra gjord'et".

Så här ska det se ut:

terna säga? Men vad dessa unga i grund
och botten behöver är auktoritet. För
deras förmenta självständighet får vi
inte dra oss blygt undan det ansvar vi
har för dem. Vi kan vara präktiga och
arbetsdugliga människor och på så sätt
föregå de unga med gott exempel. Men
har man en krlsten livsåskådning, räc
ker inte detta. Det kristna församlings
livets fördjupande styrka behöver vi ta
vara på även i Oustavsberg.

Clary Lindholm.

H. A. Pettersson skriver och tackar alla
gustavsbergare för deras goda vilja för hans
flaskskepp, som tillsammans gett 1687 kr
för värt musikliv. Med stolthet berättar han
att han fått tackbrev från Kung Gustav Adolf
för jul-flaskskeppet. - Kapten Pettersson
brevväxlar med Agda och Anna Pettersson
i Haga och väntar brev frän Ester Wallius.

George Garring skriver: "A Happy New
Year to you and your family and all friends",
och sänder en historia i bästa Albert Eng
ström-stil om fränder på Plum Island.
Thanks and the kindest regards to you !

Margit Levinson i Rädda Barnen, betygar
ännu en gång sin tacksamhet för julhjälpen
och slutar sitt brev så: "Vår tacksamhet är
desto större som Gustavsbergsborna vid
många tidigare tillfällen lämnat sitt ovärder
liga stöd i denna verksamhet, på vilket intet
slut skönjes."

Sigurd Bylund, Lugnvik önskar oss ett
verkligt gott nytt år och prenumererar "på
den alltid goda och välkomna Gustavsber
garen". Så hälsar han till fabriken och skic
kar en femma, varav 1 kr. ska gå till kaffe
åt Red. Tackar!

Pastor Hedin i Boo-Posten ber att fä låna
litet material av oss och kvitterar med att i
sin tidning kalla Gustavsbergarens julnum
mer "förnämligt, bland de bästa i landet
av detta slag".

Erland V. Andersson, Stockholm, tackar för
det gamla året och önskar god fortsättning.
"Jag följer med stort intresse vad som skri
ves om kära Gustavsberg, som förnyas ocri
blir bättre och bättre".

Hildur Andersson, Stockholm, tackar "för
alla de minnen som pänyttfödes i Gustavs
bergaren och ger goda tankar frän barndo
men.

Ebba Elins-Carlsson: "Tack för Gustavs
bergaren 1954, den har varit mycket trevlig!"

Georg Pehrson tackar för 1954 och "för
den höga standarden på vår tidning. Jul
numret var värt hela årsavgiften!"
Jng-Brttt Sundin vittnar att "det är trevliga

dagar, då Gustavsbergaren kommer."
C. G. ,Isaksson, Göteborg, tycker att Gus

tavsbergaren är en länk mellan gammal och
ny tid.
Med liknande varma ordalag hälsas tid

ningen och gustavsbergarna frän Edwin Jo
hansson, Stockholm, Ernst Lindahl, Stock
holm, Frida Söderberg, f. örtengren, Gunnar
Pettersson, Göteborg, Familjen Georg Sand
ström, Eric Sandin, Hudiksvall, Sven Nilsson
Xlinten, Gustav Fröberg, Oskar Rosendal'
Lisa Anderson, Bryninge, John E. Petterson'
Furudal, Maria Andersson, Krylbo, Tyko och
Sonja i Småland, Ingeborg Gundersen, USA
Greta Lindell, Sundbyberg, Hugo och Sar~
i Upplands-Väsby och Elsa Eriksson, Vårgår
da.
Tack till er alla för edra vänliga tankar

och äterhälsningar frän alla gustavsbergare !
Red.
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Arbetsmänniska
samarbetsmänniska

-
Den enda källan till välstånd är ar

bete och åter arbete. Denna grund
läggande sanning rubbas inte av det
faktum att det finns arbetsfria in
komster och förmögenheter. Det bor
de vara omöjligt att få någonting ge
nom att göra ingenting. Hela vår
andliga och materiella kultur är ett
resultat av mänskliga arbetsinsatser.
Arbetsfri inkomst är okultur.

Alla människor har rätt till per
sonlig och social trygghet: Du och
jag, friska och sjuka, barn och åld
rmgar. Därför kräver vår tid med
dess trots allt stigande standard ar
betsmänniskor, människor vid maski
ner och skrivbord, bakom butiksdis
kar och laboratorieapparater, vid
kastrull och kateder. Vi behöver bå
de möbler och böcker, arbetare och
artister, kapital och kultur, kort sagt
arbete och arbetare.

Vi som är industrisamhällets barn
och barnbarn har hört många vitt
nesbörd om framfarna tiders oblida
arbetsförhållanden, lång arbetsdag
och knapp lön, svält, armod och sjuk-:.
dom. Vår tid förefaller ha andra kän
netecken: jäkt, oro, ångest, hets;
missanpassning, neuroser, magsår. Är
vi i många och långa stycken vilsna
varelser, vandrare till intet? Världen
vacklar, ja, värdena vacklar, vår tid
är vrång. Vår tid kräver verksamhet,
arbete.

Den som upplevde den stora ar
betslöshetskrisen för ungefär ett
kvartsekel tillbaka, den människan
kan i mångfaldig mening uppskatta
arbetet. Att skapa med sina händer,
med sitt huvud, att forma fantasi
foster, fabulera, fostra, fostras, ar
beta, arbeta, arbeta ... Ja, den män
niskan kan förstå arbetets glädje,
kan inse den ofattbara förmånen att
få verka och påverka.

Men kan arbetet vara ett självän
damål, ett mål i sig självt? Räcker
idogheten själv som målsättning för
människan? Är den fullkomliga ar
betsmänniskan ett mönster, ett efter-

strävansvärt exempel? Är inte ar
betsmänniskan i hennes högsta po
tens släkt med övermänniskan, des
poten, diktatorn ? Förvisso. Om det
är tillåtet att travestera en gammal
psalm, så kan man säga:

Den som gör arbetet till gud
har brutit mot Guds första bud.

I det gamla naturahushållande
samhället bodde människorna i iso
lat, Varje gård utgjorde en värld för
sig. I vår tid bor vi närmare var
andra, även om det kan vara långt
mellan hjärta och hjärta, för att låna
en bild av Nils Ferlin. Alla barn av
alla trots samhällets uppspjälkning
och differentiering. Tiden kräver
mindre jagiskhet och mer vi-anda.
Ingen kan längre vara självtillräck
lig, sig själv nog. Alla gränser
sprängs undan för undan, världen
krymper men det mellanmänskliga
beroendet växer.

Vår tid kräver en ny människotyp.
Denna nya typ är inte den fullända
de arbetsmänniskan utan samarbets
människan, den sociala varelse som
formar och formas av ett industriali
serat och demokratiskt samhälle i
snabb omvandling. Och det gäller
sannerligen inte bara människan på
arbetsplatsen, utan i hemmet, i för
eningen och klubben, i skolan och
bildningslivet, i press, film och ra
dio. Men denna nya människotyp är
inte så alldeles ny, den är beskriven
och praktiserad i mer än ett sekel,
den människan är "the co-operative
man", eller helt enkelt kooperationen
personifierad.

De kooperativa ideerna bärs givet
vis upp av arbetsmänniskor, medlem
mar, funktionärer och anställda. Men
den kooperativa människan är fram
för allt samarbetsmänniska. "Ej tjä
na på andra men tjäna varandra" är
sannerligen ingen reklamslogan för
att "lura dumt folk" utan en strålan
de sammanfattning av samarbetets
ide. Den extrema arbetsmänniskan
kan bli slav under arbetet, en arbets
träl bara, eller en despot över arbets
trälar. Samarbetsmänniskan är den
demokratiska jämlikhetsmänniskan.
Samarbete - inte bara arbete -
måste bli vår tids signum. Detta är
helt enkelt kooperation.

Bom.
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Sansa dej, n1änniskaI
Nej, så hette inte diskussions

ämnet vid Forums årsmöte den 23
februari, men det var inledarens,
redaktör Lennart Vallstrand, slut
kläm i ett bordssamtal kring
"människan och samhället, lev
naäestandarä och lyckomöjlighe
ter." Vi har sökt få fram huvud
punkterna och ,andemeningen i
Vallstrands intressanta anförande.
Därutöver sades många vettiga
saker av Foruan-rnedlemsnar och
-inte minst owvåra damer.I huvud
sak var man på samma linje som
inledaren och hans synpunkter an
sågs ha allmänt intresse. Varför
vi med benäget tillstånd återger
dem om också i starkt förkortat
skick.

Red.

När man fått uppgiften att inleda
en diskussion i frågan om männi
skorna är lyckligare nu än förr, står
man naturligtvis inför risken att bli
en smula kvasifilosofisk och kvasi
psykologisk. Fakta torde vara oåt
komliga i varje fall, och det blir nog
mest fråga om att "tro" eller "tyc
ka". I en inledning till diskussion
skall emellertid det mesta lämnas
osagt, och diskussionen får väl som
vanligt utgöra svar på frågan.

Många av oss har varit med om en
enastående period av teknisk-politisk
utveckling. Det är väl fråga om
mänskligheten någonsin inräknat så
många och revolutionerande fram
gångar - och för all del också bak
slag - som under de senaste femtio
åren. Teknikens landvinningar är oer
hörda, ofattliga. Vi hör nu talas och
stiftar ibland också bekantskap med
sådana saker som elektronikens land
vinningar, automationen av våra fa
briker och atomkraftens ofattliga
perspektiv på gott och ont. Vi vill ju
gärna tro att mycket gott skall följa
med den framtida utvecklingen, men
kan väl inte dölja för oss själva att
mycket ont också kommer att följa
därav. Det danska ordstävet "Tag
vad du vill ha - och betala för det!"
är nog så sant härvidlag.

Vi är också på det klara med att
stora framsteg har vunnits på poli
tikens område i vårt land - vi har
fått medborgarrätt, vi har utvecklat
demokratin. Detta har tillsammans
med den tekniska utvecklingen och
de stora upptäckterna på en mångfald
områden ökat förutsättningen för
människornas behovstillfredsställelse,
både när det gäller den materiella
standarden och när det gäller mindre
handgripliga ting såsom frihet och
trygghet. Som fackföreningsman
måste jag också konstatera, att det
skett en djupgående utveckling på ar
betsmarknaden med ökat inflytande
på arbetsvillkoren, en annan anda
och atmosfär i företag och på arbets
platsen.

Mätt med mått som tar hänsyn till
relativiteten i alla värderingar är vi
långt komna - vi har ökat lycko
möjligheterna. Ty åtminstone för dem
som varit fattiga, förtryckta och för
slavade, otrygga och utlämnade åt
sig själva i en osäker värld, är den
utveckling som antytts värderad (el
ler borde vara det). Men för att kun
na uppskatta vad som sålunda skett
måste man kunna ställa det skedda
i relation till något som varit sämre,
och detta "sämre" får inte ligga allt
för långt borta i tiden. Sedan franr
gångarna väl är vunna och blivit var
dagsvara, har vi alla så lätt att be
trakta dem för självklara och för all
tid säkrade. Vi går inte längre om
kring och är tacksamma över vad
som vunnits på det ena eller andra
området, vare sig det gäller indivl
dens eller kollektivitetens framsteg.
För den som exempelvis kommer in i
arbetslivet nu föreligger inte sam
ma möjligheter som för mig att sätta
nuets situation här hemma i vårt
land i relation till situationen på 20-
och 30-talet. Vi ser därför inte på
standardhöjningen på samma sätt,
värderar den troligen inte lika. Jag
tänker ofta därpå när min lille son
knäpper på radion. För mig är den
na möbel ännu ett underverk, därför
att jag ännu minns hur det var när
vi inte hade ens en dröm om ett så
dant ting i mitt barndomshem. För
honom, som från sin första stund
blivit bekant med den, är den just
inte så märkvärdig. Och så är det
med mycket annat som vi har om
kring oss.

Men är nu storartad teknisk ut
veckling och politiska framsteg i och
för sig garantier för att människorna
är lyckligare än förr? Kan lyckan
för vår tids människor överhuvudta
get vägas mot gångna generationers?

Jag tror inte det. Vad jag tror mig
förstå är, att vi lever bättre än förr,
mycket bättre, ekonomiskt och i and
ra avseenden. Men trots rikare,
främst materiella möjligheter till
människovärdig tillvaro har vi våra
uråldriga problem kvar, fastän de
kanske flyttats upp på ett annat
plan så att säga. Lyckomöjligheter
na har nog blivit långt flera, men
människornas möjligheter att tillva
rata dem har kanske inte blivit mera
utvecklade än vad de var förr i ti
den. I många avseenden är män
niskorna nämligen desamma som de
alltid har varit.

Vi har våra uråldriga problem
kvar, sade jag nyss och vill ta ett
exempel på vad jag menar. Männi
skan har väl i alla tider mer eller
mindre känt fruktan, fruktan för li
vet omkring sig och fruktan för
framtiden. Det gör hon än. Vår tids
gissel är också fruktan - det som
driver människorna till oöverlagda
och vansinniga handlingar. Vi fruk
tar nästa krig! Och "vi" formar vå
ra öden besatta av denna fruktan. Det
tragiska i vår situation är, att vi
utvecklat och utvecklar en storartad
teknik - men vi behärskar den inte
på avgörande punkter. Varför är det
så? Kanske därför att vi i moraliskt
hänseende inte kunnat hålla jämna
steg med teknikens landvinningar.Det
beror väl först och främst på att det
inte finns något framåtskridande för
hela mänskligheten i moraliskt hän
seende - utan blott för individen.
Varje enskild människa kan under
sin livstid nå en aktningsvärd etisk
höjd genom moralisk utveckling. Men
när den enskilde går ur tiden gör vi
alla andra därmed en oersättlig för
lust. Ty moralisk kraft kan inte är
vas eller överlåtas. Läser man de
gamla grekiska dramerna eller Sha
kespeares flödande människoskild
ringar, säger oss den ringaste efter
tanke, att de problem, de människo
typer, det handlande som träder oss
till mötes i dessa skildringar ju ock
så är oändligt synonyma skildring
ar av vår samtids människor. För
hållandena omkring oss har föränd- ·
rats, men människan är nog densam
ma sedan tusentals år tillbaka.

Det är på annat sätt med tekniken
i vidaste bemärkelse: där lägges upp
täckt till upptäckt under århundra
den, och vid vårt inträde i denna
värld tar vi arv av föregående gene
rationers insats - omedelbart. Men
vad vi själva skall bli som människor
i samlevnad med andra människor,
det är ett oskrivet blad.
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En annan iakttagelse: När vi löser
ett problem för människorna - mer
eller mindre i avsikt att öka deras
lyckomöjligheter - lägger vi ofta
därmed grunden till andra problem,
andra svårigheter. Vi har ökat friti
den - och fått fritidsproblem. Vi har
ökat reallönen - och fått en i många
stycken snedvriden livsföring. Kam
pen för brödet har avlösts av kampen
för bilen. Och det är inte säkert att
den kampen öka; lyckan, om priset
- naturligtvis inte i pengar uttryckt
- blir högt eller alltför högt.

Är vi nu som sitter här lyckligare
än förr? Har den ökade materiella
standarden medfört ett högre mått
av lycka? Vem kan ge en allmängil
tig definition på begreppet? Det går
förstås inte att fastställa vad lyckan
är, därför att det är fråga om ett
själstillstånd, ett sinnestillstånd som
kommer till uttryck i olika livslägen,
Är det harmoni, med sig själv och
med andra? Ja, för en del av oss.
Men andra trivs bäst med ett liv
som bjuder strid och spänning. Är
det känslan av trygghet och säker
het i livet, på arbetsplatsen, i sam
hället? Ja, för många. Men andra
människor värderar andra närmast
motsatta ting. Vi är så olika skapa
de. Tänk bara på att vårt eget fing
eravtryck inte är likt någon annan
människas. Och vi har väl onekligen
lite mera i huvud och hjärta än vad
vi har på tumytan. Därför blir också
synsätt och känslolägen olika hos oss
alla.

Sedan vissa yttre materiella förut
sättningar för trivsel och lycka i ar
betet och på fritiden, i samhället och
i övrigt ordnats - och vi kan gott
erkänna att mycket gjorts och mera
kan göras där - så är det de inre
förutsättningarna hos varje enskild
människa som är avgörande för gra
den och arten av hans livslycka. Och
där kommer detta in, att dessa per
sonliga förutsättningar växlar med
ålder, civilstånd, förskjutningar i tro
och intresse, i hälsotillståndet och
kärlekens växlingar. Vi är ju alla
begåvade med inre-sekretoriska kört
lar och de arbetar inte lika för oss
alla.

Materiellt god standard är ingen
garanti för "lycka" - det är på sin
höjd en av många förutsättningar.
Saknas de andra - vilka de nu är
- hjälper inte den bästa standard i
världen. Till följd av min arbetsan
ställning har jag många tillfällen att
träffa folk med höga löner och stora
egendomar, men jag tror inte jag
överdriver min erfarenhet, att just

i denna grupp träffar man de ojam
förligt flesta olyckliga människorna.
Iakttagelsen har exempelvis gjorts
vid otaliga resor i såväl tredje som
andra klass järnväg - man behöver
inte vara stor psykolog för att ur
ansiktsuttryck och samtal kunna få
denna uppfattning. Fattigdomen är
naturligtvis inte lyckobefrämjande,
men det är sannerligen inte rikedo
men heller. Vi har ett utomordent
ligt svenskt ord, som skulle kunna
sättas in här: lagom.

Mitt resonemang skall inte miss
tolkas. Visst tror jag att en ökad
standard är av godo allmänt taget.
Fattigdomen och bristen är i varje
fall inte något gott, något lyckobe
främjande, men:

Om jag skulle etablera mig som
profet för en, kanske inte ny lära
men någonting som människorna of
tare än som nu är fallet borde lyss
na till, så skulle jag kanske välja
att predika om den tillfredsställel-

se, det värde, de lyckomöjligheter
som också kan ligga i något jag vill
kalla behovslöshetens ide. Jag skul
le vilja säga något mycket klokt om
glädjen att kunna leva utan att strä
va efter att äga allt som har med
materiell standard att göra. Något
om att vi kanske ibland och alltför
obetänksamt betalar ett för högt
pris för vår eftersträvade standard.
Det pris som betalas med jäkt, miss
nöje och utslitning. Jag skulle vilja
säga något om, att vi borde i bästa
mening leva vårt liv så, som om var
je dag vore den sista! Att leva vårt
liv som konst - inte som en förban
nat reell kamp för bilen, televisionen
och annat som folk nu spänner sig
för, ibland intill bristningsgränsen,
och som de tror att de måste ha för
att kunna leva lyckligt. Och denna
predikan, som jag skulle vilja hålla
om jag hade förmågan, skulle· som ett
amen avslutas med "Sansa dej, män
niska!"

Sverige hjälper
En broder mer

Jorden kan du inte göra om
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.

Men detta är redasi så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungmnde människa mindre
Betyder en broder mer.

Stig Dagerman

Statsminister
Tage Erlander:

Vi skaU inte tro, att vi isolertuie och
ostörda kan fortsätta att bygga ut vårt
välstånd, om det ekonomiska läget i sto
ra delar av världen steg för steg för
sämras. Däremot kommer förbättrade
ekonomiska förhålUJJnden för mänsklig
heten i stort att påtagligt öka våra egna
möjligheter till fortsatta framsteg. Vad
de eftersatta länderna behöver är fram
för allt kapital och kunskaper för att
utnyttja sina rika naturtillgångar. Här
till syftar också de internationella stöd
aktioner, som ·Sverige aktivt deltar i.
In,sarrnlingen Sverige Hjälper är en appell
till vår känsla av solidaritet och gemen
samt ansvar med människor som lider
nöd. Man brukar inte vädja förgäves till
dessa känslor hos Sveriges [olk,

En värld i nöd
Mer än halva mänskligheten lever i fattigdom och undernäring. Barn

ock vuxna i Asien, Afrika och stora delar av Syd-Amerika vet inte vaa
det innebär att äta sig mätta. Medellivslängden är trettio år och i många
områden dör vartannat barn före ett halvt års ålder. Dessa underut
vecklade länders livsproblem angår också oss, ty världen är numera
så sammanknuten, att nöden i stora områden av världen sätter spår och
oro jorden runt.

Ariel.
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Några tankar om barnens
fostran

I detta sista avsnitt av min serie
om barnuppfostran kommer vi in på
de sexuella problemen och denna ar
tikel vill väcka till diskussion i hem
och bland ungdom om dessa ting. De
tankar, som här kornmer är ej mina
egna utan utgöra sammanfattning av
uttalanden från litteratur och fram
ställningar från särskilt kolleger in
om den psykiska barnavårdsverk
samheten. Jag har funnit mig tillrät
ta i dem och hoppas att mången här
skall finna en källa till förståelse och
ledning inför driftslivets påkänning
ar.

För att nå en dyl. förståelse måste
man känna till sexuallivets yttringar
och kunna värdesätta dem.

Vad ha vi då för yttringar inom
sexuallivet hos småbarn? Vi få först
lära oss förstå, att om ett organ skall
vara fullt funktionsdugligt, måste
även det tillhörande nervsystemet ha
nått en viss mognad. Beträffande
könsorganen har man konstaterat att
dess nervsystem är outvecklat under
barndomen. Det som sker under den
na tid inom könsorganen har därför
föga med själsliga förlopp och vilja
att göra och någon könsdrift hos
dem föreligger ej i samma mening,
som hos vuxna.

Ett litet barn eller ett barn i för
skolåldern, som leker med sitt köns
organ, är således ej perverst, syndigt
eller ondskefullt. Det har ej någon
medveten sexuell lusta. Barnet är
känslomässigt engagerat i leken på
samma sätt, som när det leker med
sina fingrar eller tår.

Könsorganen äro givetvis försedda
med nerver. De äro därför lika käns
liga för retningar och känningar som
munnen. Det är sålunda ej ovanligt
att penis hos småpojkar blir styv.
Styvnaden beror på att organets hål
rum fyllas med blod. Oftast infinner
sig styvnaden på morgonen vid fylld
urinblåsa. Hos vissa barn kan den
na styvnad vara förenad med smärt
sam spänningskänsla, som avlöses av
en lustbetonad förnimmelse då penis
mjuknar. Denna styvnad och lust
känsla har dock ej med sexualitet el
ler lust i vanlig bemärkelse att göra.
Hjärnans celler och nervtrådar äro
ännu för outvecklade för att kunna
bearbeta känsloförnimmelserna från
könsorganen, så att könsdrift och
sexualitet uppstår.

sexuella

Sexualleker är under förskolåldern
ett utslag av nyfikenhet, vilket gäl
ler varesig om leken riktar sig till
andras könsdelar av samma eller mot
satt kön. Många barn ha i denna ål
der i själva verket mer intresse av
stjärten än själva könsorganen. Det
är det där konstiga med avföringen
eller måhända urinen det gäller. Det
är vi vuxna, som uppfatta detta syss
lande och intresse, som uttryck för
könsdrift. Barnen är ej själva med
vetna om något dylikt, även om ma
nipulerandet med könsorganen för
varje år som går blir mer och mer
lustbetonat på grund av nervceller
nas och nervtrådarnas ökade mog
nad. Barnet vill snart uppleva lust
känslan igen och retar så åter köns
organet. På så sätt menar man att
den så vanliga småbarnsonanien upp
står.

Man skall ej straffa, skrämma el
ler hota barnen, när man upptäcker

deras sexuella lekar och småbarns
onani. Barnen skall nämligen ej bi
bringas den uppfattningen att köns
organen är något fult, något, som
man skall skämmas för, något som
är farligt o.s.v. Försök i stället att
inrikta barnets intresse på något an
nat. Passa ock på att berätta något
för barnet om dessa organ och tala
om hur barnet har kommit till. Man
måste förstå att lekarna ger barnet
erfarenhet om den egna kroppen och
att småbarnsonanien varken skadar
kropp eller själ.

Mellan förskolålderns sista år och
pubertetens inträdande är barnen så
upptagna av skolarbete, lekar och
andra sysselsättningar, att de ej ha
mycken tid över för att syssla med
könsorganen. Det sexuella ordförråd,
som barnen i denna ålder så gärna
braverar med, innebär långt ifrån att
de förstå ordens verkliga innebörd.
Orden behöva därför ej vara tecken
på ett verkligt sexuellt intresse. Sna
rare är det att betrakta, som en ut
ökning av förrådet svordomar. Be
kantskapen med det motsatta könet
är ännu lekbetonat, trots att uppfatt-
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ningen om skillnaden könen emellan
blir mer och mer medveten.

Först då puberteten börjar, då
önsorganen tillväxer och flickornas

bröst utvecklas, kommer förnimmel
sen från könsorganen att påverka
ervcellerna i hjärnan så, att den

unge kan erfara något, som motsva
rar den vuxnes sexualupplevelse. Vi
dare kan sexuella föreställningar och
fantasier nu utlösa retningar och
blodöverfyllnad i könsorganen. Sam
tidigt ökar den sexuella nyfikenhe-
en och den unge börjar grubbla över

sexuella problem. De båda könen upp
lever varandra, som varelser av mot
satt kön. Så småningom blir den
unge mogen för sexuellt umgänge,
som även omfattar högre kavlier
och som är grundförutsättning för
ett äktenskap med trivsel och trygg
het för både makar och barn.

Nu är den unge mogen för sexual
upplysning och denna upplysning bör
omfatta allt. Ingenting bör man döl
ja. Den unge bör få veta hur ett sam
lag går till, preventivmedlen och dess
användning och vad man faktiskt vet
om deras tillförlitlighet, riskerna med
det avbrutna samlaget, onaniproble
met och dess natur och oskadlighet
för kroppen.

Vid sexualundervisningen får man
ej glömma att även undervisa om
familj och f'amiljebildning, om utom
äktenskapliga barn och skiljsmässo
barn. I dessa fall får man se till att
man ej sårar något barn, som hör
till denna kategori. Skiljsmässan får
således ej skildras, som något tank
löst och omoraliskt. Barnen böra i
stället få klart för sig att det finns
människor, som äro så olika till sin
natur, att de absolut ej kunna leva
tillsammans och att det därför många
gånger är bäst att skiljas.

Viktigt är också att man under
stryker kvinnans säregna ställning i
sexuallivet med hennes större risker
bl. a. med infektionsrisk och den livs
fara hon kan råka in i genom gra
viditet och förlossning. Vidare hör
hennes svåra situation i ett kamrat
äktenskap få sin belysning. De unga
böra få klart för sig att det är of
tast kvinnan, som. tar skada till sin
själ, då ett sådant förhållande bry
tes. Man får ej heller försumma att
framhålla den oro, som mången kvin
na går i då menstruationstiden nal
kas och hon vet med sig att ha haft
samlag.

Förståelse för denna särställning
hos kvinnan bör hos de unga grund
lägga en djupare och innerligare
känsla och skapa en ridderlighet hos

ynglingen så att han förskonar hen
ne från samlag intill den dag då de
vet med sig att de kan bilda ett hem,
som kan ta emot dem och de blivan
de barnen.

Trohetskravet är även ett medi
cinskt krav för sexuella förhållanden
för att undvika alla de svåra slit
ningar som otrohetens komplikatio
ner alltid för med sig. Icke önskad
graviditet, könssjukdomar, dåligt
samvete och nervösa störningar äro
några av de lidanden, som följer i
otrohetens spår och gör människan
psykiskt nere och disharmonisk.

Ynglingarna måste även få det
klart för sig att många flickor äro
så ömtåliga i sin själsliga beskaffen
het, · att det första samlaget kan
giva dem en svår chock att de bli
skadade och i viss mån invalider för
hela livet. Den psykiska barnavården
kan vittna om dyl. fall. Givetvis för
tjänar det att framhållas, att det är
ytterst sällan någon människa blir
psykiskt sjuk eller nervös på ett far
ligt sätt av att ej ha samlag. Den
sexuellt färgade oron och vemodet
i ungdomsåren kan faktiskt vara en
sporre till ett rikare andligt liv där
karaktären danas och man får färg
och styrka ej bara för sig utan även
för sina medmänniskor.

Den, som svårt lider av sexuell
otillfredsställdhet, bör söka läkare. En
nervös åkomma kan ligga bakom.
Sexualdriften är olika beskaffad hos
olika människor. Den ene är ej lik
den andra och därför kan ej någon
döma den andre för sexuella handling
ar vars motiv han ej vet något om.
Avhållsamhet kan vara en oerhört
svår prestation för vissa individer och
i vissa situationer. Sprit kan ha både
en ökande och hämmande inverkan
på driftslivet allt efter kvantitet och
personlighetens art.

Sexualdriften sitter ej endast i
könskörtlarna utan bestämmes även
av binjurarnas och hjärnans verk
samhet. Man kan även säga att tan
karnas innehåll framför allt bestäm
mer denna drifts art och omfång.
Därför är sättet för att handha sex
ualdriften en ren fostringssak. Fost
raren kan därför mången gång be
stämma vilka vägar individen väljer
för sin driftsutlevelse. Samtalen här
om spela sannolikt en underordnad
roll utan det blir, som vid all fostran,
fram.för allt sättet på vilket fostra
ren uppträder i hemmet mot barnet
och föräldrarna mellan. Man skall
lära sig själv att bli herre över sina
känslor härvidlag och denna lärdom
skall vara frivillig.

En utbredd vantro är att fostret
får liv i det ögonblick modern känner
fosterrörelser. Kvinnor, som söka
abort säga ofta att det gör väl ing
enting att operera bort fostret, efter
som det ännu ej fått liv. Här måste
skolans biologiundervisning träda in
och lära det svenska folket, att fost
ret har liv i det ögonblick som det
skapats eller när sädescellen och ägg
smält samman. I detta ögonblick har
en människa skapats och kräver sam
ma respekt som andra levande. Det är
endast mognaden och storleken, som
skiljer _ägget-fostret från den färdiga
människan. Många kvinnor ta tillba
ka sin abortansökan, då de lärt sig
detta enkla förhållande.

Abortfrågan och sterilitetsfrågan
böra givetvis ingå i sexualundervis
ningen på ett sakligt sätt. Skolan
bör biträda med att i biologiunder
visningen undervisa om skillnaden
mellan kastrering och sterilisering.
De flesta människor, som föreslås
sterilisering tro nämligen, att det är
fråga om kastrering och äro därför
ångestfyllda inför ingreppet.

Sexualdriften får i undervisning
och fostran ej kriminaliseras. Läka
ren får se hur denna uppfattning fak
tiskt kan hämma och och i vissa fall
göra skada och omöjligt för makar
att skaffa sig ett berikande samliv.
Det är även felaktigt till farligt att
lära ut att sexualdriften endast är
till för barnalstring. Utlevandet av
sexualdriften kan föra man och kvin
na tillsammans i en förbindelse, som
är och blir harmonisk och fast hela
livet ut.

De ungdomar, som komma till psy
kisk barnavård för sexuella avvikel
ser, äro i regel okunniga om. driftli
vet och dess följder. Därför kan man
i många fall förmoda, att den icke
önskvärda handlingen uteblivit om
den unge fått riktig undervisning.
Kunskap om. den egna kroppens funk
tion kan hjälpa den unge till att
rätt handha sina organ och drifter
och i det aktuella ögonblicket också
giva eftertanke och bromsa upp nå
got, som icke bör ske. Vi förstå att
kunskaper i sexualhygien medverka
till ett liv, som · befordrar hälsan på
samma sätt som allmän kroppshygien
och födoämneslära. Samhället får
därför ej underlåta att giva de unga
undervisning i sexualhygien innan de
lämna skolan och gå ut i livet. Varje
människa skall förstå att leva sitt liv
så att han ej skadar sin nästa. Kan
ske gäller denna sats framför allt vid
utlevandet av sexualdriften.

John Bellander.
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6. Lemshaga
På en kulle med härlig utsikt över

Grisslingefjärden är Lemshaga gam
la herresäte beläget. Många legender
och sagor är spunna kring det åldri
ga slottet. Här må blott erinras om
Edel Lindbloms roman "Bröllopet på
Lemshaga", som löpte som följetong
år 1897 i veckotidningen "Hemmet".
Författarinnan berättar där, hur en
ligt sägnen ett kloster i forna tider
skulle ha legat på Lemshaga - strax
invid slottets högra flygel. - Vi får
även veta, att Lemshaga liksom så
många andra gamla slott i vårt land
ägde en "hvit fru, som i sin hvita
skrud kringsväfvade slottet och skred
fram på den forna parkens dunkla
gångar ..."

Av den stora mängd historiska fak
ta som intresserade forskare fram
bragt, framgår att Lemshaga fanns
till redan vid början av 1400-talet
och kallades då "Laembesaghu". 1638
kom Lemshaga att bli säteri, d. v. s.
en jordbruksegendom, som befriats
från grundskatt och kunde betraktas
som en avlöningsförmån åt högre äm
betsman eller officer. Den förste äga.
ren av säteriet var amirallöjtnanten
Lars Mattsson Struashjelm. - 1648
kom säteriet till riksrådet Erik Ry
ning. Under hans tid genomgick slot
tet en fullständig reparation och fick
det utseende, det ännu äger. A den
ännu kvarstående portalen å stenhu- .
set lät han uppsätta sitt vapen. -
Edel Lindblom låter för övrigt denne
Erik Ryning bli hjälten i den nyss
nämnda romanen "Bröllopet på Lems
haga". Läsaren får ta del av hans
romantiska upplevelser på det fagra
Lemshaga, Man får också följa ho
nom på hans äventyr på Europas
slagfält.

Efter att ha tillhört släkterna Bu
re, Fleming, Sparfvenfeldt och von
Scholten kom Lemshaga att ägas av
generallöjtnant Per Gustaf Pfeiff.

Han flyttade dit 1752 med sin stora
familj - bl. a. sju döttrar - och
många tjänare: 3 lakejer, 2 gardes
karlar, 10 pigor, trädgårdsmästare,
befallningsman och drängar. Hans
hustru, Ulrika Eleonora Palmqvist,
dog 1774, och av bouppteckningen ef
ter henne kan man se, att makarna
voro ekonomiskt välsituerade. I för
teckningen upptages guld, juveler,
nipper och silver. Tydligen åt man i
vardagslag å tenntallrikar. Av denna
vara fanns nämligen inte mindre än
åtta dussin jämte många skålar och
fat. Vid högtidliga tillfällen åt man på
ostindiskt porslin. Sex dussin tallri
kar fanns därav.

I början av år 1773 kom den senare
så bekante Samuel ödmann till Lems
haga som huspredikant men stannade
där endast till 1775, då han i samma
egenskap flyttade till det närbelägna
Beatelund.

General Pfeiff avled 1783, och bar
nen enades om att äldste sonen, över
ste Carl Pfeiff, skulle övertaga Lems
haga och Fogelvik. - Sistnämnda
gård tillhörde nämligen Lemshaga
under åren 1715-1815. översten
vistades ej mycket på Lemshaga.
Han tog aktiv del i krigshändelserna
år 1788; var förordnad som kommen
dant först i Helsingfors och sedan i
Stralsund.

Sedan gården under några decen
nier varit i släkten Hägerfllichts ägo,
försåldes den jämte Fogelvik till fri
herre Gustaf Leuhusen, som redan
förut var herre till Säby gård. Men
efter Leuhusens död 1850 lades Fo
gelvik under Säbygodset, och arving
arna sålde Lemshaga till kapten An
ders Lorentz Wretfors. Hos denna
släkt stannade gården till 1897, då
sjökapten Carl Axel Wretfors sålde
den till A.B. Gustavsbergs fabriks
intressenter. 1937 övertogs som be
kant Gustavsbergs fabriker av Koo
perativa förbundet, vilket därigenom

kom att bli ägare till det gamla Lems
haga.

Manbyggnaden - på gården vanli
gen kallad slottet - uppfördes, så
som förut nämnts, i mitten av 1600-
talet och har ännu samma yttre. In
redningen på nedre botten är i stort
sett orörd med ursprungliga golv, ett
par öppna spislar och gamla vackra
kakelugnar, ett par· på fötter med
stora järnluckor och flera gamla
dörrar med åldriga beslag.

På gården äro två flygelbyggnader.
A den södra har till slutet av 1800-ta
let varit uppsatt en tavla, på vilken
var målat: "Christus, hela världens
ljus, från all våde bevare detta hus.
Anno 1774."

Av uthusen äro de norr om stenhu
set belägna äldst. I ett av dessa skall
enligt traditionen en avdelning ryska
fångar ha varit inkvarterad i början
av 1700-taiet. För ena fönstret .sitter
ännu ett gammalt järngaller kvar,
och på ena långsidan är en gång, där
vaktknekten skulle ha gått .~ Rys
sarna sägas ha lagt den långa sten
mur, som inhägnar åkern söder om
gården. öster om landsvägen ligger
den gamla "rilogen", där man ännu
kan se, var ugnen varit.

Denna exposå har sökt ge det vä
sentliga av Lemshaga, genom tiderna.
Och man är säkert beredd att instäm
ma med doktor Knut Lindhe, som
från 1926 ända till sin död år 1954
bodde i en av flyglarna å Lemshaga
när han besjunger
Lemshaga, gamla sagoomspunna

slott,
Behåll det drag av fordom som du

fått!
Om man dig skådar ute eller inne,
Hur tiden skiftar än från stund till

stund,
Stå kvar för evigt på din fasta grund,
Från Sveriges storhetstid ett vackert

minne!
Stig Magnusson.
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Barnets krav
Av en hiindelse kom 8amtidigt

tre likartade artiklar ur tre olika
tidningar på reä:s bord. Då de
berör problem som även gäller oss
ha vi klippt några stycken. Det
första är ur en artikel av Erik
Essen i "Barnavård och Ungdoms-.
skydd''. Det. andra är av Bertil
Söderberg i "Vi Vill" och det tred
je av märket A. S-m i Västman
lands Folkblad.

Nyckelbarn
"Nyckelbarn" är en benämning · som

snart kan införlivas med den officiella
ordlistan, så ofta som det ordet skymtat
i press, utredningar och debatter. Med
nyckelbarn menar man då sådana oarn
i de första skolåren, som på grund av
föräldrarnas - närmast moderns - för.
värvsarbete saknar tillsyn och omvård.
nad från skolans slut vid 13-14-tiden,
till· dess föräldrarna kommer från sitt
arbete.
Företeelsen är ju inte ny, men den har

mer och mer blivit ett problem; särskilt
i de 'större städerna. I allt större ut
sträckning tar mödrarna arbete utom
hemmet, samtidigt som avståndet mel
Ian hem och arbetsplats tenderar att
ökas.. Hemhjälp står ofta inte att få
eller blir ekonomiskt oöverkomlig.
Riskerna för barnen är uppenbara.

Fysiskt går det väl i allmänhet ingen
nöd på dem, även om måltidsintervallet
mellan skolfrukosten vid 10-11-tiden
och middagen i hemmet långt fram på
eftermiddagen eller kvällen blir i läng
sta laget. Farligare är den vana vid
okontrollerat kringdrivande, som i dyli
ka fall lätt uppkommer. Det behövs ing
en livligare fantasi för att inse att ett
sådant barn utsätts fö_r risker inte bara
i trafiken, vid bryggor och kajer etc.,
utan också vid varuhusens leksaks- och
gottdiskar, där varorna ligger frestande
åtkomliga för smäpojksgäng, som i brist
på annan sysselsättning gärna söker sig
till dessa ställen. Det kan också konsta
teras att gatudrivandet, hemlösheten och
otryggheten under dessa år bevisligen
- och självklart - i åtskilliga fall är
starkt medverkande faktorer, när klien
telet till ungdomsvårdsskolor och lik
nande anstalter rekryteras.
Särskilt besvärlig' är situationen för

de förstaklassare, som tidigare under
moderns arbetstider vistats på daghem,
men nu skall ta vara på sig själva, pas
sa tider etc. Med endast några få läs
timmar per dag får de plötsligt alltför

Yrke och moderskap
Deltidsarbetet, som torde vara mycket

efterlängtat av många, skulle skänka
mången mamma en god avkoppling,
fortsatt kontakt med kamrater och det
tidigare yrket, en summa alldeles egna
pengar och ett bättre självförtroende,
som allt i sin tur gjorde henne mer har
monisk i samvaron med barnet. Men det
finns å andra· sidan deltidsarbetande
mödrar, som under hela arbetstiden
sitter och oroar sig för sina barn och en
okvalificerad hemhjälps åtgärder! Den
na slitning mellan yrke och moderskap
- än mer uttalat Iför den heltidsarbe
tande - är helt enkelt direkt neuros
framkallande för många mammor. Vi
står här inför ett huvudproblem inom
vår kulturs hälsovård. Nervösa mödrar
skapar ofta nervösa barn, nervösa barn
fortsätter ofta som nervösa vuxna. Lugn
förståelse och trygghet kring moderska
pet bör bli vår civilisations nästa pro
pagandaparoll och bör rikta sig även
mot samhällets överkrav. Barnets svart.
sjuka - skriet från vildmarken - vän
der sig visst icke endast mot syskon eller
levande dnventarier. Jag har sett små
barn stå och slå mammas hemarbete vid
symaskinen ungefär som byxorna eller
axelbanden vore levande syskon!
Inför alla dessa variationer, så föga

lämpade för standardisering, måste man
vara försiktig och en smula ömsint i
kampen för likställighet mellan man och
kvinna. Mamma och småbarn hör mer
tillsammans, mer än pappa och små.
barn. Det blir en "stress" både för mor
och barn - känslobehovet finns på
bägge håll - att icke känslomässigt bli
tillfredsställda och då det gäller kvin
nan-modern är det ett fruktansvärt
misstag med uppfattningen att "en otill
fredsställd kvinna" endast skapas av
sexuell svält. Många husmödrar förstår
inte att deras rastlöshet, trötthet, ret
lighet, splittrlng m. m. härrör' sig från
en bristfällig kontakt med ,barnet.

Det är självfallet icke min mening att
kritisera kvinnans likställighetskamp på
,Yrkesplatsen. Säkerligen finns ingenting
att anmärka på principen "lika lön för
lika arbete". Min varning gäller endast
bristen på hänsynstagande till djupa
känsl-Obetungande faktorer, vilka prak
tiskt kan störas genom ett obetänksamt
nedvärderande av hemmamoderns ar
bete. Och här kommer också mannen in
på arenan! Kanske en liten intensifierad
kamp för Hkställighet från hans sida
skulle vara bra och faktiskt också tfll
stor hjälp för modern.

mycket tid för sig själva utan skydd
eller tillsyn.

"Bara hemma/ru"
Måste man sätta ett "bara" framför

när man säger att en kvinna är hemma
fru? Är det så, att hemmafrun börjar
få en mindervärdesstämpel?

Vi känner inte till något hur stäm
ningarna kan vara i det fallet. Men här
omdagen sade en kvinnlig bekant till
oss, att hon började faktiskt känna sej
som mindervärdig. Man är ju bara
hemmafru. Sade kvinnan.

Det hör till bilden att kvinnan ifråga
har två små barn. En liten linlugg på
fem år och en på ett.

Har "utvecklingen" gått därhän, att
hemmafrunbörjar känna sej som "bara",
även när hon har ett p:ar små att sköta,
då är det verkligen illa ställt.

Vi protesterade mot kvinnan, Det kan
ändå inte vara på det sätt du tror. En
kvinna som Ular barn att sköta ska väl
vara hemma hos de små. Och det förstår
väl envar. Hävdade vi.

Men kvinnan var inte så säker på att
alla tänkte på detta sätt. Dels tycks en
del människor tro, att hemmafrun lik
som är "en tärande del" i samhället.
Och dels får ju hemmafrun inga pengar,
och då känner hon sej som "bara",

Om detta är en tendens, så låt oss
omedelbart med största frenesi bekäm
pa den. Vi vet, att många är tvingade
att ta förvärvsarbetet trots att det finns
barn i huset. Men det finns också kvin
nor som tar detta förvärvsarbete enbart
med tanke på att skaffa sej högre stan.
dard.

Vi skulle vilja säja till de senare. Det
ni vinner i -standard för er egen del, det
förlorar ert barn. Och detta barn gör
en förlust, som aldrig går att ersätta.
Barnen behöver trygghet. Hos mor kän
ner de tryggheten. Om det är en riktig
och god mor. Och det är lyckligtvis de
flesta. Får barnet inte trygghetskänslan
under uppväxtåren, kan det sätta spår
efter sej långt' fram i livet. Stjäl inte
era oarns lycka. Röva inte till er högre
standard på barnens 'bekostnad. Tänk
noga efter vad det är ni gör innan ni
går ut för att ta förvärvsarbete medan
barnen ännu är små. Kanske är ert barn
en till synes oförvägen krabat. Men in
nerst inne är det kanske en rädd liten
stackare. Det är svårt att avgöra så
dant.

Till den som har en eller ett par små,
och är "bara" hemmafru skulle jag vil
ja säja. Tacka försynen så länge ni
kan få vara "bara" hemmafru. Era
barn b~höver er. Och er gärning är rik
och god. Den som ger barnen lycka och
trygghet har gjort en gärning stor nog
för hela livet.
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I Vasterled
-2-

Det första mötet med Arnerlka är all
tid spännande och dramatiskt. Under in
loppet Ull världsstaden står man som
förtrollad vid relingen och tittar på sky
skraporna som reser sig mot himlen.
Den första välkomsthälsningen som mö
ter när man närmar sig den nya värl
den är frihetsgudinnans höjda fackla.
Statyn är 92 meter hög, enbart i hu
vudet finns det plats för 40 personer.
Som kuriositet kan nämnas att den vär
da gudinnans pekfinger är tvä och en
halv meter långt. F'rihetsgudinnan
skänktes är 1886 av franska nationen
till den amerikanska. Hur ofta har man
inte sett denna bild på kort, i böcker
och tidningar, och nu nådens är 1954

· får man se den i verkligheten. Hur
många emigranter och resenärer har in,
te känt både fruktan och bävan inför
de gigantiska torn av stål och betong
som New York utgör.

Nu finns det inte längre tid till me
ditationer. Båten förtöjer vid den sven
ska piren, det gäller att ställa sig i kö
och fä papper granskade. Gode Gud,
låt det gå bra! Var det 'bönen eller tu
ren som hjälpte mig, men det gick bra
att komma igenom. Bättre än jag trod
de. Men är det någon som möter mig på
piren, eller finns det något hotellrum
beställt för min räkning? Jag hade ju
kontaktat Products-From-Sweden, men
dom har väl händerna fulla med arbete,
förresten har de kanske glömt att jag
existerade. Jag spanar och spanar. Nå
gon rnottagnlngskommitte finns inte,
ja inte så mycket som en katt hälsar
mig välkommen. Där står jag ensam
och övergiven, det är väl dock bäst att
skaffa en bil eller varför inte företaga
en fotvandring genom staden till när
maste hotell. Detta har jag gjort tidi
gare i andra städer, och det har alltid
gått bra. Jag tar min väska och port
följ, det är allt vad jag äger, och •be
gynner, min vandring. - Just då, ja
just i det ögonblicket efterlyser högta
laren en swedish boy vid namn Olund,
En officer från båten springer ifatt mig
och frågar om jag är den efterlyste
mannen. Med försök till amerikansk
brytning svarar jag "yes, yes". Detta
är förresten det enda engelska ord jag
riktigt behärskar. Den vänlige mannen
märker min moster-matilda attityd och
ber mig sitta ned och vänta. Jag vän
tar och väntar, en hel evighet tycker

jag. Blir jag· nekad inresetillstånd eller
blir det förhör angående förmenta kom
munistsympatier? Lyckligtvis var det
ingendera. Efter ytterligare en lång,
lång väntan kommer en representant
från Svenska Amerika Linjen och tar
mig i bil till ett hotell på femtioförsta
gatan.

Bilfärden! Vilken fart, vilka stopp,
vilken trafik . . . Fönbi femtioförsta ga
tan och upp till Broadway. Ja sedan,
på tredje dygnet efter ankomsten var
jag i tillfälle att se denna kroppspuls
åder nattetid i en orgie av ljus och spra
kande ljusreklamer. ·Men i kväll, den
första kvällen i New York, skulle jag
inte våga mig ut ensam, lfick jag så allt
smör i Småland.

Mitt rum är beläget på trettioförsta
våningen och ja,g har en hänförande ut
sikt över staden. Endast några kvarter
från mitt hotell reser sig FN-skyskra
pan, knappast vacker men imponerande
genom sin storlek. Ytterligare några
kvarter, på trettiofjärde gatan ligger,
eller rättare sagt, reser sig världens
högsta hus, Empire State Building. Den
har 104 våningar och mäter i höjd cirka
400 meter. Allt detta ser jag från mitt
fönster och mera därtill. Men detta var
första kvällen, jag är trött och kryper
därför till kojs. Men vad är detta?
Jag befinner mig fortfarande på det
upprörda havet. Hela rummet är i rö
relse. Är det efterverkningarna från
sjögången eller är det skyskrapan som
svänger i den tilltagande stormen? Det
är redan midnatt, en overklig natt. Jag
tänder lyset, går fram och placerar
några stolar i höjd mot dörren. Skulle
någon neger, indian eller gangster smy
ga sig in i rummet måste jag vakna
av bullret vid stolarnas fall. Ingen dörr
öppnades och ingen inbrottstjuv eller
gangster kom in. Det vart morgon den
andra dagen ...

Manhattans stolta profil är hänföran
de också -i morgonbelysning. Klockan
är redan tio och jag hade lovat ringa
Gösta Sandemar, han som bland annat
är chef för gustavsbergsprodukterna.
Jag .fattar telefonen, men vad är detta
för en telefon? Nummerskivan är full
klottrad med bokstäver, hela alfabetet
är representerat. Jag känner mig som
en barnunge. Inte kan jag ringa, inte
kan jag tala, inte vågar jag gå ut. Vad
ska jag göra? Jag går ut i korridoren
där det vimlar av negresser. Alla stä.

derskor, alla hisskötare rekryteras
bland negrer. Jag tar en negress i ar
men och för henne med milt våld till
mitt rum. Hon rullar med ögonen och
verkar vettskrämd, men jag försöker
lugna henne. "Will you help me", säjer
jag, - no sir, no, no. Jag söker för
klara att det gäller ett telefonsamtal
som jag vill ha hjälp med, och när hon
ser att jag har ärliga avsikter lugnar
hon sig något och visar mig tillrätta
med nummerskivan. Det gick bra, och
jag kom fram ... Allt var ju så enkelt.
Först några 'bokstäver och sedan några
siffror. Efter mitt första lyckade tele
fonsamtal på Amerikas jord växte mitt
självmedvetande. Varför inte ringa till
en annan adress? Sagt och gjort. Jag
slår en mängd bokstäver och sedan en
lika stor mängd siffror och en ljuv
lig kvinnoröst svarar i andra ändan av
tråden några obegripliga ord av vilka
jag dock hann uppfatta ordet okay. Ja
detta var ju inte så lyckat, men det var
inte heller direkt misslyckat. Det går
väl bättre en annan gång, tänkte jag,
och gjorde mig lberedd att beträda re
san till vännen Sandemar. En lätt
knackning ,på dörren omkullkastar mina
planer. I dörröppningen visar sig en vit
klädd kypare som kör in ett stort ser
veringsbord, <bugar sig artigt Iför min
ringa person under det han säger "ho
tell Abby, good service". Vad är nu
detta? Har det uppstått något missför
stånd frän mitt senaste telefonsamtal
eller står jag inför något annat ameri
kanskt mysterium.

Kyparen lägger en vit duk på bordet
medan en annan kypare bär fram en
stor stek som kunde räcka för ifyra,
därtill kommer en pudding stor som en
solros och ytterligare några smörgåsrät
ter. Jag försöker förklara att detta
måste vara ett missförstånd men ky
parna bara säger "hotell Abby good
service". Med amerikansk fart dukar de
för fyra, avlägsnar sig lika hastigt som
de kom och lämnar mig ensam vid det
dignande matbordet. Visst var jag
hungrig och visst smakade det bra men
detta var i alla fall väl starkt. Av de
smulor som blir över kunde man nästan
bespisa femtusen män förutom kvinnor
och 'barn. Men det är endast att hålla
god min i elakt spel. Måltiden kostade
7 dollar och rummet kostade 6. Hur
skulle mina pengar räcka till med så
dana utgifter till mat och husrum?
Mysteriet på hotell A'bby blev aldrig
uppklarat, man får vänja sig vid över
raskningar i det stora landet i väster.
I morgon rullar min buss mot Detroit,
där börjar industribesöken och en del
andra matnyttiga saker.

Axel öhlund.
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Vårmdå· bygdegård invigd

Under de sprittande tonerna från Gus
tavsbergs populära musikkår samlades
en stor menighet med Landshövdingen
i spetsen söndagen den 27 mars till in
vigning av Värmdö Bygdegård. Kyrko
herde ISven Hellqvist, själen !bakom den
na centrala samlingspunkt för Värmdö,
hälsade välkommen. ,så fick de allra
yngsta lätta upp stämningen med några
näpna sånger och· danser, varpå lands
hövding Gunnar Danielsson höll ett kort
och klämmigt tal. Han ansåg att vi
har en bra ungdom, men den har pro
blem och ett av dessa är att finna Ikon.
takt och plats för sin verksamhet. Den
har ofta bildat gäng på väg till ingen
stans. Här har vi ett resultat av en
tusiasm och arbete ifrån dem som för
stått att ungdomen behöver lokaler. Det
gäller i hög .grad för förortssamhällena
att se till den saken, ty då mörkret
faller över ,bygden lockar annars lju
set från storstaden. Landshövdingen er
inrade också om att 1954 års rrksdag
anslagit betydande ,belopp för ungdo
mens fritidsverksamhet och att anvis
ningarna på sysselsättningar har en rik
skala. En insats här från kommunerna
är en god investering, som har alla möj
ligheter att ge god avkastning. Med
stor tillfredsställelse såg landshövding
en att Bygdegårdsföreningen efter ett

intensivt arbete nått det första målet
och lyckönskade den till nästa etapp,
att ge ,bygdegården ett Innehållsrikt och
värdefullt liv.

Elever från Lillsved sjöng några folk
visor och dansade Vindmölledans i in
ternationellt samarbete. Därefter berät
tade kyrkoherde Hellqvist hur man gått
tillväga för att skapa denna bygdegård
för Värmdö. Han tackade samtidigt Iför
de gåvor man fått för verksamheten
från många håll, varibland Gustavsbergs
Fabrikers porslmsuppsättnlng var en av
de förnämsta. I sin hand hade han en
för dagen överlämnad hälsning från
Värmdö Biodlare med vidhängande
hundralapp. Och så prisade han alla
hantverkare, ortsbor och särskilt kvin
norna i bygden för goda insatser i byg
gets och inredningens färdigställande.
Till slut talade kyrkoherden också. om
kostnaderna och hur man tänkt sig att
finansiera bygdegården. (150.000 kan
ske också Gustavsberg kunde åstad
komma. En sådan bygdegård skulle va
ra fullt tillräcklig för våra behov, tyc
ker ref.)
En tös i Värmdödräkt läste en för da

gen författad dikt av kyrkoherde Hell
qvist. I den sades bl; a. att bygdegår
den ej !fick förfalla till en simpel nö.
jeshall. (Och det får man väl hoppas,

Om jag fick råda
så skulle Torget förses med belysning och

uppställningsplatser för handlare, dock
icke tavelförsäljare,

så skulle det bli en lika fin kiosk på Tor
get, som den vid Centrum,

så skulle avloppsvattnet i Gustavsberg
renas, så att kloaklukten från Farsta
viken försvunne,

så skulle någon ha ansvar och tillsyn
över kommunalhuset,

så skulle det ordnas en utställningslokal
ddr såväl fabrikens äldre tillverkning
som dagens produktion visas,

så skulle biopubliken förbjudas att skrat
ta på fel ställe.

H. L
(NÄSTA GANG FAR DU RADA!)

men bara man nu inte sätter kulturkra
vet alltför högt i ib?rjan. Då skräm
mer man nog ungdomarna, som man
vill nå.) - Sedan musikkåren förgyllt
upp med Svenska folkvisor, talade kon
sulent Harry Jansson från Bygdegårdar
nas Riksförbund och betonade att byg
degården bör vara en samlingspunkt för
alla, oberoende av färg och åsikt. Han
erinrade erfarenhetsmässigt också om
att det viktdgaste är att fylla 1bygdegår
den med aktivt folk. - Ytterligare tal
hölls av hrr Wallbom och Rydberg från
kommun och folkskola och slutligen av
Lillsveds rektor, som pekade på den be
tydelsefulla insats bygdegården redan
betytt med arrangemang för folkhög
skolekurs, iföreläsningar, teater och triv
selstunder.
Sedan vi så suttit länge på de hårda

stolarna - !fick vi kaffe och en titt på
lokalerna. Kaffet var gott och lokaler
na enkla men praktiska, Det är inte utan
att en gustavsbergare känner en smula
avund över vad moderkommunen lyc,
kats åstadkomma.

Jussta

De min.sta inviga bygdegården.
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KPA-nytt Det
Semester! Ja kamrat, jag är säker på

att det kvardröjande eftermiddagsljuset
redan lockat fram tankarna på sommar,
fritid och semester.

Vad säger du t. ex. om att resa till
den norska vänskapsveckan, som i är
förlagts så långt norrut, att midnatts
solen •blir det märkligaste inslaget?
Trondarnes folkhögskola vid Atlanten
nära Harstad ,blir den 22/6-28/6 KPA:s
träffpunkt. Där får du tillfälle att be
kanta dig med nordiska kolleger, dis
kutera och lära känna norsk koopera-
tion och norska förhållanden. Eller vill
du hellre ställa !färden · till Danmark,
Krogerup Höiskole, eller Finland, Jollas
Gård? Vi i Sverige inbjuder i år till
Lida ,Friluftsgärd nära Stockholm.

Om samtliga KPA:s vänskapsmöten
t gäller att under en vecka samlas koo-
' perativt anställda f'rån hela Norden till
1 föredrag och studiebesök, sport och trev

lig samvaro. Kom ihåg, att den säregna
tjusningen med kontakten över gränser
na !behöver du inte söka långt borta,
Lidaveckan ger lika många impulser
som en Jollas.vecka och innebär för
många svenskar en obetydlig utgift.

Ja, vad kostar en KPA-veck•a? Bara
20 kronor i anmälningsavgift + resa
hemorten och åter. Utnyttjar du då
SJ :s rundturs- eller semesterbiljett är
jag övertygad om att du till en ringa
penning får uppleva en av ditt livs trev
ligaste semestrar.

Men du kanske i stället tänkt slå på
stort och ta någon anhörig med på re
san ? Då erbjuder vi dig att följa med

'1' på vår tåghemsresa i södra Sverige,
Stockholm - Kalmar - Malmö - Gö
teborg - Norrköping rullar värt "ho
tell" med andraklass sovvagnar och vi
har !bara att vid lämpliga uppehåll un
der färden ta del av vad de olika lands
delarna kan visa. För 8 dagars tur blir
kostnaden c:a 275 kronor.

Vår sedvanliga utomnordiska resa
går i år som Ungdomsresa till Jwgosla
vien. KPA skall deltaga i ett interna
tionellt kooperativt ungdomsläger i Za
dar. 17 dagars resa med förläggning vid
Adriatiska havet och rundtur i Iandet
för c:a 500 kronor. Låter inte det här
ligt?
I år blir det idrottsvecka igen. Dan

mark inbjuder till Aarhus i augusti.
Dessförinnan skall Fobbollsalliansens
stora uttagntngsserie 'kla.ras, liksom
damhandbollen.
Efter den 'h!är lilla informationen får

du spinna vidare på semestertråden. I
vår folder får du mera upplysningar.

Med KPA-hälsning
Gunvor Jarlegård

spelar och det .s1unger

Det spelar och det sjunger i vårens hlomtid rika

av soluppgång och. bäckars språng en sällsam valllwrnslåt,

då skogens trolltygsväsen som agn [ör vinden vika,

och sagornas gestalter och sägnen följas åt.

Det spelar och det sjunger i några gamla rester

av brustna eolssträngar, vars melodi jag hör.

Det spelar än och sjunger, fast solen går i väster,

när vårens varma vindar mitt instrument berör.

Ur "Eolsharpan'" av J. A. Löfdahl.
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Om kriget kommer till Gustavsberg För .
tio år sedan

Centralförbundet Folk och Försvar,
som är en kontaktorganisation mel
lan landets ledande ideella, fackliga
och ekonomiska organisationer samt
riksförsvaret, ordnade den 11 mars
i samarbete med Gustavsbergs kom
mun och Gustavsbergs Fabriker en
informationskonferens kring rubri
kens problem. Folkan var fylld av
representanter från de olika demo
kratiska organisationerna i Gustavs
berg och med gäster från Central
förbundet, Civilförsvarsstyrelsen och
Försvarsstaben. Kommunalfullmäkti
ges ordf. Gunnar Andersson hälsade
välkommen och erinrade om att vi le
ver i en ödesmättad tid, där vi har
att värna vår frihet och vårt sam
hälles bestånd. Tillsammans med al
la andra frihetsälskande folk borde
vårt valspråk vara : Människor i alla
länder förenen eder!

Chefsredaktör Henning Karlsson
gav en realistisk överblick av världs
läget i dag, det bistra utrikespolitis
ka klimatet, det kalla kriget och rust
ningsökningarna i öst och väst. Han
pekade på de sprängstoff, som finns
runt om i världen, där en gnista kan
sätta världen i brarid. I allvarliga
perspektiv visade talaren var vårt
land befinner sig i linjen mellan två
stora världsblock. Där måste vi ha
vilja och förmåga att försvara oss
om vår frihet och självständighet

kränkes. Enigheten i dessa föresat
ser har hittills givit respekt, men vi
måste befästa denna enighet, öka vår
beredskap för att till det yttersta
göra vår insats. Redaktör Karlsson,
som är ansvarig för informationen i
Folk och Försvar, redogjorde vidare
för de medel, som en fiende utöver
vapenmakt kan tänkas använda för
att bryta vårt motstånd; politiska
och ekonomiska påtryckningar, psy
kologiska medel, kemisk och biolo
gisk krigföring, spioneri och sabo
tage. Han gav därefter en överskådlig
bild av hur vårt folkförsvar byggs
upp och slutade sitt anförande med
frågan: Gör vi tillräckligt? Ju mer
vi spänner våra krafter för att av
värja olyckorna, desto tryggare kan
vi vara!

Herr Henning Karlssons anförande
besvarades med kraftiga applåder. I
en scen fick de närvarande därefter
en orientering om civilförsvarets,
hemvärnets, verkskyddets, lottornas
och Röda Korsets uppgifter i en tänkt
situation inom Gustavsberg, där ve
derbörande ledare agerade på tiljan
med inlevelse. Det framgick tydligt
att man vet vad man vill - men att
det behövs flera frivilliga för utbild
ning i fred. - I en annan scen, där
vana amatörer gjorde rollerna, fick
vi en glimt av hemmets bekymmer i
orostider och hur man ordnade sin
beredskap.

- - - - Om vad som har skett i
Tyskland och Europa efter Hitlers makt
tillträdande 1933 kan man endast säga
att det aldrig mer får upprepas. Men
då så är fallet, är det också av största
vikt att det nu i Tyskland änte skapas
någon iHitlermyt, som om någon eller
några generationer kan .ge tyskarna nä
ring till förhoppningar om att genom
ett tredje världskrig vinna herraväldet
över Europas d'olk. Tredje rikets ma
kabra saga är nu slut. Mänskligheten
står · •i en outplånlig tacksamhetsskuld
till de nationer och de statsmän som be
friat den för den fruktansvärdaste fara
som kanske någonsin har hotat väster.
landet.
Bo Enander i Dagens iEko 7 maj 1945

I enig uppmarsch på kyrkyallen tac
kade vi för krigets upphörande 1 Euro
pa. Vi greps alla av ett spontant be
hov att få känna samhörighet med alla
,gustavsbergare och att !få jubla högt
över den återvunna friheten i Norden.
Det var en vacker kväll med hänförd
sång, inspirerat tal, varma tankar och
värdighet. Är det förhävelse, om vi tyc
ker, att det var stil över vår första
fredskväll jämförd med stockholmarnas
kungsgateyra.

Krönikören -i Gustavsbergaren
nr 3 1945

Sedan samtliga deltagare bjudits
på styrkande kaffe med dopp, samla
des man åter i biosalongen. Civilför
svarsdirektören Lövgren framförde
en hälsning från landshövdingen och
ett tack till arrangörerna och mana
de alla att ta fasta på dessa allvar
liga saker. Ing. Hjalmar Olson av
rundade informationskvällen med att
erinra om vad vi har att slå vakt om
och att vi varje dag måste bygga vi
dare på den demokratiska livsfor
men, aldrig ge upp, bevara vårt lugn
och vår tro på försvarsvilja och för
svarsförmåga hos såväl den enskilde
som folket i gemen. Konferensen at:.
slutades därefter med den välredige
rade filmen "Varför Korea?", som
logiskt gav svaret "Därför".

När ref. skriver detta erinrar jag
mig från en av scenerna under kväl
len några repliker om spioner och sa
botörer, som det gällde att se upp
med. Och just nu meddelar dagsnyhe
terna om en spioneriorganisation som
sprängts. Här gäller det tydligen allt
jämt att se sanningen kallt i ögo
nen.

G-g
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Ar 1951 bodde min fru och jag i Flo
rida, i Little River på 79 gatan rätt in
från Biscayne Bouleward. Under den
tiden arbetade jag för Miami Daily
News och mina timmar var osäkra och
det blev långa dagar och Ibland ändå
längre nätter.

iDen lilla två rums-"cabinen" bredvid
oss var .tom när vi flyttade in, men en
kväll annonserade min fru att vi fått
en granne. Ett par <lagar senare hade
j,ag min "Day off" och medan jag läs
kade mig med väl tillredda "High Balls"
skötte jag om vår stora trädgård, be
stående av några tomat-plantor, ett par
apelsinträd och citronträd. Nog för 'hus
behov.

Vår nya granne kom över. "Varmt i
dag", sade han. Väderleksman förstås.
När det är 92 grader i skuggan (Fa,
renheit) så vet vem som helst att det
är varmt. "Ager ni huset?" !frågade
han. Frågan vart negativt besvarad:
"Vi ,hyr''. "Hur är namnet?" frågade
han. "Garring". Tänkte för mig själv:
Näsvis gubbe den där och frågvis också.
Mager och skranglig var han, ansiktet
föreföll 'bekant. Jag hade bestämt sett
det någonstans. Men var?

Vi bodde ej långt från "Hialea", Arne
rikas vackraste Stadion för hästkapp
löpningar. Här möts Amerikas dollar
kungar, här skapas och förloras förmö
genheter varje dag. Hit kommer folk
från alla Amerikas stater Iför att njuta
av det !härliga klimatet, den varma so
len, de härliga ,badstränderna. Allt man
kan önska sig finns här, men dyrt är
det, hutlöst dyrt . . . Vi satt och lyss
nade till radiobeskrivningen av de olika
loppen och gjorde fantasivinster. Men
jag kunde ej få gubben ur mina tankar.
Jag hade sett honom någonstans ... Men
var?

Vi satt och drack kaffe i det gröna,
då han kom igen. Jag bjöd honom att
komma över och dricka en kopp. Han
kom, som han sade med tacksamhet,
men han avböjde mitt erbjudande om
konjak till kaffet. "Jag hal' ej druckit
något starkt på över 30 år", sade han.
Han tittade på min skrivmaskin. "Jag
har läst en del av dina artiklar i Daily
News", sade han. Jag tittade frågande
på honom. Så sa han: "Känner ni igen
mig?" ... "Ansiktet är bekant men jag
vet ej varirrån", sade jag. Med ett "Jag
kommer tillbaks på ögonblicket", för.
svann han . . . När han kom åter lade
han en två månader gammal Daily
News framför mig, där grinade en av
mina egna artiklar emot mig ... SKYL
DIG ELLER OSKYLDIG ... " ..Efter ett
30-årigt fängelseliv benådade i dag gu
vernör Talmadge i ,Florida huvudperso-

nen i en av Floridas mest diskuterade
mordhistorier o.s.v."

Och här satt han mitt emot mig. Dr
John Barstow. Det var han, samme man
som 35 år gammal kom hem från första
världskriget och fann sitt äktenskapliga
liv ruinerat. Hans bästa vän hade tagit
inte bara hans hustru, utan oeks åalla
hans världsliga egendomar och det var
ej småsaker. En villa på 16 rum, Iand
av omätligt värde, aktier och kontan
ter till flera hundra tusen dollar.

Han hade gett sig av som en botten
rik, oberoende lycklig äkta man för att
offr,a. sina tjänster och sin erfarenhet
i sitt lands tjänst under de svåra tider
som stundade. Ej vetande vad som kun
de och skulle hända honom, hade han
skrivit över alla sina ägodelar i hustruns
namn. Hans livslånga vän, som var ad
vokat, övertog administrationen av hans
gods. Och som det senare visade sig
övertog han allting.

Att den gode doktorn rättegångsvis

''Dr

ren lovade att ge honom en ny rätte
gång om han bara ville förklara sig, men
han teg som muren. En ny rättegång
fick han i alla fall. Den gången dömde
han sig själv med att säga: "Rättvisa
har blivit skipad, låt yxan falla var den
vill". Dömd till döden igen. Fyra gång
er blev domen uppskjuten, två gånger
endast några timmar före avrättningen.
Till sist benådade guvernören honom till
livstids straffarbete. Och nu efter 30 år
satt han här framför mig livslevande ...
Jag brukar ej ha svårt att tala, men

den här gången var jag stum som siken.
"Well'', sade han, "fråga du, j:ag skall
svara". Jag tror han blev förvånad när
jag frågade: "Hur kändes det att fyra
gånger inom en period av tre månader
ha döden som besökare ? Dina tankar?
Och hur kunde du under dessa förhål
landen förtiga sanningen?" "Om du me
nar om jag var rädd", sa han, "svaret
är yes, sanningen är att jag dog lika
många gånger, ej lekamligen men i själ

Barstow''
En berättelse av GEORG GARRING

skulle försöka att återfå sina ägodelar
var man rfullt och fast övertygad om.
Stor var därför förvåningen när han
helt lugnt drog sig ur spelet och lät
orättvisan ha sin gång. Sin praktik be
höll han dock och blev naturligtvis oer
hört populär. Det ansågs som en ära
att ha ,besökt honom och att ha talat
med honom om sin sjukdom, verklig el
ler inbillad.

En vacker dag visade det sig att Ju
dasvännen och den otrogna makan spår
löst hade försvunnit. Ingen hade sett
dem eller lhar sett dem sedan dess.
Misstankarna föll på den gode doktorn.
Folkets opinion var delad, "bevis" både
fanns och icke fanns. Man hade hört ho
nom öppet säga till den :falska vännen:
"Rättvisans kvarn mal sakta men sä
kert, min tid kommer också". Mer än
en gång lät han undfalla sig att "Gömt
är ej glömt". "Någon" hade sett dok
torns gula bll och "trodde" att han såg
två andra människor i den utom dok
torn. Samma person "tyckte" också att
han hört svaga rop ,på hjälp. På dessa
misstankar blev iDr Barstow arresterad.

Under hela rättegången nekade han
att yttra sig. Inte ett ord kom över hans
läppar. Frågorna besvarade han ej, han
var helt solo ej intresserad. Vad juryn
baserade sitt domslut på vet ingen utom
Gud allena, men domen blev döden i
elektriska stolen. Dåvarande guvernö-

och anda. Den spanska inkvisitionen
hade ,ej någon tortyr så :fasaväckande
som den jag g'ick igenom. Varje natt
vetande att morgondagen skulle bli min
sista. Men om du tror att jag önskade
att vad som hänt vore ogjort så är det
misstag. Rättvisan hade haft sin gång."

"Vad tänker du göra nu? Om man
visste att du bodde här så skulle ditt hus
bli som en myrstack på några minuter."
"Nu på måndag far jag ur landet -
vart gör ju detsamma - med de pengar
jag ännu har räcker de för den tid jag
har att leva. Men ska du inte fråga om
jag var skyldig eller oskyldig?" Jag
tittade på honom, hans ögon voro ner
vöst fästade på: mig. "Betyder det nå
got nu?" frågade jag, "du har blivit ,be
nådad och i 30 år sonat din skuld. Att
du inte var oskyldig är säkert, att du
visste vad som !hände de två som för
svann är lika säkert, men om du teg
när du skulle ha talat är det väl lika
bra att tiga nu".

"Vi kommer aldrig att mötas igen",
sa han. "Här är min historia ... Vet du
vad hat är? Vet du vad det betyder att
förlora allt du ägt, allt du hållit kärt?
Hustru - hem - förmögenhet. Vet du
vad det betyder att ligga vaken natt ef
ter natt medan dessa tankar bränna
sig in i ens själ? Att ha folk stirra frå
gande och beklagande på dig? Min vän,
låt mig ärligt försäkra dig, ordet helve-
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te är ej starkt nog. Jag hade aldri,g i
mitt Iivtänkt att göra något för att häm
nas. Men ett par ord ändrade detta. En
kväll, när jag åt mitt ensamma mål på
en av de bättre restaurangerna här i
staden, passerade min "vän" och .min
f. d. fru mitt bord. Han tittade på mig
och sa med ett hånskratt. "Hello Suc
ker!" (godtrogen - hjälplös). Följt av
hennes: "You idiot". Det blev deras
dödsdom. Men j~g kunde vänta.

En månad gick, mitt hat växte, men
lntet skulle lämnas åt slumpen. Miitt till
fälle skulle komma och när det kom
skulle inga misstag göras. En kväll,
när jag kom in med min motorbåt etter
några timmars fiskning, såg ja,g dem.
Det var nästan mörkt. Jag gick hastigt
upp bakom dem och sade: "Vänd, och
gå mot hamnen, det är en revolver du
känner i ryggen, ett enda misstag och
jag skjuter er bägge." Ej ett ljud var
sagt. Nedkomna till hamnen sade jag:
"Stig i båten, fram i fören med er,"
Motorn spann och snart var vi ute ur
hamnen. Det obligatoriska hånleendet
hade försvunnit från min ,gamla väns
ansikte, när han <frågade: "Vart tänker
du ta oss och vad tänker du göra med
oss?" Utkomna en 3-4 miles stannade
jag motorn. "Jag tänker ,ingenting gö
ra", sade jag, "men ni två skall begå
självmord". Jag tvingade dem att hop
på överbord . . . Där har du sanning
en ... "
Jag frågade: "Känns det bättre nu?"

Han tittade förvånad på mig .''Ska du
gå in och slå igen dörren och kalla på
polis?" "Att kalla på polis behövs väl
knappast", svarade jag. "Och vad gott
det kan göra vet jag inte heller. Men
om du kunnat leva med detta minne i
30 år så tror jag nog att jag kan stå
för det ett par timmar. Varför talade du
om detta för mig?"

"Jag fäste din artikel i. tidningen och
fann att den inte var hälften så ovän
lig som de flesta. ,Jag kunde även se
sympati i den. Genom tidningen :fick jag
din adress. Men skriv inget förrän jag
är ur landet". "Du har guvernörens
pardon på d'ickan, du har tjänat din tid,
polisen har inget med dig att göra. Vad
är du rädd för?" Hans irrande ögon sök
te mina, innan han svarade: "Minnen",
sa han, "minnen, som förföljt mig i 30
år. Två ansikten .. .''

Dr Barstow dog i San Juan den 26
oktober 1952. Min artikel 9m Dr Bar
stow förekom i ''Miami Daily News" den
7 juli 1951. Han var på sin ticj: en av
de mest framstående specialisterna på
hjärnsjukdomar, Skyldig eller oskyldig?
Dömen icke så skolen I icke varda döm
da ...

Just nu
ville jag vara en talgoxe, lätt ruggig
och inte särskilt fet, som av instinktivt
mod i förvårskylan sjunger ljudligt ut
vad han har på hjärtat. Och inte en helt
vanlig av den allmänna meningen in
famt påpassad människa, föralldel lätt
ruggig och inte särskilt ifet, som inte
vågar fram med det allra bittelillaste,
bakåtsträvande pip.

När jag ängsligt tryckt mot dikes
kanten strövade ,stockholmsvägen fram
från Bleket och uppåt hörde jag nog
vad småfåglarna sjöng i buskarna vid
siden av sina fallna beskyddare, Äippel
träden som föll innan blomningen, eken
som grönskat i sekel, häckarna, körs
bärsträden. Vi har alldeles samma upp
fattning, fåglarna och jag. Centrum
har mist sitt ansikte, för att flera må
kunna fräsa igenom samhället med otill
låten hastighet. För att vinna ett par
minuter till en extra grogg på den vin
terbonade verandan, eller en liten lur
på sofflocket i sportstugan. rSå vi av
vaktar, talgoxarna och jag, med skep
sis resultatet av ansiktslyftningen.

Med vemod i själen
traskade jag ned på Amerikakajen.
Plopp sa det under bryggan. En gam
melgädda stack upp huvudet och grans
kade mig. - Psst, har du tid en mi
nut, sa gäddan. - Kan du prata? frå
gade jag lätt skakad, - Om jag ids,
svarade hon. ,För en hon var det. Gam
melfarmor •Fiskelina från Storholmen.
Arg var hon på sportfiskeklubben.
- Rena avtalsbrottet, fräste farmor.
- Vad då, frågade jag, berätta! - Var-

_för de,. har du något att säga till om
du då? sa gäddrarrnor.
- Jag skriver Saltstänk i Gustavs

bergaren, sa jag bly,gt. - Jassåru, sa
gäddfarmor, det läste jag en gång. -··
Nä så roligt, sa jag. - iRoligt, nä för
a!lan delar, men jag fick för mig att det
rörde sig om fisknoteringar och upp
gifter om salthalten i Farstaviken, men
det var ju bara vanligt lantligt trams.
Det här är inge.t att skämta om, sa
farmor hotfullt. - Berätta ändå, 'bad
.jag.
- Ja;g är så in i vassen bekymrad,

sa gäddan, det. är jag som är bas för
gäddorna i vattnen häromkring. För

många år sen släppte sportfiskeklubben
ned ett avtal till mig där det bl. a.
stod, och det är den paragrafen som
det gäller nu, "att varje fiskare må
fiska till husbehov". Nu en söndag i
mars kom en större samling smågäddor
simmande mellan Storholmen och Ko
viks hage, på väg från en ungdomskon
ferens, där de just informerats om av
talets lydelse och tolkning. De fick syn
på några sportfiskare utanför Storhol
men och kom på den olycksaliga iden
att de skulle lattja med 'karlarna. Helt
nyss ha:de de ju hört att en fiskare
kunde väntas dra up,p ungefär en fyra
gäddor, varför de valde ut en som hade
detta antal på isen. Enligt de arma
livens uträkning skulle de alltså åka
tilloaka i spat om de i rask följd nappa
de på samma fiskares krok, teoretiskt
riktigt eller hur? sa farmor. - 'Säkert,
svarade jag, med onda aningar. - Tret
ton nappade innan de upptäckte faran
och bara tre minderåriga kom tillbaka
hem. De andra hamnade i ryggsäcken.
Hur stor ,familj hade han egentligen?
Här hjälper det ju inte hur man yng
lar av sig när smågäddorna försvinner
i rena spelglä!djen. - i:Men du klarar
dig, insköt jag. Gäddfarmor fnös. - Du
tror väl inte att vuxna fiskar faller
på så enkla grepp. Det är möjligen nå
gon äventyrslysten en som tar för stora
risker, du vet väl hur karlar är när
speldjävulen sätter åt.
- Annars tycker jag inte illa om

sportfiskare, tro aldrig det, det är det
roligaste vi har att leka med dom. -
Med livet som insats, frägade jag. -
Ja ser du vi är fatalister, om du vet
vad det betyder, så vi tar inte sånt så
allvarligt. 0, kors i Kolströms kanal,
.utbrast farmor och skrattade hejdlöst.
Du skulle vart med här en sommar när
en liten kvicktänkt gäddusling lycka
des fä två fiskare, en :kvinna och en
man, ned i spat och bli ensam herre
i båten medan de frustande simmade
mot land. Mitt för handlarns brygga. Då
var det på ett hår när att jag gått åt
förståss. - Hur så, frågade _jag. - Jag
skrattade nästan ihjäl mig ser du, sa
gäddrarmor där jag låg under 1bryg
gan. - Hur gick det med gäddan i bå
ten? undrade jag', - Han dog, sa far
mor, men vad gjorde det, se det var en
död i skönhet.

Varför fiskar fruntimmer
så sällan, frågade farmor, är det för
att de inte kan hålla tyst så långa stun
der i taget? - Det hörs att du umgås
mest med karlar, svarade jag. Farmor
skulle gå ,på ett föreningsmöte, så skul
le farmor få höra på ett kön som kan
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hålla tand för tunga det hörs sällan ett
knäpp från kvinnosidan. -Och du själv,
sa gäddan. - Jag liksom på sin tid
Maria (utan alla jämförelser i övrigt)
gömmer och beg:undar alltsammans i
mitt hjärta, varefter jag på eftermidda
gen dan därpå vet vad jag skulle velat
ha sagt men då har alla glömt vad det
hela rörde sig om. Ser du vi 'kvinnor
pratar oss inte fram till en åsikt, vi tän
ker oss fram till den.
- Det där lät bestickande, sa gädd

farmor, kan du stå för det. - Aldrig
i livet farmor lilla, oss emellan. - Kun
de tänka mig det, sa farmor, vi har
näbbgäddor i Kolström också och det
är inte mycket med dom heller när det
verkligen gäller. Jag skickade en :för
klä:dd gäddyngling, återtog far.mor, för
att studera ert !föreningsväsen här i
vintras. - Jaså, hur gick det, undrade
jag. - Jo han kom tillbaka så utscha
sad att han somnade innan han avgett
rapport. - Och sedan, frågade jag. -
Sov tills han dog, konstaterade farmor
suckande. Men nu skall jag passa på
att fråga dig om något som vi funderat
mycket över. Han talade i sömnen hela
tiden, viskade ett ord som måtte haft
den största betydelse, omval viskade
han ideligen, ideligen. - Aj, aj du, sa
jag, det är nyckelordet för den slentrian
som angriper sig i vårt föreningsliv.
Men det skall vi inte fördjupa oss i,
gäddan lilla, för sånt begriper vi frun
timmer. - Vet hut, exploderade gädd
farmor, blanda inte in mig i edra få_
niga mänskliga värderingar, hemma
hos oss bedömer vi varandra efter för
tjänst och inte efter kön, larvigt. -
Ta nu inte i farmor, så du blir gall
sprängd, dämpade jag.

Hej, sa Gäddan
och dök, men stack strax upp huvudet
igen, oeh ropade: - Du, säg till de där
konstnärerna, som bestämmer färgen
på de mest underliga ställen i samhäl
let, att de ändrar kulören på vattnet
i Farstaviken. Är det vettigt, att ha
ett vatten som ser ut som vidbränd
skarpsås med stänk av vaniljkräm och
tomatpure mitt i samhället. Med det
försvann hon och det var lika bra det,
hon 1bet ifrån sig väl kraftigt för att
vara i min smak.

Tiden led
och det var dags för fabriken. Hawaii
toner, smäktande, trånsjuka, snyftsen
·timentala, lindade min hjärna i sirap och
bomull. Mitt omdöme flöt stilla ut i en
drömmande lagun, så att jag inte ens

reagerade när plötsligt den sexiga schla
gern avlöstes av "en stad ovan mol
nen", presenterad av Ekberg de andli
gas väloljade skönsängare. Som vid be
hov lämnar bungalowen "däröver" för
att sjunga in ett nytt antal grammo
fon,plattor i det gamla Iandet, På det
att folksjälen må röras, portmonnäerna
öppnas och det svällande bankkontot
ökas. 1skulle sparviljan bli besvärande
kan man ju alltid dra till med ett hjärt
lidande med åtföljande heförägdagörelse.
För vem kan stå den emot som har ho
nom med sig, han huvudpersonen i Kris
tusmyten, som icke hade en plats där
han kunde luta sitt huvud?

Dessa kommersiella andliga schlagers,
ofta av rätt låg klass, planlöst blan
dade med profan musik, samma klass,
är de verkligen god reklam för en
kämpande kristendom? Blir det "någ
ra stjärnor i kronan", några nya själar
till "riket med gator av renaste guld",
på grund av denna fabriksmusik? För
lät om jag tvivlar. Hur skulle det vara
med en genomgripande vårrengöring i
grammofonarkivet och en anställd med
musiken under arbetet som huvudtipp
gift och inte som en irriterande bisyss
la, som stjäl tid frän andra uppgifter.
Men eftersom jag nu är i färd med att
önsketänka, så låt mig i stället få ön
ska bort högtalarna frän arbetsplatsen,
där de ofta är ett buller ibland buller.

Edla Sofia.

Red:s spall
Vårnumret har svällt ut till inte

mindre än 32 sulor, mest tack vare
vänliga mer eller mindre till!älliga
medarbetare. De gångna månaderna
under kvartalet har därtill varit till
bristningsgränsen fyll4a av arrange
mang, så pass att "Krönikan" fått fy.
ra sidor.
Påsken kom så lagom för att jag

skulle få lugn och ro (läs: huvudbry)
att knåpa ihop och passa in materia
let. Varken påsken eller tidningen har
någon våryra i sig, men ger en del
allvarliga saker att fundera över.
En läsare skriver att tidningen var

roligare förr. Ja, allting var roligare
förr! Men det är positiv kritik och för
att få mera av den sorten inbjuder
jag härmed läsekretsen att besvara
några rundfrågor. Det är sju år se
dan sist, så jag väntar massor av
svar. Alltså:
Ldser Du tidningen regelbundet,

oregelbundet 'I
Läser andra i familjen Guetavsber-

garen?
Är bildrnateriaZet tillräckligt?
Vilka artiklar läser Du helst?
Har Du förslag till andra artiklar?
Är Du beredd att betala en högre

prenumerationsavgift?
I den härliga vårsolens glans.

Red.

En
liten

Det var en gång en man - den där
som vill så mycket men oitaet intet kan.
Han fick iden, ja kände sig behöva -
pröva - såningsmannens kall. ,Skulle
han stå pall? Hade han tågan? Ja, det
var frllgan.
Jordliknande. substans fanns ~ · vid

Höjdgatan - ingenstans. Btenleraä
klädnad var urbergets lott. Grått i grått
blott grått. Men mannen sucka ej. Nej!
Köpte frö i affären, lade do:m på tvären

0var-

visa

och en lerbit ovanpå. Sil kunde hm
blott sil. Och så en nyfödd etumd, i den
sekund då himmelriket är på jorden här
och alla fåglar sjunga i alla gröna 111-11-

der, han såg ..;_ under över alla tmder
- gröna skott i lerans gråa lort. Och
seger .i hans själ. Nog vet han mer ä,
väl att undret i sig själv är gjort, men
minnet är dock skönt och stort.
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Vi har funnit melodin
kan Ungdomskommtttån säga om sina
ungdomsträffar i Kommunalhuset. Un
der en rad torsdagskvällar har regel
bundet hundratalet ungdomar mött upp
och i god sämja gett sig hän ät bord
tennis, schack, coronne och chinaspel.
Man har haft det ljust och trevligt om
bonat kring sig - och kioskhängandet
är nu en saga blott. Vid 8-tiden har
man gjort ett avbrott och lyssnat till
någon gäst som ,berättat och visat hur
man ser naturen i färg, en redaktör har
berättat om hur en ungdomsklubb i en
storstad arbetar, bordstennisstjärnor ha
gett uppvisning, schackmästare under
visning. Den 19 mars var det Ungdoms
träff med dans. Lokalen var klädd i
spirande vårgrönt och Stig Nordströms
unga rytmiska kör gjorde sitt första
populära framträdande. Och där var
dans och skämttävlingar. "Just så vill
vi ha det - det här kan ni väl göra
flera gånger", sa många av de 150 ung
domarna som mött upp till Vårträffen.
Alla pigga, glada och hyfsade - så
när som på tre, som rätt omodernt sökt
pigga upp sig med flaska. Men de får
väl stanna utanför nästa gång, om de
inte vill räknas till ungdom med stil.

Ungdomsträffarna avslutas den 28
april, då Ludwig Schnabl låter ungdo
marna "trycka pä knappen" i sin skval-
lerspegel. ·

-g

Ugndomskören i en rytmisk låt.

Folkparksföreningen
höll årsmöte den 24 mars. Styrelsen om
valdes, så när som på Sven Svensson,
som avsagt sig. Han avtackades för
gott arbete och ersattes av Torsten
Sandqvist. I verksamhetsberättelsen
framgår att ,Folkparken under somma
ren hade 11.000 besökare. Biografen stå
tar med över 30 000 besök under sin sä
song. Här har man nu äntligen fått
värme indraget. Folkparkernas träd.
gårdskonsulent visade efter kaffet en
rad vackra färgbilder av parkanlägg.
ningar frän Kiruna folkpark i norr och
Pflanzen und Blumen i Hamburg. ,sam
tidigt presenterades en skiss till lekplats
och blomarrangemang innanför entren,
som väckte årsmötets gillande. Årsmö
tet var dåligt besökt och_ förlöpte !frid
fullt. Den enda diskussionen gällde sty
relsens möjligheter att vid särskilda till
fällen hyra ut Parken för välgörande
ändamål. Det ansågs inte att stadgarna
lade något hinder •i vägen. -g

Scenstudion
hade till 10-årsjubileet utökat sin reper
toir med ett par enaktare, som fram
fördes för halvbesatta hus i mars. De
djärva amatörerna hade gett sig i kast
med David Nordenströms "Likör" och
Bengt Blombergs burleska "Pensionat
Lugnet".

Skådespelarna förstodo väl sina rol
ler och kontrasterna i dramat, men jag
undrar däremot om publiken var mo
gen för så pass stark "Likör". I varje
fall borde smakprovet barnförbjudas.
Det var beklämmande att se undrande
och skrämda barnaögon inför pjäsens
råheter. Man får väl vara glad att fa
brikören & Co knappast kan represente
ra vardagsmänniskor. Valle Perssons
problem var enligt introduktionen icke
heller pjäsförfattarens. Vems är de då?
- Och så är det synd att Rune Malms
drastiska roll och säkra spel inte ska
få gå in på hemmaplan, utan störas
av ovidkommande ,flrubb. Jag måste ty.
värr säga att för mig föreföll Scenstu
dions val av "Likör" alltför bisarr. Den
gav en dålig eftersmak och var föga
uppbygglig så här före höstens prov.
(Vore jag pjäsförfattare så skulle jag
göra ett drama av Garrings "Dr
Barstow" i detta nummer. Det borde
kunna bli en pjäs, nog så stark och
mänsklig, på verklighetsgrund. Var så
god herr Blomg,ren!) Humoresken "Pen
sionat !Lugnet" ,blev en ironisk maske
rad av utklädda. Det är möjligt att folk
är så där enfaldiga på våra skärgårds
pensionat. Det var en fin satir, bra spe
lad också av det unga gardet .

G-g

V-årt "f;a;g beundrar priserna
i Filipstad.

Kooperativa skid-RM i
Filipstad

Lördagen den 12 febr. kl. 6.30 på mor
gonen startade Gustavsbergstruppen i
två bilar för Filipstad. Resan gick i snö
yra över Södertälje, Strängnäs och Es
kilstuna. Efter frukost i smestan vi
dare mot Arboga, där snön upphörde
och så till Örebro, där solen strålade.
Persedelvård och titt på. staden och sä
vidare över Gyttorp in i den värmländ
ska vinternaturen. Klockan 14 parkera
de vi på torget i Filipstad. Förläggning
var ordnad i Kalhyttans herrgårdspen
sionat, förträffligt och endast 100 me
ter från Skidstadion. På kvällen voro
grabbarna ute på banan, som befanns
vara ikuperad och med svåra utförslbac
kar och med litet snö.

Klockan 6 på söndagsmorgonen visa
de termometern minus 16 ,grader, då. vi
knallade iväg till Strandvägsskolan för
morgonmålet. Här träffade vi idel kän
da ansikten och bekanta frän förra årets
RM i Gustavsberg, som med friskt mod
bullade in av Gillesdamernas mat. Och
så står Olofsson på startlinjen, som
nummer 3, Valfrid Berglund ger sig
iväg som tolva och Birger Andersson
Sist i seniorklassen. Det blev spännande,
kampen stod med Mora om lagpriset,
och våra grabbar voro starka. Birger
Andersson åkte för hela slanten och
blev en säker riksmästare, Berglund
tog en femte placering, trots att han
bröt en skida och måste luffa en bra
bit ,för att lfå en ny och Olofsson tog
nionde placering. I tid blev lagets resul
tat 3.34.39 och därmed tog vi hem vand
ringspriset för alltid. ,Mora hade 3.38.55
och östersund 3.57.02.
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Bland yngre oldboys segrade RM-lkäm
pen Conny Pettersson från 'Stockholm,
följd av Göte Halvarsson, Mora och vår
Folke Anevret. I äldre oldboys-klassen
kom Helge Palm på sjätte och Bäck
ström, som gjort 11 RM, på sjunde plats.
I Ungdomsklassen hade vi för första
gången en graob med, Bengt Byss, som
blev 9:e man - och det var fint för
att vara premiär.
Prisutdelningen och middagen var

festltg, prissamlingen som vanligt impo
nerande - med minnestallrikar från
Gustavsberg. Arrangemangen voro över
lag prima, till stor del en prestation
av vår gamle vän Arne Jägmo, som
både höll i trådarna och deltog i täv
lingen.

Vid midnatt voro vi äter i Gustavs
berg, välbehållna och väl försedda med
priser från ett trivsamt RM-möte på
skidor.

Eja.

Samarbete för nykterhet
På Gustavsbergs nykterhetsvänners

samarbetskommittes årsmöte i Kommu
nalhuset var 11 organisationer repre
senterade med 20 ombud. - Av verk
samhetsberättelsen framgick att samar
betskommitten under våren anordnat ett
upplysningsmöte med L. O:s pressom
budsman Gunnar Dahlander som talare.
Vid mötet medverkade skolbarn med en
teaterpjäs. Under hösten anordnades i
Kommunalhuset en bordsutställning
samt demonstration av alkoholfria dryc
ker. Fru Svea Lindström från Stock
holm medverkade med föredrag och
demonstration av dryckerna. De smak
fullt dukade borden hade dukats av
:skollärarinnor, skol.flickor och kvinn
liga medlemmar från olika föreningar i
samhället. Utställningen besöktes av
600 personer. Elfter utställningens slut
anordnades en ungdomsafton, som be
söktes av 150 ungdomar. - Styrelsen
och revisorerna omvaldes och styrelsen
består av Elis Sander ordf., Hilmer Sjö
berg sekr., Henry Svanström kassör,
kke Johansson v. ordf. samt Ingrid
Andersson, Harry ,Lemoine och Sven
Bengtsson. Revisorer är Gunnar Matts
son och ·Emil Jansson.

Årsmötets förhandlingar leddes av
Erik Nilsson.

Vid mötet talade dir. Ernst Larsson
från Nykterhetsvännernas iLandsför
bund om "Samarbetsorganisationer och
nykterhetsupplysningsarbete".

Under hösten 1955 rJwmmer den nya
nykterhetslagstiftningen att träda i
kraft. Det innebär att det nuvarande
motbokssystemet avskaffas och i stället
sätts det personliga ansvaret för alko-

holkonsumtionens storlek. Då kommer
upplysningsverksamheten om alkoholens
skadeverkningar att få stor betydelse.
Det är en sådan verksamhet nykterhets
vännernas samarbetskomrnitte bedriver.
Men för att denna verksamhet skall nå
sä många som möjligt fordras att alla
föreningar i samhället ansluter sig till
kommitten ,och stöder dess verksamhet.
Då det ännu finns flera föreningar som
ej är anslutna till /kommitten, uppmanar
vi dem, att söka kontakt. På så sätt kan
vi få en givande upplysningsverksam
het om alkoholbrukets skadeverkning,
ar. Alla upplysningar om medlemskap
i nykterhetsvännernas samarbetskom
mitte och dess verksamhet kan erhållas
genom styrelsen.

E. S.

Med ABF på Nya Guinea
Vi ska inte alltför mycket förhäva oss

över vår civilisation och milda seder
gentemot de s. k. vilda stammarna på
Nya Guinea, framhöll den kände forska
ningsresanden, Alfred Vogel, i sitt in
tressanta föredrag på ,Folkan den 28
mars. Vi måste tänka på att de står
på stenålderns kulturnivå men sina la
gar och religiösa seder och bruk efter
lever de bättre än vi våra.

Vogel har vistats lång tid i brittiska
delen av Nya Guinea och deltagit i lfle
ra forskningsresor i det inre av ön, som
är Iika stor som Sverige, Norge oeh
Finland sammanlagt. Det inre är så
gott som outforskat och det finns stam
mar, som ännu aldrig har sett en vit
man.

Australiska regeringen har lagt upp
ett imponerande långtidsprogram för att
skola infödingarna. Frän kusten och
från en station, som flygvägen byggts
upp långt inne i landet, tränger särskilt
utvalda patruller årligen allt längre in
i djungeln och försöker vinna de inföd
das förtroende. Kloka missionärer, d.v.s.
sådana, som förstår att omskolningen av
dessa naturfolk inte kan ske på något
eller några år, utan räknar med genera
tioner, får tillstånd att bedrrva upplys
ningsverksamhet, men däremot är lyck
sökare och affärsmän bannlysta.
Föredraget, som illustrerades av

utomordentligt vackra !färgbilder och en
unik färgfilm, mottogs med starka app
låder av det fulltaliga auditoriet.

Gustavsbergs Gossorkester, dock de
cimerad till hälften på grund av mäss
ling och andra otrevligheter, inledde den
lyckade kvällen. Tekniska brister upp
vägdes mer än väl av dess spontana
spelglädje. Ledaren, ·Sven Wahrenberg,
kan vara stolt över sina pojkar.

H.S-g.

Trafikpolisens Kasperteater
gästade Trafi.klekskolan den 29 mars
med en bejublad föreställning på IF'ol
kan. Kasper lärde barnen många goda
trafikregler, men trafiktrollet var fram
me och försökte förstöra alltihop och
lovade ut karameller åt dem bröt mot
trafikreglerna. Till sist ledsnade Kasper
på allt trassel trafiktrollet ställde till
med och med barnens hjälp fångade
han trollet i en låda. När trollet gick i
fällan steg barnens jubel över alla
gränser. Det var en instruktiv och trev
lig föreställning de 200 barnen fingo
vara med om. Förutom trafiklekskolans
elever var även skolans första och andra
klass inbjudna, De två mannarna från
stockholmspolisens trafiikavdelning, som
själva konstruerat och hittat på spelet
var värda mycket beröm för sin före
ställning.

·E. S.

Stig Lindberg med wndäktiga
lyssnare.

Industrikursen avslutad
Vid månadsskiftet mars-april avslu

tades industrikursen för konsumrörsäl
jare, en elitkurs som pågått i fem vec
kor i Gustavsbergs regi. Deltagarna har
fått en inblick i porslinstillverkningen,
deltagit i arbetet på fabriken, studerat
formgivning, försäljning, reklamfrågor,
kooperation, transportproblem och myc
ket annat. De sex. pionjärerna, som vid
avslutningssamkvämet på Strandvik ut
tryckte stor tillfredsställelse med kursen
äro Yngve Johansson, Älvkarleby, Sven
Carsmyr, Enköping, Bengt Lindholm,
Bengtsfors, Lennart Mild, Kärrgruvan,
Tord Nilsson, Alunda och Karl Sköld,
Eskilstuna. Kursledare har varit Tage
Lantz, Vår Gård och Arnold Erderyd,
Gustavsberg. - På bilden ovan får del
tagarna en inblick i formgivning inför
Stig Lindberg.
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Kooperativt fältskytte
Gxstat;sbergarna anordnade Koop.

tskjutning den 6/3 1955 med
-~i=-de~: 1/8-160 met., C 1-170

C 3 - 325 met. och 1/4 profil
Mästare iblev Manfred Lind

~a:!::., Gustavsberg, efter omskjutning
-erl Sven Boman, Konsum. Båda hade
!5 träff i huvudtävlingen, men Manne
vazn omskjutningen med 6 träff mot
3omans 4. Därnäst ·,kom ,Sture Gran
s-..rom, Luma 27 träff, ,Edvin Ek, Luma
:&. samt John Johansson, Konsum 24.
3ä.:,,c.a lägre klassare blev Manfred Lind-

Konsum på. 19 träff.
I lagtävlingen vann Konsum med 119,

~uma 104, Gustavsberg ,91, KF 63, Folk-
Eenkel och PUB hade ej fullt lag.

~ skyttar fick dela på 8 st medaljer
och 14 hederspriser. I övrigt enligt ne
dan.stående prislista:

Konsum.

.S.en Boman ............................ 6-19 Q8 träff
:::.g-emar Husberg 4-15 26

Johansson .... 6-20 24
Os'i<ar Lönnberg 5-19 22

Lindhall 6-22 19
3-8 16

~Ntlsson . 3-8 15
Lindberg 5-15 14

Henning Bergman .. ......... 5-12 12
Oscar Larsson 1-2 8
S. J. Carlsson .... 0-0 8
Sture Sevelin .... ... .. ........ 3-9 8

Wallander 3-7 7
::!.liirta Pettersson 0-0 5
Hans Gustavsson 0-0 3

Andersson 1-2 2

Luma.

Granström ...... 6-22 27 träff
tvin E~........ 4-11 26

Folke Cronert . 5-13 20
..,,."nai:- Söderquist .... 3-6 16
Stig Eriksson 6-14 15
Bo Arnsberg ..... 4-9 13
Stig Carlsson . 0-0 10
Tage Lindberg ...... 5-12 9
Å. K. Immerbo ... 4-9 6

Gustavsberg.

ed Lindstedt 5-12 28 träff
Bertil Bergström 5-8 19 ,,

d Jonsson 6-17 18
i"alter Karlsson .
Oscar Bergkvist .

1"'estin - ..

4-9 13
·5-17 13 ,,
3-6 12

A. Sjöström ........

K.F.

. 3-5
Gt:s:a, Hultin _ 4-14

Bäck 6-13
::: Rask_ 5-12

2,2 träff
19
16
6

Gunnar Vtberg
Persil,

Ture Titus 5-14
Sigfrid 'Sved . 1-2
P. T. A. Covenius 1-2
P. H. Carlsson 0-0

Folksam.
Nils Holmlin 6-17 25 träff
Lars Bergman 6-14 16

PUB.
0. Nilzon ...

Att leva i skärgård
På Kooperativa Förbundets bokförlag

har på nyåret utkommit en för gustavs
lbergarna intressant ,bok av docent Erik
Jonson, "Leva i skärgård". Där ger för
fattaren tavlor och profiler från den un
derbaraste av Vår Herres örtagårdar,
Stockholms skärgård. Till svunnen tid
och i våra dagar får vi följa en kunnig
ciceron över holmar och dungar, på
stigar och färdleder ut till de liljevita
bränningarna.

Skildringen av Främlingarna på Ske
vik är rik och fängslande. Visste ni för
resten att ryssarna iför 200 år sedan
hade en flottbas härutanför?

Man blir stolt över att bo i dessa trak
ter, när man får en stund med Erik
Jensons bok. Den har 215 trivsamma
sidor och kostar 14 kr.

3-5 12 träff
5
5 "
4
3

4-13 20 träff

-g

Gustavsbergs Pensionärs-
förening

började sitt första möte för året sönda
gen den 9 jan. med en storartad fest,
som Missionsförsamlingen och Konsum
bjöd på.
Pastor Thorsen hälsade oss välkom

na. Missionsförsamlingens sångare och
musikanter sjöng och spelade av hjär
tans lust så att pensionärerna sken i
kapp med de elektriska och levande lju
sen. Konsums föreståndare herr Matts
son gav oss en Inbllck i Konsums för
säljning under det gångna året. Vid de
tre långborden serverade mlssionsför,
samlingens duktiga festkommitte, smör
gåsar, risgrynsgröt, kaffe och tårta.

Det var fest och glädje som sent 1kom
mer att glömmas.

Den 14 februari hade föreningen sitt
årsmöte i Kommunalhuset under Oskar
Vadströms ordförandeskap. Sven Pet..
tersson och hans musikanter förhöjde
trivseln ooh glädjen med musik. Ur
föreningens års- och revisionsberättel
ser framgår att föreningen haft elva mö
ten under året. Kassans omsättning un
der året har varit 726 1kronor. Medlems
antalet var vid årets början 74 och vid
årets slut 95 medlemmar. Att represen
tera föreningen vid Mellersta distrik-

tets årskonferens den 17 mars valdes
Samuel Svenson.

,Styrelsen för året äro Samuel Sven
sen, Karl Bäckman, Jenny Sander, An
na Svensson och Anna iEklund. Följande
uttalande antogs enhälligt av förening
gen. "Gustavsbergs Pensionärsförening
samlade till årsmöte beslutade att ge
nom tidningen Gustavsbergaren framifö
ra sitt varma och innerliga tack till Gus
tavsbergs Kommun, Gustavsbergs Fa
brik, Föreningar och enskilda för allt
vi haft glädjen mottaga såväl under det
gångna året som under den tid för
eningen existerat."

Som avslutning på mötet bjöd Gub
barna på kaffe som featkorrrmlt.ten under
muntert glam och god stämning ser
verade.

s. 8.

Guldbröllop på Ingaröhemmet
Anna och Karl Fredrik Fält frän

Atervall på Ingarö firade lördagen den
2 april sitt guldbröllop. Sällan skådades
ett sådant vackert bröllopspar, som des
sa två åldringar, som nu kunde samlas
med sina vänner på Ingaröhemmet vid
en enkel kaffefest Iför att högtidlighålla
dagen. Båda är vitala och duktiga och
mor Anna var riktigt söt i sin fina svar
ta klänning och i den vackra schaletten.
Fält var på gott humör och det strålade
frän hans grant skäggprydda ansikte.

Sedan 1912 hår makarna Fält varit
Ingaröbor. Fru Fält är från Åland och
kom till Stockholm som flicka medan
maken är !född i ,Sollentuna här utanför
Stockholm. På Ingarö slogs bopålarna
ned vid Fågelsången och där drev man
småbruk tills för tolv år sedan, då
Fälts skaffade sig tomt och stuga invid
Atervalls affär. Frukt- och bärodling på
tomten gav arbete och bidrag till för
sörjningen och den egna stugan har va
rit god att bo i. I vinter har dock ma
karna vistats på Ingaröhemmet. Det
blev litet trassel med hälsan ett tag och
då svårt med eldningen och vatten
hämtningen. Men så snart vårsolen bör.
jar ta, skall man hem till stugan igen.

-Y.N.
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Ett rådigt ingrepp
gjordes på morgonen den 7 februari av
rörmontören Karl Tilly, anställd hos
Galor & · Sjögren.

Under svetsningsar'bete på kyldiskav
delningen fick en svetsare s. k. bakslag
i svetsmunstycket med påföljd att det
slog eld i gasklockan. Svetsaren sprang
ifrån · den brinnande tuben (utan att
först stänga huvudkranen) för att skaf
fa eldsläckare. Tilly, som passerade för
bi, insåg katastrofhotet och sprang
trots stor risk fram och stängde kra
nen till gastuben, så att elden slock
nade. Därmed förhindrade han säker
ligen en sprängningsolycka. För sin rå
dighet har 'rilly tilldelats en vacker Ar
gentavas med inskription.

Gustavsbergs Sportfiskeklubb
höll årsmöte den 14/3. Av verksamhets
berättelsen framgick att medlemsanta
let var 253 varav ett 25-tal pensionärer
och sjuka erhållit frikort. En damm för
uppfödning av gäddungar har under året
i ordningsställts. En del av klubbens
verksamhet har Hilding Ohl.sgon> färg
filmat och filmen premiärvisades för
årsmötesdeltagarna.

Fil. dr laborator Rodhe behandlade i
ett föredrag "Sjöbruket" och Erkenla
boratoriet. De allsidiga och ingående un
dersökningar över produktionen· och
produktionsbetingelserna som bedrives i
sjön Erken av Limnologiska instutionen
i Uppsala, syfta till att klarlägga de än
nu ofullständigt kända lagarna om vatt
nens produktion. På grund av bristan
de insikter får våra vattentillgångar i
dag allt för ofta karaktären av miss
bruk. Åven på detta område måste en
rationell vård baseras på vetenskapligt
grundade fakta.

1Som ett bidrag till de fortsatta under
sökningarna anslog årsmötet 500:- 'kr.
till Elrkenlaboratoriet.

C. W.

I pressläggningsögonblicket
erfar vi att. Orkesterföreningen haft en
ny fin konsert i Kyrkan den 24 april,
att den nya Ungdomskören debuterat of
fentligt på Folkan den ,21 april, att ABF
har soare med frågesport den 28 april,
att Bleket skall flyttas in frän vägen i
vår, att Konsums manliga matlagnings
grupp visade sina färdigheter vid in
bjudningssupe den 18 april, att Blåsor
kestern fyller 90 och fir,ar det med- -en
festkonsert den 18 juni och -att Farsta
borg högtidligen invigdes den 19 jurii.
Det blir tydligen en hel del nytt att be
rätta om i sommarnumret.

Konstföreningen
hade i mars månad tillfälle att i Kom
munalhuset visa en vandringsutställning
benämnd "Sex naivister". ,Samman
ställningen var gjord av Konstförening
arnas Samanbetsnämnd · och omfattade
oljemålningar, pasteller och akvareller
av Gunnar Eriksson, Kurt Lindon, Mar
git Ljung, Sigge Ljungberg, Ingegerd
Möller och Eskil Nordell. Dr Bo Lind
vall demonstrerade vid ett samkväm ut
ställningen och talade om naivismen
som konstform. Ett par filmer, utlåna
de av Amerikanska ambassaden, samt
en fransk film, "Rosseau", visades un
der kvällen.

Nils Dardel.utställningen på Lilje
valchs konsthall besöktes av 'konstför
eningens medlemmar den 6 april, då re
sa var ordnad med abonnerad buss.

C. L--m.

Hyresgästföreningen
Det skrivs mycket att Gustavsberg

är ett samhälle som fort byter ansikte
och moderniseras, och här några rader
som kan läggas till det övriga.
I ett modernt samhälle blomstrar

föreningslivet och varför skall inte hy
resgästerna vara med i detta samhälls
bildande. Det har tidigare funnits en
liten förening i Hästhagen, som kallat
sig Hästhagens Hyresförening. I vin
ter har denna frusit bort, det har bil
dats sektioner på söder och norr och
alla tre kallar sig Gustavsbergs Hyres
gästförening. Denna har till uppgift att
bevaka hyresgästernas intressen och att
Samverka t. ex. för att bevara de plan
teringar som finns inom samhället. Att
göra genvägar över gräsmattor, skol
tomter eller gårdsplaner väcker alltid
förtret och kommer därför även att
beivras av hyresgästföreningen. Åven
om inte föreningen är ansluten till nå
gon riksorganisation anser vi att den
har en stor uppgift att fylla. Som mot
to· för verksamheten kan vi sätta "Visa
samma hänsyn mot andra som Du vill
att de ska visa mot Dig."
Styrelsen utgöres av Edor Svensk,

Rune Löv, Alf Liljevall.
Och här ha vi sektionsstyrelserna:
Hästhagen: Edor :Svensk, Einar Berg

kvist, Gunnar :Sellstedt, Ivan Berglind,
.Oustav Björklund.

Söder: Rune Lööv, Harald Holm, K.
V. :svensson, Arne Qvist, John Löv
ström...
Norr: Alf Liljevall, Torsten Svensson,

Henrik Bengtsson, Sigvard Söderlund,
Sigvard Hansson.

R. L.

Modegala
När marsvintern kommit oss att miss

trösta och vi kände oss :bottenfrusna
intill det olidliga, inföll våren den tred
je april med glittrande vårsjöar och
porlande rännilar på alla vägar samt
Konsums modegala på Kommunalhuset.
Solen kikade in genom fönstren och
flödade ned genom lanterninen, lekte
tittut mellan pelarna och flirtade med
blommorna kring ''nyckelhålet".

Publiken strömmade till och salen fyll
des av oss förväntansfulla, kvinnor
mest. Bernheden ,föreståndare för ma
nufaktur, konferensierade, Vårby bjöd
på dricka, Stockholmsbagarn på kex,
Sven Petterssons sobra kapell spelade,
kunde vi annat än trivas.
Så kom höjdpunkten, mannekängerna,

lokala förmågor, välgörande lika oss
vanliga dödliga, och en orkide som med
förbluffande säkerhet, stil och grace gav
evenemanget en kontinental fläkt.

Vi gladdes åt god konfektion, från
vårt eget Vargen, frän Almedahl och
Magnussons konfektion, långbyxor och
barnkläder från Al-got och ett piggt in
slag, cowboyutrustning från Libo,

Personligen, som skolpojksmamma,
saknade jag kläder för killar från sju
till fjorton. På detta uttalade önskemål
svarar herr Bernheden att leveranssvå
righeter lade hinder i vägen, och at
det var samma förhållande nu, som på
den tid han arbetade i porslinsbranschen
och ängsligt ringde Gustavsbergs fabri
ker och ifick samma optimistiska svar
vid alla tillfällen: "De e på väg". Jo,
jo, vägsträckor kan ha varierande
längd.

När vi återvände till vårsolen och
vattenpussarna hade vi fätt ett half
löfte om en hostgala när aster och gla,
diolus kan avlösa tulpan och påsklilja

dekorationen.
E. A.
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Vad skall folk säga?
Vi vill nog lite var gärna briljera

med vår frimodighet och självständig
het. Vi är på det klara med att vårt
människovärde beror på vår förmå
ga att vara oss själva. Vi vet, att det
i många situationer bara bör finnas
en väg ------'- att följa samvetets röst och
att göra det rätta utan några obe
höriga hänsyn.

Men hur handlar vi, när det kom
mer till kritan?

Är det inte tyvärr ofta så, att vi
innerst inne är alltför fega och osjälv
ständiga, alltför benägna att bindas
av prat och hänsyn? I många, många
fall är det inte förnuftets och sam
vetets röst, som blir åtlydd. Nej, den
första och den avgörande frågan är
ofta den! Vad skall folk säga?

Hur ofta får inte denna fråga fälla
utslaget! Det är inte mycket bevånt
med vår självständighet. Vi fruktar
att bli klandrade, att bli föremål för
prat och löje. Vi har en väldig re
spekt för så ovidkommande ting som
dumma, tanklösa eller hjärtlösa med
människors pladder.

Är det av någon större betydelse,
vad folk säger om oss?

Det beror väl mest på oss själva.
Om vi gör det rätta och riktiga, det
som heder och samvete bjuder, då kan
vi lugnt låta pratet ha sin gång. Ett
gott samvete skänker lugn och sin
nesro, och detta är ju värt mera än
något annat.

Hur vi än handlar, finns ju den
möjligheten, för att inte säga sanno
likheten, att vi blir utsatta för klan
der och ogillande, missförstånd och
strunprat eller förtal. Den syndiga
benägenheten att tänka och tyda allt
till det värsta, är ganska utbredd.
Vi är ju nu i allmänhet så småskurna
och så egendomligt funtade, att vi
finner nöje i att hävda oss genom att
racka ner på andra.

Vad folk säger, det bör inte det
allra minsta få påverka vårt hand
lande. Det är ett dåligt rättesnöre.
Att efter bästa förmåga fylla sin
plikt, att göra det rätta och att lyda
den moraliska lagen inom sig, det
är den enda hedersamma och värdiga
livsnormen.

Vi människor är samfundsvarelser,
och i mycket hög grad beroende av
varandra. Vi hör samman. Men vi
behöver därför inte vara osjälvstän
diga och primitiva hjordvarelser, med
imitationsdriften som ständigt domi
nerande egenskap. Vi bör ha mod att
i viss mån gå vår egen väg och att

vara oss själva. Vi måste ha kurage
att på ett värdigt men bestämt sätt
hävda vår personliga mening och
strunta i tadel eller smicker, kritik
eller erkännande.

Hänsyn måste vi alltid visa var
andra. över alla andra hänsyn står
dock hänsynen till rätt och sanning.
Ju mer vi frigör oss från alla ovid
kommande, futtiga eller förnedrande
hänsyn, ju större möjligheter har v'i
att leva ett självständigt och vär
digt liv.

Det allmänna omdömet är ett be
grepp, som inte får tillmätas för stor
betydelse. Opinioner och dagsme
ningar kan ibland vara mer eller
mindre underliga och diskutabla. Vad
vi uppfattar som rätt, sanning och
förnuft, det bör i första hand få
vägleda oss.

Vi är ju måna om att stå väl till
boks hos vår omgivning. Ett gott an
seende och en grundmurad respekt
är en stor tillgång. Denna skaffar vi
oss i längden säkrast genom att gå

rakt fram, utan ängsliga tankar och
blickar på omgivningens reaktioner.
Ingen kan väl alldeles undgå ogillan
de och kritik, men detta spelar ju i
och för sig ingen roll. Om vi bara
vet med oss, att vi gjort vårt bästa,
så långt vi förstått och förmått, så
kan vi lugnt lämna alla löjliga eller
orättfärdiga invändningar och dom
slut åt sitt värde.

Vad vi främst behöver för att kun
na känna oss tillfreds med vår till
varo, det är förmågan att hålla huvu
det kallt och hjärtat varmt. Därav
följer lugn och sinnesjämvikt. Då når
vi det tillstånd, där pratet och lar
met inte bekymrar eller oroar oss.
:O!i, sysslar vi aldrig med den dum
ma och besvärliga frågan: Vad ska
folk säga?

En gammal florentinare myntade en
gång parollen: Gå din egen väg och
låt folk prata! Det är en bra livs
norm. Vi kan med fördel göra den till
vårt rättesnöre, vår ledstjärna.

V. J.

Tosiga
Känner ni tosiga Tan.tson? Inte det,

men det gör jag. Jag träffar henne näs
tan varje dag. Som härom kvällen exem
pelvis. När jag kom hem till frlenne
knäppte hon på radion och blev plötsligt
lila i plåten. Hon såg ut som anlöpt stål
i nian, där näsborrarna fladdrade som
lärkvingar. Och hon exploderade: "Det
är aldrig annat än djungelmusik i den
där elemenskade radton!" Jag invände
stillsamt att man möjligen kunde glutta
i tidningen på radioprogrammet, sen
glutta på klockan och därefter konsta
tera: "Djungelmusik. Den vill jag inte
höra. Då blir jag så ett, två, tre ... "

"Tokstolle", sa tant Tantson. Så det
så.

Det är Tantson som alltid får vänta
en evighet i speceria:ffären, busshåll
platsen, på kondis och krog. Mindre
tidsenhet än evighet finns inte för Tant
son. Jo, ibland får hon ju vänta evighe
heters evigheter, förstås. Det tycks jag
också få göra på den där boken hon lå
nade av mig. Det är läkarboken det
är fråga om. Det där pundhuvudet till
läkare hade sagt att hon led av en to
talt galen sjukdom. Det gjorde Tantson
kanske, men hon skulle lära den där
uppblåsta vitrocken att hon kunde lä
karboken bättre. Så det så.

Tantson går aldrig på föreningsmöten.
Visar det sig att något gått galet i ef
terhand så visste hon ju det på förhand

Tantson
så klart. Men lyssnar dom inte på en
klok människa så får dom skylla sig
själva. Så det så.

De allra flesta människor är mer eller
mindre träskallade. Mest mer. Det är
bara Tantson som är någotsånär klyf
tig :fast inte folk begriper det. :Men in
te vill hon gå omkring och skryta med
det. Närå, man är väl inte som andra,
inte. Som tiHexempel när den uppkom
Hngen som ikallar sig ingenjör - ssss... ,
han är inte mer ingenjör än mina gam
la knäppkängor - som när han kom
och .sa ät mig att kamraterna blir hind
rade av mig i gemensamhetsackordet.
Va, bara för att jag läser l~ för dom
fbland, va, bara för a
av rättvisa, va, ·och inte
handlad som disktrasa, skul-
le vara likt dom, så egoi
är, om dom ville ha iväg mig :.fil en an
nan avdelning. Dom tal in:e självstän
diga människor omkring sig, Allt det
där sa jag åt "Ingschenjörn". Han fick
nog veta vad han går för. Så. det så.

Tantson är sällan nöj
rang. Assietterna måste b_
gång. F1år hon kokt potatis
naturligtvis ha stekt och t.ä
måste sätta respekt i folk
med folk att göra. På hen:::ra
taxichauffören veta att han inte kör
närmaste vägen. Nää, lite respekt ska
dar inte. Folk ska lära sig veta hut.
Så det så.
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Jag •minns
iDet var en vacker sommardag 1905.

Solen sken och flugor och getingar sur
rade kring "gummans stånd". Värds
husdrängen och jag kom makligt köran
de ett lass varor till "Bolagsbon" !från
båten, däri'bland ett stort sirapsfat på
minst 300 kilo. Johansson, kusken, satt
bekvämt på kuskbocken men jag gick
bredvid ty det jättestora runda siraps
fatet oroade mej något! iDet !borde ha
placerats upprätt med botten mot vag
nen, men Johansson försäkrade att det
var bättre att det låg i fördjupningen
mellan spängerna på ölvagnen och vä
gen var jämn och fin! Va' den var sen!
Vid "gummans stånd" körde han upp på
en sten med det högra hjulet och fatet
tippade naturligtvis över på vänster si
da, vagnsfjädrarna vek sig för tyngden
och det otymliga fatet rulla över kanten
och tog mark! Vad förslog mina krafter
mot en sådan tyngd ,i rullning innan
Johansson hasat sig ner från kuskboc
ken! Naturligtvis föll fatet så olyckligt
att botten med ett otäckt smackande
föll ur och katastrofen var fullbordad!

Sirapen vällde ut som en tjock lava
ström i gruset, innan vi hann vända
upp fatet på den andra botten. Vi räd
dade kanske en tredjedel! Vad skulle
Hultman säja? Missödets innebörd stod
snart klart för "St.enhusborna.": Inom
en halv minut var husmödrar och hun
dratals ungar på olyckrplatsen, beväpna
de med hinkar, slevar och skedar och
gav sig i närkamp om den tjocka läc
kerheten, som alltmera bredde ut sig i
gruset. Det skottades och östes för ful
la muggar och glädjen var stor och
ogrumlad. Ingen hade en tanke på den
som bar ansvaret för all sirapen! Men
Hultman sa' inget, ibara skicka Anders
son att skyffla det som var kvar· på
vägen i sjön. Och dit äkte väl ock det
som räddats av Sterihusens innevånare
också. Ty grus har en iinfernalisk för
måga att fastna i tjock sirap!

H. D.
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EHer som det här med den moderna
uppfostran. Spika i pianot ,va!? När
det inte finns så många människor som
har piano. Är det klokt det? Eller ta
skatten. Just det, ta skatten. Försök inte
inbilla mig att inte dom där gubbarna
tar skatten. Man har ju inga direkta
bevis, men man kan ju undra vart ana
pengarna tar vägen. Nyss var del'. ju
en grosshandlare som åkte fast för skat
tefiffel. Såna där är dom allihop, Så det
så.

Därefter lönar det sig inte att försö-

ka förklara för tant Tantson, att det
är en viss skillnad mellan en tjänsteman
inom taxeringsväsendet och en skatte
fifflare. För hon vet hur det verkligen
ligger till. 1Så det så.

Tant Tantson har många andliga släk
tingar. Släkten är värst, säger hon. Som
den där gnälliga Oubbson. Är han nån
sin nöjd, va? Nä, han gnäller över am:
och över alla. Han har det för 1bra, det
är hela sjukan. Eller den där prilliga
Pojkson, han som har storthjälm och
flygardräkt tfast han inte har sett vare

sig motorcykel eller flygplan på vykort
ens. Han ska imponera på brudarna,
va. Inte ett dugg bättre är fjolliga
Flickson. Hon har hela byrån full med
sjöofficerare inom glas och ram som
hon har köpt ,i en lumpbod i Gamla
stan. Nä, dom där håller man sig borta
ifrån. Man ska inte släppa folk inpå
sig, man ska hålla dom kort. Men man
ska hålla på sig själv. Man ska vara
vän av rättvisa. Så det så.

:Slöt tosiga tant Tantson.
Tokstollen.
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Möt 0varen
en ny klänning.
Vi har god sortering i klänningar och

rockklännnigar

Modell "Barbro"
i ,blom. bom.-tyg. Färg: röd och grå
Storlek 36-44 .... .. ....... 35:-

Modell "Eva"
i rblandmönstrat bom.-tyg.
Färger: grön, röd och grå.
Storlek 36-48 34 :50

Modell "Mary"
Populär modell för den lilla rundnätta
figuren. Finns i ett flertal färger.
Storlek 21-27 . 34:50

Vårtygerna
finner Ni i största sortering på vår
metervaruavdelnlng,

Klänningstyg i bom.poplin,
Bredd· 90 cm. pr mtr ... ... .. . .... ......... 6: 75

Rockklännigstyg till strandrockar i har den största sorteringen.
våff'elpike, bredd 80 cm pr mtr.. . 3:80

Barnklänningstyg, bom. med röda och
blå prickmönster.
Bredd 80 cm. pr mtr .

Allmogetyger i god sortering.
Lämpliga till sängöverkast och överdrag
till stolar.

,-W.ä~'9-~~.Af.

!~ VÅR_ SKORNA i
~~~

\ ~
~.@>-@i"~-&-®"-&.~~~

Randsydd herrsko
i bordeauxfärgad boxkalv

Förnya hemmet
med nya gardiner. Passa på medan vi

För våren och sommaren kan Ni köpa
en stor del av ekiperingen för hela fa
miljen genom vår

'DEXTILAVDELNING.

Rödbruna herrpumps
perforerad

Röd flidksko med kilklack
28-30 31-33 34-36

25:25

För vårbruket

45:50 Espadrilles
svart botten, mönstrad i
gul, röd, vit eller gul, grön, vit

24---'27

27:75

28-34

29:50

35-41

7:- 7:75

Välkomna till ett besök och se vår
sortering

Handredskap.
Villakärror med gummihjul.
Gödning. Utsädesfröer.
Blomsterlökar.
Vattenslang.

Fiskredskap
i god sortering.

Inför den varma årstiden
Grythyttans stålmöbler av gedigen till
verkning.
Veranda_ och trädgårdsmöbel
i praktiskt utförande samt tillverkad
av slipad och lackerad rödbok.
Trädgårdsparasoll
i olika storlekar och färger.
Vilstolar av oljad björk.

Picknick- och campingbord

Sko-konsum
Mariaplan

Stativ av stålrör, ugnslackerat i benvitt.
Bordsskiva av dubbel, oljeimpregnerad
masonit lackerad i vacker blå färg.
Skyddskant av stålrör runt bordsski
van. Taburetter med kraftig väv i
orange och blått.
Storlek: Bord 67X57 cm. Höjd 60 cm.
Taburettens höjd c:a 40 cm.
Med fyra taburetter och bord . .. .. 48 :-

Campingsats i trä
bord och fyra stolar ....
Diickstolar
Hängmattor
Oamipingsängar
Sovsäckar .........
Badminton och Krocketspel

Praktisk hushållsvåg

. 29:-

6.5 kg. kapacitet .
10.5 ,,

19:50
24:50

Konsum Gustavsberg
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Föreningens medlemmar voro väl
representerade vid årets distriktsmö
ten. Styrelsens förslag till fördelning
av föregående års överskott godkän
des av samtliga distriktsmöten och
överlämnades till föreningens års
stämma för slutligt godkännande.

Vid ett av distriktsmötena ifråga
satte en av medlemmarna, huruvida
det var ekonomiskt förnuftigt att de
gamla lokalerna vid huvudfastighe
ten moderniserades, och om man i
stället inte direkt borde igångsatt en
varuhusbyggnad vid centrum. Till
detta kan sägas att modernisering och
utbyggnad av huvudfastigheten visat
sig vara en god ekonomisk investe
ring. Den gav oss möjligheter att ut
öka sortimentet i textil samt special
varor, samtidigt som föreningen fick
en representativ livsmedelsbutik i
centrum för en relativt låg kostnad.
Den kraftigt ökade varuomsättningen
har medfört att kostnaderna för
driften blivit procentuellt lägre än
före ombyggnaden. Det monterings
färdiga huset för möbler, sport etc.,
som blev färdigt i slutet av föregå
ende år, synes också våra ekonomiskt
försvarbart, vad vi nu kunna bedö
ma. Det är givet att man i vårt sam
hälle bör sikta på att få en bättre
service för olika behov, men det är
också viktigt att det finns ekono
miskt underlag för investeringarna,
så att verksamheten kan göra största
möjliga nytta för konsumenterna i
form av god sortering och samtidigt
lägsta möjliga priser.. Vårt samhälles
närhet till storstaden gör, att det
finns behovsartiklar, som köparen
fordrar så stort sortiment av att det
är förenligt med god ekonomi att
resa till staden och köpa dessa va
ror. Föreningslednlngen måste dock
i samarbete med de kommunala sam
hällsplanerna följa utvecklingen för
centrumbebyggelsen och se till att
konsumenternas intressen blir tillgo
dosedda på bästa ekonomiska sätt.

Ett förslag att till hösten anordna
ett möte där kooperativ ide och verk
lighet skall behandlas i föredrag och
diskussioner godkändes av årsstäm
man. Årsstämman beslutade, att av
årets överskott, 248.191 :- kronor,
föra 15 % till reservfonden (36.700),

förränta insatserna med 5 %
(11.810 :-) samt lämna 4 % åter
bäring å medlemmarnas köp (199.681
kronor). Av återbäringen översändes
kontant till medlemmarna omkring
177.000 :- kronor i början av april
månad. Resten överföres till med
lemmarnas personliga konton i form
av insatser samt tillgodohavande å
sparkonto, där kapitalet sedan växer
med ränta.

Dessa besparingar kommer till god
nytta i den fortsatta utbyggnaden av
vår rörelse, där vi arbetar under devi
sen "Ej tjäna på andra - men tjäna
varandra."

G.M-n..

Konsums personalkluhh
Som alla andra föreningar har också Kon

sums personalklubb haft bokslut för året,
Detta inträffade i mitten av april i kommu
nalhuset. Mötet förflöt lugnt och fridfullt,
inte ens när kvartalsavgiften höjdes möttes
styrelsen av någon opinion. Tittar man i
verksamhetsberättelsen ser man att det gång
na året varit synnerligen livligt. Detta
främst genom de lyckade samkväm och fes
ter som hållits. Arets stora händelse var nog
festen på Herrgårn i april.
Jag bläddrar vidare och ser att klubben

inte placerade sig något vidare i korpfotbol
len i somras, men alla bra lag har ju någon
dålig säsong. En sak som klubben kan vara
stolt över är deras initiativtagande till en
rnatlagmngskurs för herrar som nu drives i
yrkesskolans regi. Ja, när vi fått detta till
livs, tog det lekamliga vid, och det var inte
dumt det heller.

sVeN.

Ren vinst

Läs här hur Ni kan
njuta av nyrostat kaffe
50 mil från rosteriet.

Nyrostat och nymalet kaffe för
sämras ganska snabbt om det inte
skyddas för luftens angrepp. Luf
tens syre är kaffets fiende nr 1.
Ett noggrant vetenskapligt stu
dium av kaffets arom och färsk
het, som utförts 'bl. a. vid Colum
bia Universitetet i Amerika, har
visat vägen för att :bildlikt talat
flytta ett modernt rosteri hem till
varje ikonsument.
High Vac-metoden möjliggör att
Ni har kaffet lika färskt hemma
som då det lämnade den moderna

att köpa High Vac
High Vac (uttalas Hajväk) är namnet
på KF:s metod att förpacka malet kaffe
med full garanti för hållbarhet.

snabbrostmasktnen. Den röda bur
ken är hermetiskt tillsluten efter
det praktiskt taget all luft avlägs
nats ur den. Det psst, som hörs
när Ni öppnar burken, är kolsyra
som pressats in ,i burken för att
motverka det yttre atmosfäriska
trycket.
Högvakuumpackat Civkelkaffe
håller sin arom och färskhet i åra
tal. Först när burken öppnats bör
jar iförsämringen, men inte ens då
fortare än hos "vilket annat ny
rostat och nymalet kaffe som
helst.
Kaffet; håller sig bäst om det får
vara 'kvar i burken sedan den öpp
nats. Då använder man med för
del ett extra lock av plast som
sluter tätt om burkena fa:ls och
hindrar avdunstning.
Högvakuumpackat kaffe ger fle
ra koppar gott kaffe per kilo än
varje annat kaffe. Köp IDGH
VAC och övertyga 1Er själv.

Högvakuumpackat Cirkelkaffe
finns i konsum
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Värt att veta
om Gustavsbergs produkter

·3. Flinlporslin

Vi har tidigare skrivit om ben
porslin och vilka egenskaper detta
porslin har - men vad är flintporslin
och vilken skillnad är det mellan de
olika porslinerna? Vi skall därför här
rent populärt och icke allt för veten
skapligt försöka redogöra för desam
ma.

Flintporslin upptäcktes i England,
ty i likhet med tyskarna experimen
terade man i början på 1700-talet
ganska mycket inom det keramiska
området. Och år 1763 lyckades Josiah
Wedgwood från helt andra utgångs
punkter än tyskarna utveckla ett
porslin av annorlunda karaktär och
vilket benämnes flintporslin.

Detta porslin framställdes av engel
ska leror som vid bränning blevo vi
ta tillsammans med flinta och fält
spat.

Flintporslinet visade sig synnerli
gen lämpligt för en industriell mass
tillverkning, varför det snabbt vann
insteg i de flesta borgerliga hem vid
en tidpunkt då det tyska fältspat
porslinet fortfarande var en lyxvara
förbehållen bara för de verkligt för
mögna.

Porslinerna.
Som framgår av ovanstående finns

det inte bara en sorts porslin, utan
genom att göra blandningarna olika
sammansatta får man olika porslins
sorter med skilda egenskaper.

Porslin är huvudbenämningen på
de keramiska produkter som ha vit
brännande skärva, med genomskin
lig glasyr.

De porslinssorter som vi i dag kan
välja i våra butiker är av två huvud
grupper.

1) Föremål med porös skärva.
Flintporslin och kalkporslin.

2) Föremål med tätsintrad (förgla
sad) svagt genomlysande skärva:
Bensporslin och fältspatporslin.

Flintporslin tillverkas i Sverige av
AB Gustavsbergs fabriker, AB Rör
strands Porslinsfabrik i Lidköping,
samt Gefle Porslinsfabriks AB. I Eng
land finns hundratals fabriker, och
en av världens äldsta är J. Wedg
wood & Son LTD, vidare Booths &
Coleboughs LTD, W. R. Midwinter,
Empire, m.m.

Benporslin tillverkas i Sverige en-

dast av AB Gustavsbergs fabriker,
samt i ett flertal fabriker i England.

Välkända tillverkare av fältspat
porslin i Sverige är AB Rörstrands
Porslinsfabrik, AB Karlskrona Pors
linsfabrik. Av importerade fältspat
porslin finns märken Rosenthal (5
fabriker) 0. Schaller & Co Kirchen
bach, Schwarzenbach m. fl.
Hutschenreuther Lorens samt C .M.,
Arzberg, Porsz, f. Zeh, Scherzer,
Schönwald, Winterling m. fl. m. fl.
västtyska fabriker. Dessutom finns ju
fabriker i Polen, Tjeckoslovakiet,
Frankrike, samt i Östtyskland.

Flintporslin.

Råmaterialen till flintporslin utgö
res av vitbrännande leror, kaoliri,
kvarts, fältspat samt flinta.

Sammansättning:
Porslinsleror .
Kvarts, flinta .
Fältspat, skärv .

c:a
50 %
40 %
10 %

Flintporslin brännes i regel två
gånger. Första bränningen s. k. rå
godsbränningen vid 1180-1300 C.
Skärvan blir då porös, men ändock
relativt tät och hård, den suger åt
sig viss fuktighet (vatten) men ej i
samma utsträckning som det betyd
ligt porösare lergodset.

Under rågodsbränningen krymper
godset c:a 10-15 % vilket modellö
ren och formgivaren måste ta hän
syn till vid skapandet av sina model
ler.

2 :a bränningen, s. k. "glattbrän
ningen" sker i en temperatur omkring
1100 gr., och här får då porslinet sitt
slutliga utseende.

Flintporslinets främsta egenskaper
är dess plastiska mjukhet. Det har
därför också blivit ett mycket tack-

samt material att arbeta med. Våra
industrikonstnärer har också därför
i högre grad än de övriga porslinerna
(fältspatporslinet t. ex.) intresserat
sig för flintporslinet och skapat myc
ket mjuka former ( se Wilhelm Kå
ges serviser bl. a. "de mjuka former
nas servis").

Flintporslinets skärva är oftast
gräddvit, samt är icke sintrat genom
lysande.

Genom att skärvan och glasyren
icke förenats i bränningen (sintring
en) får glasyren på flintporslinet en
speciell . varm lyster, varför dekoren
också kommer väl till sin rätt. På
flintporslin förekommer ofta att de
koren ligger under glasyren (se deko
reringssätt Fasan, Willow, Florilla,
Ranka, Gustavsbergs serviser).

Flintporslin ej genomlysande.

På grund av att flintporslinet in
te är genomskinligt genomlysande,
brukar man ofta benämna detsamma
som oäkta vilket ju är· fel. Allt porslin
är lika äkta. Termen äkta och oäkta
porslin är grundfalsk för rätt be
dömning av porslin och bottnar i
hundraåriga vanföreställningar som
det fordras upplysning för att få
bort.

De icke genomlysande (porös
skärva) samt de genomlysande
(sintrad skärva) ha olika tekniska
egenskaper men de äro alla lika äkta.

ökad genomskinlighet hos porslinet
medför ökad sprödhet, och genom:
skinligheten (äkthetsglorian) är i och
för sig av intet värde, om den inte
är förbunden med någon teknisk el
ler estetisk värdefull egenskap.

Genomskinligheten får inte iden
tifieras med teknisk kvalite, att det
genomlysande blir äkta och det inte
genomlysande flintporslinet oäkta.

Om en vara kallas oäkta brukar
den vara tekniskt eller estetiskt un
dermålig imitation av en annan va
ra, och det kan man knappast kalla
flintporslinet.

Den mekaniska hållfastheten hos
flintporslinet är jämställd med det
genomlysande fältspatporslinet.

I fråga om att väga pris mot kva
lite - är flintporslinet det som ger
mest för pengarna, betydligt billiga
re än de övriga tätsintrade sorterna.

Hur ser man skillnaden på flint
porslin, ben- och fältspatporslin?

Om man inte har möjlighet att ge
nomlysa godset eller på annat sätt
undersöka detsamma .kan man exem
pelvis titta på tallrikarnas undersi
da och konstatera om tallrikens fot-
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Skolnytt
Gustavsbergs enhetsskola har under

våren besökts av ett flertal studiegrup
per från när och fjärran. Chefen för
Kungl. Skolöverstyrelsen, generaldirek
tör Nils Gustav Rosen, avdelningschefen
för försöksverksamheten, undervisnings
rådet Yngve Norinder och folkskolin
spektören fil. dr Helge Haage gästade
Kvarnbergsskolan den 15/4 tillsammans
med Nordiska kulturrådet: ett flertal
ministrar, statssekreterare och andra
prominenta personer från grannländer
na.

Tidigare under våren kom en studiede,
legation från Norge och Island på be
sök. Studierna gällde försöksverksam
heten ,som nu är högaktuell i de båda
länderna. Gruppens arbete leddes av
undervisningsråden Norinder och Bes
kow. En annan dag kom chefen för
Burmas skolbyggnadsväsen och infor
merades av inspektör Haage om hur
en trivsam och ändamålsenlig skola kan
gestaltas.

Senaste besöket kom häromdagen, då
ett trettiotal lärare från grannkommu-

ring är glaserad. Är den glaserad och
ej genomlysande är det flintporslin.
Ty vid glasyrbränning av flintpors
lin ställer man tallrikarna på kant
i kapseln. På en fältspatporslinstail
rik är fotringen oglaserad, genom'
den höga bränntemperaturen vid gla
syrbränningen skulle en sådan tallrik
sjunka ihop under bränningen och
mista sin form, därför måste dessa
tallriker ligga plana på sin fotring,
och för att densamma inte skall brän
na fast i kapseln torkar man bort
glasyren på fotringen. Det genomly
sande bensporslinet känner man igen
på dess oöverträffade vithet samt på
sin något 'högre tyngd. . Bensporsli
net har även glaserad fotring på tall
rikarna som vi tidigare har behand
lat i tidigare artikel i föregående nr
av Gustavsbergaren.

De mest sålda och genom tiderna
stående dekorerna är i regel lagda
på flintporslin. Fasan- och Willow
dekorerna har ju funnits i Gustavs
bergs kollektion i hundra år. Dagens
"best sellers" Grå Ränder, Amulett,
Duett är också flintporslinsserviser.

Försäljningen av bordserviser 23
och 58 delar i. flintporslin visar dock
en stagnation - man börjar allt
mer och mer gå in för en helt ny ser
vissammanställning om vilket vi skall
återkomma.»

Arnold Erderyd.

nen Boo tog del av arbetet och disku
terade enhetsskoleproblem med gustavs
bergskollegerna,
Föräldramöte har hållits med måls

männen för eleverna i klass 6. Syftet
var information rörande högstadiets pro
blem. Målsmännen för eleverna i klass
9 g har även tillsammans med lärarna
diskuterat gymnasiefrågor. Atta elever
ur denna klass har sökt inträde vid för
söksgymnasiet i Stockholm.

•För målsmännen till eleverna i klas
serna 7, 8 och 9-y och a planeras över
läggningar under närmaste tiden.

V. G.

Georg Lundgren
som sedan Forums start varit dess sek
reterare och i flera år suttit i redak
tionskommttten har avsagt sig uppdra
get och överlämnat pennan till Fritz
Berg. Forum avtackade sin sekretera
re vid årsmötet och redaktionskommit
ten uppvaktade med ett bokverk. Vi
unnar Georg den ,begärda avkopplingen
men hoppas alltjämt på angenäm kon
takt i fortsättningen.

Tack
För all uppvaktning på min 60-ärsdag

vill jag hiirmed. framföra mitt hjärtliga
tack.

Martin Lätt.

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
arbetskamrater och vänner för vänlig
uppvaktning på min 50-årsdag.

Nils Karlsson

Ett varmt tack för visad vä1~lighet i
form av blomnwr och gåvor på min 50-
årsdag.

Helga Ahlg_ren, Strandvik-

Ett hjärtligt tack till socialnämnden,
personal och pensionärer på Ingaröhem
-inet och till övriga vänner för uppvakt
ning på vår guldbröllopsdag.

Anna och Karl Fredrik Fält.

Till arbetsledning, arbetskamrater och
vänner får jag härmed frambära mitt
vördsamma tack för vänlig uppvaktning
på min 50-årsdag.

Karl Ström.

En ny barnservis i flintporslinmcdell och
dekor, komponerad av Stig Lindberg, har
sett dagens ljus, och vilken vi tror kom
mer att bli en schlager och en "barn
present" av stora mått.

Barnmuggen har två henklar vilket ju
är det enda raka när det gäller barn,
tallriken har inåtvikt kant, en speciell ny
het, vilket eliminerar riskerna att få mo-

ten på bordet. Genom tallr,ikens form får
barnet lättare maten på skeden eller
gaffeln. Dekoren "Krakel Spektakel" är
barnsligt kul och då man dessutom får
servisen och kartong förpackad i en trev
lig resväska med fyndig och rolig text och
dekor och därtill en barnsaga av Lennart
Helsing tror vi på servisen och räknar
med jätteförsäljning.

Arnold E.
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Om [oretagsgymnastik:
Alla gymnastikintresserade har helt

säkert hört talas om kontors-lindustri
gymnastiken, numera kallad företa,gs
gymnastik, som i början av 40-talet fick
så ,god medvind. Genom propagandabro
schyrer, artiklar, föredrag, demonstra
tioner m.m. spreds iden om denna av
kopplingsform, som försiggår på själva
arbetsplatsen, mitt under brådaste ar
betstid.

Vid den tidpunkt på dagen då trötthe
ten inställer sig och arbetskurvan häller
på att avtaga, då skall denna paus sät
tas in. Just då har man behov av att
röra på sig och då skall gymnastiken
bli den "stimulerande injektion" som får
tröttheten att försvinna och livsandarna
att vakna upp.
Inom de flesta yrken är man tvungen

att under hela dagen sitta eller stå i en
och samma arbetsställning och rörelse
möjligheterna är ofta mycket begränsa
de. Både trötthet och spänningar upp
kommer 'lättare i muskulaturen vid sta
tiskt muskelarbete än vid dynamiskt
Vid rörelse fördjupas andningen, blod
cirkulationen förbättras och näringstill
förseln till muskulaturen blir livligare.
Genom enkla övningar kan man få vissa
spänningar i nacke, axlar och rygg att
lätta, ja, till och med att hett försvin
na. Flera deltagare har med verklig
tacksamhet talat om för sin ledare att
de genom den dagligen återkommande
gymnastiken på arbetsplatsen har blivit
fria från t. ex. tryck eller värk i ax
lar och armar samt från ,besvärande hu
vudvärk.

Känner man sig trött och olustig, då
är humöret därefter. Gymnastiken skall
ledas så att deltagarna· blir uppigga
de och med förnyade krafter tar itu
med sina arbeten. Med glatt humör går
alltid ett arbete lättare att utföra. Allt
som bidrar till att skapa trevnad och
trivsel på arbetsplatserna är värdefulla
faktorer och erfarenheten har visat att
gymnastiken kan räknas till dessa.

Denna avkopplingsform skall vara så
enkelt utformad så att alla, både gamla
och unga kan vara :med. Gymnastiken
får absolut ej bli motionsbetonad så att
deltagarna ·blir obehagUgt varma eller
spräcker blusar och strumpor. ,Företags
gymnastiken ,bygger främst på lugna av
spännings- och uttänjningsrörelser, väx
elsidiga ·bålrörelser, nuvud-, axel
hand- och benrörelser. övningarna bör

också avpassas för olika arbetstyper
och miljöer.

Det är ingen svårighet att starta gyrn
nastik på arbetsplatsen. AHt nytt har sin
tjusning och "nyhetens behag" förnekar
sig aldrig! Men efter en tid börjar svå
righeterna, om ej ledaren har någon
djupare mening och syfte med sina rö
relser.
I början av 40-talet fanns det många

som dristigt tog upp iden och satte i
gång gymnastik med arbetskamraterna.
Men efter en tid tröttnade man och gym
nastikpausen drogs in. Det räcker ej för
en ledare att äga endast gott humör.
Hon måste ha verkligt intresse och för
ståelse för vad allt denna verksamhet
omfattar och åsyftar. Hon måste lära
sig att leda på ett särskilt sätt och att
med små medel dagligen stimulera in
tresset och få deltagarna att förstå och
känna övningarnas innebörd. ,Företags
gymnastiken står och faller med sin le
dare. Men 'lyckas en ledare, då får hon
också full valuta för sina ansträngning
ar, ty så spontant uttrycker de an
ställda sin tacksamhet över denna av
kopplingsform.
I de flesta fall engageras en gymn.

dir, eller leg. sjukgymnast som ledare
för "gymnastik under arbetet", men det
är ej ovanligt att någon verkligt gymna
stikintresserad och duktig person 'bland
de anställda klarar ledarfrågan, där det
är svårt att få någon "utifrån" som le
dare. Dessa s. k. amatörledare har till
fälle att utbilda sig på förbundets kur
ser på Bosön i augusti månad i sam
arbete med Kovporationsidrottsförbun
det. Två kurser går alltid parallellt,
nämligen en nybörjar- och en fortbiid
ningskurs. De flesta Iedare anser dock
att en kort kurs en gång om året ej är
tillfyllest. Därför har ledarna samlats

Sitt vackert! Damen t. v. sitter med gott stöd i
ryggen och med överkroppen i "stående" ställning ;
hon till höger är hopsjunken och hängig, och hen
nes inälvor har säkert inte den plats de behöver.

en gång varje vår och höst på weekend
kurs. Dessutom anordnas "träffar" i
Stockholm, Malmö och Borås en gång i
månaden. Ledarna får då hjälp med nya
dagövningar och orienteras i inom arbe
tet aktuella frågor m.m.
I Sverige finns för närvarande ett 100-

tal röretag' som infört en daglig gymna
stikstund 5-10 min. för sin personal.
Borås leder med 22 företag, därnäst
kommer Stockholm, Malmö, Göteborg
m. fl. orter.
Hösten 1951 anställde Svenska Kor-

porationsidrottsförbundet gymnastik-
direktör Dagmar Oaeleson från Malmö
som "rikskonsulent" och från 1953 har
undertecknad hand om Stockholm med
omgivningar. Vår uppgift är att i första
hand bistå och hjälpa ,gymnastikledarna
men också att stå till förfogande Iför
företag som önskar upplysningar och
råd angående denna verksamhet m.m.

Många verks- och industriledare har
visat starkt intresse för· företagsgymna
stiken och också uttalat sitt gillande
över att gymnastikledarna även avbetar
på en :förbättring av, arbetsställningar
och arbetsteknik. På vissa orter har
gymnastikledare och yrkesinspektriser
ett mycket gott samarbete och vi hoppas
att detta skall ge nya och iberikande
impulser i vår vidare verksamhet,

Nu är det redan 10 år sedan Åtvida
bergs industrier !i Stockholm startade,
som första företag med kontorsgymna
stik. Mycket snart införde också andra
företag denna härliga avkopplingsform.
I de flesta fall hade personalen själv ut
talat en önskan om att få en gymna
stikpaus under arbetet, Det har visat
sig, på företag där den är i rätta "ledar
händer" att personalen uppskattar den
mycket livligt och absolut ej vill vara
den förutan. Den hjälper till att hålla de
arbetande vid god_ spänst och vigör, den
stimulerar till bättre kroppshygien och
kropps-vård. Gymnastiken piggar upp
både fysiskt och psykiskt och stimulerar
både arbetslust ooh förmåga. Företags
gymnastiken bildrar även till att öka in
tresset för deltagande i gymnastik på
fritiden.

Generaldi-rektör ·Edvin Pelow i Kungl.
Arbetarskyddsstyrelsen säger: "Det
finns kanske fortfarande en del arbets
givare som tycker att de inte har råd
att stoppa arbetet med gymnastikpau
ser, men jag skulle vilja påstå, att det
finns en hel del arbetsförhållanden, där
man inte har råd att låta bli detta för
att hålla produktionen uppe".

Valborg Gieseke,
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Att hasa plank
Jag slår mej ner i soffan med Mor

gon-Tidningen, och söndagens korsord.
Jag har snott undan förmiddagens syss
lor Iför att i ro få ägna mej åt korsor
det. Ute är det gnistrande kallt, men
här i rummet är det varmt och skönt,
och jag njuter av s.öndagsfriden. Man
blir lite maklig, då man kommit till
åren. Ja, så var det då korsordet. Ett
vågrätt. "Aker man gärna i vinterns
dar, men marken får ej ligga bar." Jag
hinner inte längre, förrän min lilla grabb
på tio år kommer in till mig. Han ser
sur och plutig ut. Nu får man förstås
inte vara ifred längre, jag som hade
det så skönt. Jag låtsas inte om ho
nom. Han säger: "Mamma, Gösta och
hans mamma var till Skevik i söndags."
Usch då, vad tänker han nu hitta på.
Jag låtsas inte förstå vinken. Jag säger
ointresserat: "Jaså, var dom det, jaha."
Ett lodrätt, fyra bokstäver ... Mamma,
kan inte du följ~ med och "hasa plank"
till ISkevik?" "Hasa plank", vad är nu
det för något. Har aldrig gjort annat
än hasat mej fram, men utan "plan
kor". Jag förstår inte riktigt vad det
betyder, men det är väl att åka skidor.
Är det inte det, så är det något annat,
det är ja,g övertygad om. Jo, det här
blir trevligt. Jag tycker synd om ho
nom, han är ju så ensam. Inga jämn.
åriga syskon att "lattja" med, bara en
trött mamma ,inget för en livshungrig
grabb rpå tio år. Jag som aldrig kan
säga ifrån, bara gör som andra vill,
jag är kort sagt, ett "mähä". "Du för
står lilla grabben, säger jag, "mamma
är gammal och trött, har inte stått ,på
ett par skidor på trettio år." Ja,g försö
ker att slingra mig undan så gott det
går, men inget hjälper. "Du bara är
trött å trött", säger han, "du bara vill
lösa korsord och sitta inne, torrboll där."
Aj då, det känns, som om han slagit
till mej, men jag vet att jag är "torr",
Det värsta man kan höra är ju san
ningen. Det där ska han lfå igen. I dag
skall jag inte vara trött. Jag liksom
stack mej, på det där ordet "torrboll".
Jag tycker jag tar mina sista 'krafter,
då jag svarar honom: "Visst, ska vi ut
och hasa plank." Nu skiner han upp.
"Jag ,går ut och gör i ordning skidor
na", säger han. I dörren vänder han
sig om: ''Ta på dej nåt skapligt, så du
ser ut som folk gör, nu iför tiden, ifall
"killarna" år där."

"Killarna': är väl skolkamraterna för
står jag. Jag som aldrig förr klätt mig
för några killar, ska man ibörja med
sånt nu? Jag har ju knappt stått på

ett rpar skidor, inte har jag skaffat nå
gon skiddräkt heller. Jag säger som
det är att jag inte har någon skiddräkt,
i hopp om att få slippa åka till Skevik.
Så långt bort det låter. "Du .bara för
söker slippa", säger han. "Du kan ta
"syrrans" skiddräkt. "Syrran" är tret
tio år yngre än mej. Jag tänker på
hur smärt man kan vara i de åren. Jag
har alltid haft god aptit. ,Lägger man in,
så lägger man ut, så enkelt så. Jag
tar fram dräkten och tittar på den. Den
ser ut att vara gjord iför en mycket
smärt varelse. Jag försöker i alla fall
att spränga den på mej. Byxorna sit
ter som gjutna på mej. Blixtlåset i
midjan får jag inte alls igen. Men det
finns något som heter gröthyskor, dom
kommer till användning nu. Förresten,
byxorna skall ju ha smala ben. Det såg
jag själv, när jag var ner och röstade i
höstas. Korta i benen är dom också,
men man ska inte vara så där petnoga.
Jag får nog inte bocka mej sä mycket.
Den som vill vara fin, får lida pin. Jac
kan stramar över axlarna, och är kort
i ärmarna, 'Knäppa den fram, går inte.
Men det är ju också modernt att flagga
med öppna jackor och kappor, det bara
höjer finessen, Jag drar ett par stöv.
lar på fötterna. Oj då, vad det knakar
i sömmen där bak. Det här blir trev
ligt. Jag hänger en liten mössa på ena
örat. Ja, då skulle man liksom vara
färdig för starten till S<kevik. Jag kas
tar en blick i spegeln. Ja, inte så pjå
kigt. Klädseln och ansiktet stämmer för
stås inte riktigt ihop. "Blott en dag",
tänker jag. Jag tycker jag liknar en
svensk filmstjärna, inte av den där yng
re upplagan, men dock en stjärna. Jag
vill inte här nämna hennes namn. Att
vi liknar varann, kan ju inte hon hjälpa.
Jag undrar vad grabben skall säga, då
han får se rnej. Jag törs knappt gå ut.
"Kör i vind', sa skeppar Hösterman.

Jag stiger ut på trappan med en hurtig
het som jag inte alls känner. Jag låt
sas som det regnar, ifast det är fjor
ton grader kallt. Han bara stirrar på
mej. Han har alltid haft stora ögon,
men just nu tycks dom mej ännu större
än vanligt. Jag tittar tillbaka. Inget
blir sagt. Van, som jag är att ta ini
tiativ, säger jag så <käckt, som ,blott en
gammal ungdom kan säga: "Tjänare ki
sen". Nu fick han höra rösten. "Ah,
är det du mamma, jag trodde vi hade
fått främmande." Så där ja, alltid nå
got. Nu går hans !blick till fötterna.
"Har du stövlar på dig", säger han.
"Inte kan man väl ha stövlar när man
skall åka skidor. Hur tror du bindning
arna ska rpassa på ett rpar stövlar", skri
ker han. Milda makter, tänker han bin
da fast mig nu också. Jag tänker med
saknad på barndomens tunnlaggar. Vil
le man svimma av utmattning, var det
bara att stiga ur de väl tilltagna hål
larna. Det var allt 1bra mycket bättre
förr i alla fall. Allt är så tillkrånglat
nu för tiden. Det måste ju vara pjäxor
då man å.ker skidor, hörde jag nyss.
"Ta brorsans pjäxor, dom räcker åt
dej", säger han. Ja, minsann nog räc
ker dom till. Fyra nummer för stora.
Bättre för stort än för lite, sa alltid
min pappa, då han köpte skor åt oss
barn. Är det så, då är det här riktigt
bra. Syrrans skiddräkt, och brorsans
pjäxor. Det ena för lite, det andra för
stort, så det jämnar ut sig. Nu får man
väl ge sej i väg, om man skall kom
ma hem innan kvällen. "Spa.rka på dej
skidorna nu", säger han, "så jag får se
om dom passar. Jag sparkar till, och
han knäpper fast bindslet om fötterna.
Skidorna sitter som fastspikade på föt
terna. Usch, så långt det är till Skevik.
Grabben är glad, och dansar fram på
skidorna. Jag dansar inte, men jag bör
jar förstå uttrycket "hasa rplank". "Skyn
da dej nu, om du ska följa med.', säger
han. Jag tänker på en tid; då han fick
följa med mej, riu är det tvärtom. "Så
här gör man, fesstäru morsan", säger
han, kastar skidorna helt om och åker
baklänges. Jag som så gärna vill att
han skall vända ryggen åt mej. Jag
gör som han, kastar skidorna helt om.
Pladask. "Så här gör man inte, festa
ru", säger jag. "Du bara 1kör med sånt
där gammalt", säger han. Jasså, var det
gammalt också, jag som trodde jag var
så kvick. Nåja, dagen är lång och
kvickheterna många. Jag reser mig upp,
sätter mössan mitt på huvudet, kanske
går det bättre att hålla balansen då.
Grabben är duktig att åka. Nu är han
långt före mej. Jag hör på avstånd att
han pratar. Han tror väl att jag är all
deles inpå honom. Jag känner mej ef-
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terbliven. Jag läste någon gång, nån
stans om, att en mor kan göra det otro
liga för sitt barn. Tro mej, det är inte
bara tomma ord. Oj, då vad det slad
dar här på vägen. Jag undrar hur jag
ser ut bakifrån. Det knakar och bra
kar i alla sömmar, mest där bak, för
varje gång jag häver mej fram. Skulle
det 1komma någon människa efter mej
nu, då får jag väl göra som grabben,
kasta skidorna helt om och åka bak
länges. Det gick ju så bra sist. Jag
tycker i alla fall, att det går allt bättre
på skidorna. ,Snart är jag Ifatt grab
ben. "Du åker ju riktigt bra vetja",
säger han. "Ja, du vet de gamla tagen
sitter i fesståru du", säger jag. Nu
tittar han till på mej. "Var du duktig
på skidor förr, när du var ung", säger
han. "Ja dom sa det", säger jag blyg
samt. "Vilka då?" frågar han. "Alla
dom andra", säger jag. "Var du med på
några tävlingar?" frågar han. "Gosse,
jag var med på många tävlingar, jag
tillhörde eliten på min tid. Jag var med
på tävlingar, både hemma i Sverige och
uppåt Norrland", säger jag. "Jasså",
säger han. Antagligen skall dom börja
läsa geografi nästa termin i skolan. "Det
här har du aldrig talat om nån gång",
säger han. "Nää, skrytsamhet är det
värsta jag vet, Iigger inte åt det hål
let", säger jag. "Kom du in, som etta
nån gång?" frågar han. "Jaha, men ba
ra ett par gånger", säger jag anspråks
löst. Nu vet han inte vad han skall
tro. Inte kan han tänka sig, en nolla
som jag, bli etta. "Att du inte fortsatte
åka då. Du hade ju 'kunnat bli världs
mästarinna vetja", säger han. "Ja, det
hade jag säkert blivit, om jag fortsatt.
Du och dina syskon kom ju, då fick jag
ju annat att göra, tvätta blöjor och sånt
där förstår du." Jag ser anklagande på
honom. Han ser skuldmedveten ut. Stac
kars grabb. "Jag tycker i alla fall att
det var kul att du kom'', säger jag,
och menar det också. Nu ser han glad
ut igen. Jag är också· glad. Rent av
uppsluppen, precis, som skiddräkten,
som blir allt större och större. Jag
sjunger en sats ur "F'antast" f. moll opus
fyrtionio. Han tycker inte om att jag
sjunger. Han är för liten än, att förstå
det verkligt fina. Han tycker bäst om
"IEkorrn satt i granen" och såna sa
ker. Jag tycker det är för lätt !för mej.
Att sjunga, menar jag. Att sitta i gra
nen är nog inte så lätt. Nu är vi fram
me vid Kårboda. Skogvaktarns hundar,
står där bundna. Dom skäller, gläfser.
Dom är väl avundsjuka på oss, som är
fria. Dom· skulle bara veta, hur det
känns att släpa på dessa skidor. Det är
väl sånt här folk skryter om, på ar
betsplatserna, om måndagarna. "Jag

var ute och åkte skidor i går hela dan.
Det var så hemskt kul." J·ag tycker inte
alls, att det är så kul. Hungrig och fru
sen. Det är hemskt synd om mig. Där,
nere på ösby-sjön åker dom skridskor.
Där är väl Gustavsbergare kan jag tro.
Jag är så rädd, att grabben skall före
slå, att vi ska åka skrrdskor, nästa sön
dag. Men, då, säger jag ifrån. Ja, vi får
väl se. Antagligen är jag med på det
också. Man vajar som ett rör, för vin
den. Usch, jag fryser om öronen. Mös
san vet jag inte ens om den sitter kvar
på huvudet. Näsan ·känner jag inte hel
ler till, den är väl frusen. "Jag fryser
om öronen", säger grablben. "Var det så
här kallt då, när du åkte på tävling
arna förr i världen?" "Gosse, det var
mycke kallare då. Jag minns, särskilt
en vinter, det var så kallt, så när man
pratade, så frös orden i luften. När
det sen börja töa, så pratade det över
allt. Det var vinter det, gosse". "Äh,
du är inte klok", säger han. Jag börjar
frukta detsamma. Nu är vi framme vid
R.utens lada. Vi har väl å'kt halvvägs
nu. "Nu feståru morsan", säger ·grab
ben, "åker vi över gärdena här, så blir
vägen mycke kortare". "Ja, jag åker
hur långt som helst, bara vägen blir
kortare. Här ute på gärdet finns inte
ett spår att gå i, bara en massa lös
snö. Att inte folk är ute och åker ski
dor, en sån här dag. Dom ligger väl på
soffan och kurar förstås. Konstiga män
niskor. "När vi kommer fram till 'Ske
vik, tar vi in choklad och smörgås. Jag
bjuder", säger grabben viktigt. Chokla
den och smörgåsarna får väl vara det
samma, men det där att slå sig ner,
tilltalar mej i högsta grad. Jag är så
trött, fötterna känns som blyklumpar.
Kommer vi bara fram till Skevik, så
kan vi kanske ta ambulansen hem. Grab
ben är en bra bit före mej. Nu böjer

han sej ner och grejar med bindslet.
Kanske är det något fel på det. Då
måste vi väl i alla fall få åka hem. Där
kommer han nu hasande med en del av
bindslet i handen. "Ja, nu kan vi inte
åka längre, du ser här", säger han, och
visar upp bindslet. "Det är väl bäst att
åka hem igen." Vilken lättnad, jag kän
ner. Jag tror knappt det är sant, att
vi skall åka hem. Jag försöker se be,
sviken ut. Det är svårt. "Vilken osis,
nu när vi var i sån ifovm", säger jag.
Vi hasar ut på vägen igen. "Du kan
väl också ta av dig skidorna, nu när
jag ändå inte kan åka", säger han. "Ja,
om du ovillkorligen vill det så", säger
jag, som om det vore en uppoffring från
min sida. Ah, vilken lättnad, att slippa
dessa skidor, som varit i vägen hela
dan. Jag känner mej så lätt. Jag tycker
jag dras upp i luften. "Vi tar bussen
hem, jag bjuder", säger grabben. Jag
protesterar inte. Vi lägger skidorna
över axeln, och går Doktorsgatan fram.
Det var mycke lättare, att ha skidorna
så här, än på fötterna. Att jag inte
tänkt på det förut i dag. Jag känner
mej så glad. Jag måste tralla en bit.
"Viktoria, Viktoria. Det här, blir en
konstig historia.''

"Var tyst med dej, nån kan höra dej,
och ta dej med opp till doktorn", säger
grabben ilsket. Oj, oj, oj då. Aldrig får
man vara riktigt glad. "Du ger sjutton
i att sjunga på bussen, för då hoppar
jag av." Nej, då, jag ska inte sjunga
mera i dag.

Ja, nu har jag lovat att hålla tyst,
1Så jag, säger inte ett knyst.
Nej, inget om magen, som skriker,
Inget om den, som sej viker,
Det är bara att hasa på
Och visa sej glad ändå.

E. B.

RADIO- och TV-NYTT
Reparerar: RADIO och RADIOGRAMMOFONER

Säljer: RADIO, TV-APPARATER, RADIOGRAMMOFONER

samt ANTENNER, RADIOMATERIAL M. M.

GöR ETT BESÖK. ADRESSEN ÄR

TEVEBA.DIO
KOMMUNALHUSET, GUSTAVSBERG

öppet: Måndagar och Fredagar klockan 18.00-21.00
Tider därutöver efter överenskommelse på tel.: 0766/310 50
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Arets· första nämndsammanträde hölls
på Värdshuset den 10 mars. Ur de sed
vanliga rapporterna från fabrikskommit
teerna kan noteras att HPiF även i är
ämnar sätta upp ett par studiestipen
dier, som möjliggjorts genom överskott
på servering, cigarrettautomat och spar
gris. TPF skall inom närmaste tiden
ha ett informationsmöte, på BK,F har
kommitten särskilt diskuterat skydds
frågor.
I fråga om skyddsarbetet rekommen

deras en utvidgad ögonundersökning för
dem som i sitt arbete behöver god syn
skärpa. Kontorets arbetsställningar var
på tapeten och skall fä en översyn. Och
så rekommenderade nämnden att 1000
kr uppsättes även för 1955 om olycks
fallsprocenten kan hållas under 8. Dess
utom ,blir det en hundralapp extra för
varje 10:del därunder.
Förslagsverksamheten rapporterade

66 förslag under 1954, varav 59 premie
rats. På det nya året hade kommitten
fått in 22 förslag. Företagsnämnden be
kräftade sin synnerliga 'belåtenhet med
den form förslagsverksamheten nått vid
företaget.
Från personaltjänsten meddelades att

industrivecka på Vår Gård ordnas 22/5
-28/5. Två arbetare, 1 arbetsledare och
1 kontorist får deltaga. Till protokollet
noterades vidare att Gustavsbergs F'a,
briker blev lagsegrare vid Kooperativa
RJM på skidor och att Birger Andersson,
HPtF, blev ruksrnäata.re. - Sekr. med
delade samtidigt att Radiotjänst gjort
ett reportage om Gustavsberg för sina
utlandssändntngar. -
Företagets årsredovisning utdelades

till ledamöterna, varefter 'ordr. redogjor
de för de olika posterna i Balansräkning
en och kommenterade Förvaltningsbe
rättelsen. En hel del frågor ställdes om
olika ekonomiska spörsmål i samman
hanget.
I en översikt på marknaastaaet, pro

duktions- och avsättningsmöjligheterna
bekräftade ordf. god ordertiUgång över
hela linjen. På ,HPF kommer nyheter
och variationer, bl. a. försöker vi byg
ga upp en ny servissammansättning, ba
serad på en kombination av flintporslin,
eldfast gods och även bensporalin.

Meddelande angående godsförsändelser till
och från Gustavsberg

Efter överenskommelse mellan Sven
ska Pressbyrån och Busstrafiken Stock
holm-c-Björknäs-e-Värmdö har mottag
ningscentral för avgående och ankom
mande gods anordnats vid Pressbyråns
försäljningskiosk vid Gustavsbergs cen
trum.

Godscentralen emottager gods såväl
för avsändning med Busstrafikens last
bilar och bussar (även för vidare be
fordran med järnväg) som allt till Gus
tavsberg ankommande gods.
Försäljn!ngs1kiosken hålles öppen:

Vardagar 06.35-21.00. 1Sön- och helgda
gar 08.35-21.00.

Busstrafikens lastbilar avgå alla var
dagar från Gustavsbergs centrum titt
Stockholm kl. 08.00 samt från Stock
holm (Saltsjöbadens godsexpedition,
Slussen) kl. 12.00.
Paketgods (vikt högst 30 kg per kol

li) medtages dessutom till Stockholm
med buss, som avgår från Gustavsbergs
centrum kl. 16.40 samt [rån. Stockholm
med alla bussturer, som passera Gus
tavsbergs centrum, dock ej med direkt
gående turer till Ingarö och Aspvik.

,För transport med Busstrafikens bus
sar gäller följande:

1. Med bussarna transporteras endast
paketgods (vikt högst 30 kg per kolli).

2. Fraktavgift för ,paketgods såväl till
som från Gustavsberg erlägges vid av
sändandet.

3. Paketgods skall för att kunna ex
pedieras till Gustavsberg samma dag in
lämnas i Paketexpeditionen, Borgmäs
targatan, vardagar senast 19.15. Söfi
och helgdagar senast 16.30.

1För transport med Busstrafikens last
bilar gäller följande:

1. Gods till Gustavsberg emottages
vid Saltsjöbanans godsexpedition, Slus
sen, vardagar (utom vardag före sön
och helgdag) kl. 08.30-15.00 samt var
dag före sön. och helgdag kl. 08.30-

13.00. Försändelser inlämnade efter
11.30 avgå följande dag.

2. Godset avlämnas vid 1Svenska Press
byråns försäljningskiosk vid Gustavs
bergs centrum. (Av utrymmesskäl kan
kiosken ej förvara större gods, varför
sådana försändelser bör avhämtas sna
rast).

3. Gods från Gustavsberg inlämnas
till försäljningskiosken eller lämnas di
rekt tiH lastbilen.

4. Fraktavgiften kan erläggas anting
en vid avsändandet eller vid mottagan
det.

5. 1Samtliga försändelser skall åtföljas
av bilfra:ktsedel (fraktsedel tillhanda
hålles vid resp. mottagningsställen.)

J.Ä!RNVÄGSGODS.
Järnvägsgods expedieras till och från

samtliga järnvägsstationer vid såväl
Statens och enskilda järnvägar som ut
landet.
Järnvägsgods emottages av försälj

ningskiosken och skall åtföljas av järn
vägsfra:ktsedel (fraktsedlar tillhandahål
les i försäljningskiosken).

,som avsändningsstation för gods frän
Gustavsberg angives HENRIKSDAL.

Bilfrakten för järnvägsgods skall er
läggas vid avsändandet. Järnvägsfrak
ten betalas av avsändaren eller motta
garen.

Som mottagningsstation för gods till
Gustavsberg angives även HENRIKS
DA!L.

Exempel:
Herr S. Andersson
Ingarögatan 1,
Gustavsberg.
HENRIKSDAL, f.v.b,

Ankommande järnvägsgods aviseras
av iSaltsjöbadens godsexpedition.

Klinten i mars 1955.

BUSSTRAFI.KEN
STOORJHOLM-BJöRKNÄS-V.ÄRMDö

PA TIPF kommer en ny elektrisk tun
nelugn att byggas och intill fabriken
planeras en lagerbyggnad för sanitets
porslin och badkar.

.Förutom en del interna frågor dis
kuterades slutligen möjligheterna för
gamla arbetare att kvarstå i arbete.
Ord!f. ansåg att alla skulle få arbeta så
länge de hade lust och krafter och att
man vid företaget är intresserad av, att
om så kan arrangeras, nyttja gamla
arbetares och pensionerades villighet till
arbetsinsatser.

Sekr.

Aven andra har bekymmer
I den belgiska kammarens ekona

miska utskotts utlåtande angående eko
nomiministeriets budget hämta vi föl
jande rader om belgiska porslinsindu
strin, som via UD och Exportföreningen
delgivits av vår legationssekreterare i
Bryssel:
"Flera företag ha stängts. Produktio

nen har nedgått med hälften sedan
1948. En medlem av utskottet angriper
den dumping, som utövas av Östeuropa
och anser att importen från östeuropa
och Polen är alltför stor;"
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Födda:
Den 5 febr. En dotter till Nils Arvid Le

vin och h. h. Birgit Maja Dolores f. Lind
ström, Kullen 7.

Den 14 febr. En son till Folke Lennart
Andersson och h. h. Martha Ingegerd f.
Svensson, Trallbanev. 1.

Den 11 febr. Claes Anders, s. t. Gunnar
Sigvard Olofsson och h. h. Nanny Majken
f. Emanuelsson, Kommunalv. 4.

Den 23 febr. En dotter till Hans Ingemar
Göransson och h. h. Gerd Kristina f, Wahl
gren, Hästh. terr. 13.

·Den 14 fe.br. Eva Carina, d. t. Karl Gustav
Tore Lundgren och h. h. Margit Linnea f.
Andersson, Aspvik 1:18.

Den 24 febr. En dotter t. Ake Birger An
dersson och h. h. Rut Hjördis f. Östberg,
Hästskoväg. 8.

Den 26 febr. Hans Ove, s. t. Lars Urban
Bengtsson och h. h. Ritva Annikki f. Ikähei
monen, Kovik lilla 1: 1.

Den 2 mars. Karin Elisabeth, d. t. Karl
Evert Jakobsson och h .h. Anna-Brita f.
Nilsson, Mörtnäs 1:137.

Den 8 mars. En son t. Lars-Erik öberg och
h. h. Raili Onerva f. Hannula, Skeviksg. 3.

Vigda:
Den 5 febr. Hans Rune Källström, Sthlm

och Ingrid Gunnel Jonsson, Stenkullen 2.
Den 5 febr. Lars Holger Christiansson, Nac

ka och Britt Ingeborg Blom, Mörtnäs 1 :431.
Den 19 febr. Friedrich Falkner, Sthlm, och

Louise Solveig Linnea Thor, Mariapl. 1.
Den 19 febr. Erik Sune Pettersson, Häst

hagsv. 3 och Britt Maria Kropp, Kullen 8.
Den 12 febr. Lars-Erik öberg, Kullen 6

och Raili Onerva f. Hannula.
Den 19 febr. Gunnar Sigvard Gustavsson,

Marlag. 8 och Ritva Anneli Saarenpää, Skug
gan.

Den 5 febr. Raymond Alvar Edenholm,
Tra!lbanev. 1 och Eila Anna-Liisa Hakala,
Akerlyckan.

Den 5 mars. Bo Gösta Torsten Hedberg,
G:le Svartens v. 7 och Berit Eleonora Söder
lund.

Döda:
Den 3 febr. Pressaren Ragnar Hilding

Eriksson, Hästh.terr. 6. 46 år.
Den 27 febr. F. handl. Frans Vilhelm öberg,

G:le Svartens v. 7. 78 är.
Den 21 mars. Fru Nanny Teresia Nilsson

f. Olsson, h. t. div.arb, Axel Edvin Nilsson,
Höjdgat. 11. 75 år.

Den 29 mars. Fru Ester Linnea Bergström
f. Nilsson, Farsta. 50 är.

Den 31 mars. F. lossn.karl. Karl Johan
Gustavsson, Viflag. 2. 80 är.

För de efterlevande till den efter elds
vådan på nyåret omkomne B. Herlitz har
genom maskinist Feldhoff och Hyres
gästföreningen insamlats kr. 691 :-, vil
ket insatts för disposition i Konsum.
Fru Margit Herlitz har bett oss att

genom tidningen till alla givare fram
föra hennes vördsamma tack.

Påskafton till Påskdagen blev en del
av samhället plötsligt utan vatten. Det
blev att vandra ned till kyrkan några
gånger om dagen med mjölkflaskor och
hinkar och att fylla WC med snö, tills
på andra dagen Lappen uppenbarade sig
som en räddande ängel med vattentun
nan. På Annandagen kom vattnet åter
till vår nejd i Höjdhagen. Vår tillfällige
poetast tolkar situationen sålunda:

Hej vad det brusar i rören
Upp med fönstren och ut med odören
Alla greps av det friska humöret
Rusade runt och drog i .snöret
Förlåt jag talar som på gamla tiden
Den är ju sedan länge förliden
Nu står ju WO-killturen på toppen
Man rycker ej, man lyfter blott knoppen
Först en gång, så andra, så .tredje

gången
Och. lyss med förtjusning till sången
Bom alstras av epolanåe vatten
Bom forsande försvinner i tratten
Nästa steg är värre att ta
Man blir yr av att va så gla
Ska jag vrida på spisen och koka ägget
Eller tappa varmvatten och skrapo.

skägget?
Grabben vill spela krona och klave
Om vem som skall paxa för första bade
Lugn, lugn säger mor och sätter på

pannan
Jag tar en wisky, det tarvwr en annan
Så återgår livet i gamla spåren
Vi sätter oss ned och väntar på våren.

Så har vi haft vårt årsmöte. Lugnt
och sansat. Sekreterare kan Freddy
Kihlberg kalla sig åtminstone för de
närmaste två åren. Oskar Ullberg, An
ders Bonnevier och Harald Holm får
revidera räkenskaperna, i övrigt var det
inga förändringar bland funktionärerna.

Årsmötet avstöts med kaffe, bullar och
film. Den 27 mars vårdebuterade vi i
Wärmdö by;gdegård. Hemvärnsunifor
merna drog vi på, ty det var fortfaran
de en mycket kall vårdag, och f. ö. var
det fråga om en invigning med något
av fosterländska tongångar i högtidsta
len och då brukar ju försvarets med
verkan vara i allra högsta grad pas
sande eller som man säger (när man
inte kan franska) Comme il faut. Just
det.
En annan 'blåsorkester som också har

vårdebuterat är gossorkestern. Vtsser
!igen starkt decimerad på grund av
mässling o. dyl. men ändå i ifullt spel
bart skick. Detta hände den 28 mars på
biografen Folkan. Arrangör var A.B.F.
Gossorkesterns insats blev varmt applå
derad - även av icke föräldrar - så
den ljusnande framtid tycks bli ljusare
och ljusare för musiklivet i Gustavs
berg.

Valborgsmässoafton lblir det som van
ligt konsert i Folkparken och 1:sta maj
demonstrationsmusik ·båd' här och där.
På årsmötet beslöts att jubtleumskon,
serten skulle anordnas lördagen den 18
juni mellan kl. 16.00-18.00. Till denna
inbjudes alla och envar. Gratis entre.
Kaffe och läskedrycker serveras i Folk
parkens regi. Eftersom semestern kom
mer i juli så skall vi försöka hinna med
parkkonserterna på försommaren om
det nu för en gångs skull vill bli en
riktig sommar.
Ja sommar ... det kommer mig att

tänka ,på den verkligt trevliga iden som
nu praktiserats i många är i de flesta
större samhällena, den nämligen att
pryda offentliga och lämpliga platser
med blomsterkrukor och små plante
ringar. Skulle det inte vara något för
oss eller något för våra kommunala
förtroendemän att fundera på. När fick
vi undersåtar en 'blomma sist? Fanfar.

Vid dragning i

Gustavsbergs Skytteförenings Lotteri
utföll Vinst nr 1 1 st. Moped på
nr 817. Vinst nr 2 1 st. Spinnspö
på nr ,667. Vinster får hämtas
mot företeende av vinstlott hos

0SCAiR BERGQVIST.
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Den 18 maj träder Anton Skoglund
in i de vuxna pojkarnas krets med 50
år jämnt på sin breda nacke. Han är
en av dem som aktivt fått vara med om
att omskapa samhället, i det att han un
der 15 års tid lett stora arbeten, re
parationer av bostadsoeståndet, om- och
nybyggnader och planeringen av det nya
Gustavsberg. Han har förstått att omge
sig med en stab av yrkesskicklig,a arbe
tare och vad Anton och hans gubbar
inte vet om allt från grund till tak är
inte värt att veta. Under senaste åi'
har ansvaret för bostäderna till stor del
lagts över på byggmästare Skoglund,
som därmed ännu mer får känna av de
törnar och problem, som alltid uppstår
kring folks bostadsförhållanden. Men
han bål en hel del och har en vänsäll
läggning. Och han kan konsten att
koppla av med sin motorbåt. I dessa
dagar flyttar han därtill dn i sin ägan
des stuga utanför samhället. Men dit
torde det bli en ström av gratulanter
på halvsekeldagen. Vi instämmer!

Den 12/2 uppvaktade vi 50-åringen
Nikl Karlsson i Höjdhagen. Numera
hemtam på ;platsavdelningen efter 36 år
i fabriken. Den 21/2 sökte vi oss upp
till Tallåsen, där John Eriksson firade
sin 60-årsdag. Han var mycket glad åt
sin Orazia.pjäs.

Fyra genuina gustavsbergare, som vid
13 års ålder klev direkt från skolan in
i fabriken har högtidsdagar i vårtiden.
Den 24 februari gratulerade vi Martin
Lätt, 60 år men inga gråa hår, skick
lig snickare av gamla stammen. Den 27

3RITT30RUM
JA, DET ÄR VAREN!

Våren har kommit och det är en lust
att leva. Även djungeltrummorna hla fått
en ljusare ton. Under en aftonpromenad
avlyssnades följande nugnesamma med
delande på busktelegrafen:

Glädjens Höjdhagsbor! Den förödande
vägsträckningen genom Höjdhagen är
slopad.

Heders och Saluto Vägstyrelsen, som
tänker på att även vi små i samhället
vill leva.
Ja, det är våren, det är våren, som

har kommit igen och med den (männi
sko)kärleken.

Höjdhagsbor
Glädjens ej för tidigt go vänner.

Andra trummor med dovare ton ha
hörts västerifrån!

,Sättarens anm.

SÄTT ADR'ESS PA BRJE,VLADAN!
Vi som ska ge samhället service, sän

da ut varor, dela ut tidningar, telegram,
telefonkataloger och i andra uppdrag
leta oss fram i samhället, vädjar till
gustavsbergarna att sätta namn och
adress på sina brevlådor. Som det nu är
,famlar vi i det ovissa!

Krax.

AF1Fl:SOHERA!
En vänlig röst i telefonen vädjade

häromdagen till Red. att påpeka för
alla som affischerar att det inte räcker
med att sätta upp meddelanden vid fa
briksportarna. Det finns nämligen några
tusen samhällsbor, som inte jobbar i fa
briken. Den vänliga rösten pekade sär
skilt på Lugnet, där man har en stor
anslagstavla - tom. Vi vill veta vad
som händer inom ABF, Teater som bjuds
och F1olkans bioprogram och allt annat
också!

iRed. tycker att det inte var för myc
ket ibegärt. Klaga inte på dålig anslut
ning, när ni inte ber folk komma till era
tillställningar!

mars var det John Dahlqvist, Klubbens
faktotum, idrottsintresserad och känd av
alla gustavsbergare. Den 10 april träd
de Karl Ström in i medelåldern. Det är
mannen som ser till att fabriken pulse
rar med sina brännugnar. Att döma av
hans skickliga varpakast har han got
ländskt påbrå. Den 14 maj har vi Ester
Nilsson vid ,60 år och med 47 års tjänst
på dekoravdelningen bakom sig. Tro
gen medlem av baptistförsamltngen,

Gustavsbergaren understryker vänner
nas och ar,betskamraternas lyckönsk
ningar och hoppas på ännu många års
gemenskap.
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H. Danielsson skriver: Jag har erhållit
första numret av tidningen och ber att få
tillönska ett gott nytt är, fast årgångens nr
kan ju verka oroligt; siffran 13 har ju aldrig
haft riktigt god klang! Så mycket större an
ledning att önska tidningen fortsatt fram
gång! Det lilla lokalbladet har "trampat ut
barnskorna" nu och trots sitt begränsade om
råde visat att det är livskr.aftigt och fyller
ett behov.

Det synes som det mest är "utflyttade"
som skriver och prisar tidningen. Den är
bandet med fördelseorten, hembygden, dit
tankarna gärna går när ungdomsåren är för
bi. Och vad som intresserar särskilt är väl
episoder och minnen från flydda tider i det,
trots allt, så glada Gustavsberg. VI, som ej
bor kvar längre läser varje rad i tidningen
för att ej gå miste om något_"guldkorn" som
kanske döljs i en liten annons eller notis!!
Kommunalt, sport o. d. med obekanta namn
är ju mest för de nu verksamma i samhället.
Som en liten motvikt mot de oreserverade
lovorden som citerades i "Brevlådan" måste
jag erkänna att jag tyckte att tidningen lik
som var "roligare" förr. Det var mer "fläkt"
av "gamla" Gustavsberg, då Englund m. fl.
skildrade Gröneborgsliv. Klubbens kalaser
och danser, gamla Gustavsbergsorginal och
kvicka, skickliga "porslinare". Red:s vädjan
om roliga Gustavsbergsminnen visar att vi
är på samma linje. Men det är svårare än
man tror: en upplevelse man själv tycker
är intressant kanske inte alls gör sig i tryck,
den lämnar läsaren helt likgiltig.

William Aberg skänkte oss en hel uppsätts
ning tidningar från åren 1943-1947, vilka
tacksamt införlivats med vårt arkiv. Ytter
ligare några äldre gustavsbergare har över
låtit enstaka årgångar, men vår vädjan står
kvar. Däremot har vi exemplar av kompletta
årgångar 1953 och 1954, som vi alltså kan
sälja eller byta ut.

E. S. ska ha tack för sin långa och väl
skrivna berättelse. Jag är ledsen att jag
måste korta av den, men vi kanske kan ta
de överstående raderna en annan gång.

Med hälsning
Bed.

Som sagt var
Jag har ofta grubblat över hur det

kommer sig att endast förmöget folk
klagar över att levnadsstandarden är
för hög i landet.

(Red Top i DN)

..........................
Prenumerera

på GUSTAVSBERGAREN
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för

Det är skönt att ha en ordentlig
portion säkerhet och självtillit. Mång
en i och för sig duktig kraft kommer
inte till sin rätt på grund av för stor
osäkerhet, medan mången medelmåt
tig begåvning slår sig fram tack vare
dristighet och självförtroende.
I regel skulle vi säkerligen behöva

ha mycket mera kurage och självtill
lit. Men i somliga fall kan dock dessa
egenskaper slå över, och de tar sig
då uttryck i en olämplig nonchalans.
Även om denna inte alltid vållar någ
ra större olägenheter, så kan den dock
vara ganska förarglig. Detta så myc
ket mera, som den i regel är alldeles
onödig.
Envar kan säkerligen dra sig till

minnes en mängd exempel på yttring
ar av denna sinnesart. Man träffar
dem lite varstans. Låt mig här bi
dra till dess belysning med en per
sonlig erfarenhet:
För en tid sedan blev jag kallad till

ett föreningsmöte, för att stå till
tjänst med ett anförande i en aktuell
fråga. Jag kom vid mötets början
och fick övervara en del av förhand
lingarna, innan det blev min tur.

Under mötet lämnades en rapport
av en medlem, som utfört ett visst
uppdrag. Rapportören föreföll att va
ra en pålitlig och intresserad man.
Han hade tydligen fullgjort uppdra
get på bästa sätt. Men rapporten ...
Den var mer än lovligt skral.
Vår man hade inte besvärat sig med

att utarbeta någon skriftlig rapport.
Han hade ej heller några som helst
anteckningar till stöd för sin redogö
relse. Som han var ganska ovan tala
re, kom han av sig, tappade tråden
och fick fatt på den igen, fast i fel
ända. Därigenom blev rapporten
oklar, utdragen och tröttsam.
Rapporten tog femton minuter. Om

den däremot varit skriven, eller om
några kortfattade anteckningar (stol
par) funnits som ledtråd och håll
punkter, skulle saken klarats av på
en tredjedel av denna tid. Därom är
jag fullkomligt övertygad.
Efteråt gav jag denna medlem det

rådet, att såväl i sakens som i eget

och kamraternas intresse förbereda
sig bättre nästa gång han hade något
att anföra, så att det sagda måtte
bli koncist och korrekt, till fromma
för deltagarnas behållning och trev
nad.

Denna anvisning syntes honom tyd
ligen

I

ganska onödig. Han svarade:
"Nåja, kan väl så vara, men det är
ju inte så värst noga på ett sånt här
litet möte."

Mötet var besökt av 32 personer.
Från varje besökare stal vår man 10
minuter. Det blir alltså 320 minuter
= 5 timmar, 20 minuter. En bety
dande tidsmängd ! Till denna tidsför
lust kommer en annan ogynnsam ver
kan. Söliga och långtråkiga mötes
förhandlingar verkar inte precis upp
piggande ! De bidrar ju i stället till
att minska eller döda medlemmarnas
intresse för sin förening och dess
verksamhet.

"Inte så noga . · " En felaktig
inställning och ett oriktigt resone
mang. Allt vad vi företar oss är i
själva verket noga. Denna allmänna
princip gäller ju alldeles särskilt ifrå
ga om vad som berör våra gemensam
ma angelägenheter. Hur mycket mera
skulle vi inte vinna beträffande trev
nad och effektivitet inom förenings
arbetet, om vi alla lade oss till med
den goda vanan att ställa höga krav
på våra olika prestationer!

Många av våra mindre lyckade in
satser måste tillskrivas det noncha
lanta och tvärsäkra kynne, som för
leder oss att ta det ganska lätt, i tan
ken att det inte är så noga och att
det naturligtvis måste ordna sig på
ett eller annat sätt. Ja visst ordnar
det sig, men inte alltid precis så, som
vi tänkt oss. Först när vi gör vårt
bästa, noga och samvetsgrant, har vi
rätt att förlita oss på ett gott resul
tat.

Denna goda regel gäller ju för alla
våra verksamhetsyttringar, Även i
vår enskilda verksamhet måste det
vara ordning och reda. I de mera all
männa och offentliga värven är detta
en oeftergivlig fordran.

Låt oss i alla situationer göra vårt
bästa! Låt oss besjälas av mod och
tillförsikt! - Förbered de olika upp
gifterna, för att undvika fiasko. Var
trygg och säker - men var inte för
säker!

V. J.



JUNI 1955 GUSTAVSBERGAREN 3

Gustavsbergs ungdom.presenterar sig
För några år sedan uppfann Sven

ska Teknologföreningens studiesekre
terare, civilingenjör Sigvard Strandh,
en behändig, liten apparat, med vars
hjälp det är möjligt att snabbt re
gistrera fördelningen av åsikter och
vanor bland deltagarna i ett möte.
En a två sladdar med vidhängande
tryckknappar kopplas till ett elek
triskt, batteriförsett mätinstrument,
knapparna fördelas bland mötesdel
tagarna, och när undersökningsledar
na uppmanar publiken att trycka på
knappen, därest den t. ex. brukar so
va i pyjamas (medan nattskjortsbä
rarna låter bli att trycka!), ger in
strumentets visare ett utslag, som vi
sar hur många procent som tillbring
ar natten i Mäster Povel Ramels lov-
prisade plagg (" rutig pyjamas,
skrynklig pyjamas ").

Strandhs opinionsmätare är patent
sökt och heter "Mentometer". Den
har kommit till användning lite var
stans, vid nöjestillställningar, vid för
eningsmöten och studiekonferenser.
Kooperativa förbundet har inom lop
pet av ett år förvärvat hela tre styc
ken! En av dessa gästade i slutet på
april Gustavsberg (där den förresten
debuterade redan i höstas) och kart
lade härvid en hel del av ortsungdo
mens intressen.

Det var avslutningskvällen på en
rad ungdomsträffar och närmare 100
deltagare hade infunnit sig, därav 2/3
pojkar och 1/3 flickor. De flesta var
i 16-årsåldern, 13 deltog för första
gången i en ungdomsträff av detta
slag och för 81 var mentometern en
nyhet. 66 sade sig fortfarande 1gå i
skola, 19 arbetade vid porslinsfabri
ken; de övriga hade annat arbete.

Efter att 38 ungdomar påstått sig
vara "nästan gifta", blev det så varmt
i lokalen att undersökningsledaren
undrade om han fick lov att ta av sig
kavajen. Det var 80 deltagare med på,
och kavajen hängdes över stolskar
men. De övriga behöll snällt kläder
na på, ehuru hälften av dem säger
sig bruka läsa "litteratur" i stil med

"Solvärmen" och andra minimalt be
klädda planscher- 30 köper dem t.
o. m. själva. 42 brukar köpa äventyrs
magasin av olika slag.

Likväl är bokläsningen väl utbredd
bland Gustavsbergsungdomen: endast
15 har inte läst någon bok i år, men
67 har i år hunnit läsa minst 5 böcker
utöver den, som de håller på med
"just nu" (d.v.s. vid tiden för under
sökningen).

42 ungdomar tillhör någon ideell
sammanslutning och 43 är med i nå
gon idrottsförening. I vilken ut
sträckning ungdomarna tillhör båda
föreningstyperna samtidigt, kan vis
serligen registreras av mentometern.
Men en sådan "korrelationsundersök
ning" kräver en del manipulationer
med apparaten, som medför ett uppe
håll i störtregnet av frågor. Med hän
syn till publikens låga ålder avstod
vi från denna manipulation. 29 ung
domar uppger att de innehar förtro
endeuppdrag och ytterligare 24 för
klarar sig vara villiga att utföra nå
got sådant uppdrag, bara de finge
ett.

Gustavsbergsungdomens hobbies är
många. 39 spelar något instrument.
63 gillar bäst "äkta" jazz, ett tjugo
tal föredrar schlagers och 10 går in
för "hemvävt". 7 ungdomar tycker
om klassisk musik. Inte mindre än
72 fotograferar, åtminstone då och
då, 24 går sommartid på allvar in för
simning och 40 är intresserade av att
vid ungdomsträffar medverka med
någon programpunkt. 34 önskar del
ta i en kurs i gammaldans! 19 ungdo
mar brukar åka moped och 46 har
för avsikt att köpa en sådan, så snart
de har råd med utgiften.

Endast 11 deltagare går på bio
mindre än en gång i månaden. 24
åker till Stockholm mindre än en
gång i månaden, men 51 ungdomar
gör denna resa minst en gång i vec
kan. Säger de - och skrattar. 14
ungdomar önskar fartbegränsning för
motorfordon på landsvägarna, 30 vill
införa högertrafik, 51 anser att vårds
lös körning bestraffas för milt och
64 vill höja straffen speciellt för ratt
fylleri. 74 säger sig vara övertyga
de om att resan till månen kommer
att bli verklighet och 55 räknar med
att vi så småningom skall få kontakt
med varelser från andra stjärnor.

Apropå marsmänniskor var tiden
inne för frågan, huruvida man trodde
på onda andar och häxor. Det gjorde
19 ungdomar - 1600-talets vidun
der är tydligen inte lika populära
som 1900-talets "rymdpajsare". 32
ungdomar tror på helvetet. 21 brukar
läsa aftonbön, 46 tror på Gud och

39 tror att Gud ingriper i deras egna
öden.
Några dagar före undersökningen

hade en del tidningsspalter varit fyll
da av historien om ett par läroverks
flickor, som hade fått barn och gift
sig. Kristendomslektorn ville sätta
ned deras sedebetyg. Men det ville
tydligen inte det unga Gustavsberg:
endast 9 röstade för betygsnedsätt
ning. (Ett par dagar tidigare hade
samma fråga ställts till arbetarna vid
en charkuterifabrik - där var det ba
ra 2, som ville sätta ned betygen.)

På frågan om monarki eller repu
blik (för Sveriges del) röstade 2/3
för kungadöme, medan 1/3 föredrog
ett republikanskt statsskick (vid
charkuterifabriken var förhållandet
det motsatta). 59 ungdomar ansåg 9
år vara för lång tid att- gå i skolan,
om det intresserar.
Ett exempel på den ungdomliga opi

nionens ombytlighet utgjorde svaren
på frågan, hur många som tänkt sig
vilja bo kvar i Gustavsberg. Till en
början var det bara 14 ungdomar,
som svarade ja. Men när en parkhall
eller ungdomsgård ställdes i utsikt,
steg siffran till 49 ! Bland dem, som
ville flytta, ämnade sig c :a tredjede
len till Stockholm, hälften ville fara
till någon annan stad och resten läng
tade efter "rena vischan".
över 90 proc. av publiken ville fort

sätta med den påbörjade ungdoms
träffverksamheten och inte mindre än
87 önskade att träffarna utom lek o.
dyl. borde uppta någon särskild pro
grampunkt. Mentometerleken triv
des ungdomarna tydligen med, ty ehu
ru programledaren började få bråttom
och ideligen frågade huruvida han
fick lov att plocka ihop "grejerna",
röstade hela tiden omkring 90 proc.
mot avbrottet. Så slutade alltså "ka
laset", när det smakade som bäst, och
det är väl så det skall vara.

Ludwig Schnabl

"Alla söka vi sträva fram emot våra
ideal. Det viktigaste är dock att mast
med gott samvete kan säga sig, att rnan
handlat efter moget övervägande och
bästa öve1,tygel8e. Jag hoppas också att
ni unujdomar, sedan ni en gång tillrygg,a
lagt en längre väg av ert liv, skall kun
na med tillfredsställelse se tillbaka på
huvudriktningen i er gärning, Sen får
man taga svagheten på köpet och säga
sig: Vi iiro ej fullkomliga utan måste
nöja oss med att göra vårt bästa!"

Ur ett tal till ungdomar på 20-talet
av Hjalrnar Branting
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7. Bergvik

Palmqvists syskon sålde gården år
1703 till Assessorn Gustaf Ehrenberg.
Och efter dennes död år 1708 inneha
des gården av hans änka, Katarina
Ehrenberg. Under hennes tid, år 1719,
nedbrändes gården fullständigt av
ryssarna. De närmare detaljerna äro
icke kända. Men följande fakta äro
bekanta.

Den 16 juli hade en mindre rysk
flottilj med 500 mans besättning kom
mit till Stäket för att rekognoscera,
om man den vägen kunde taga sig
fram till Stockholm. Men två dagar
förut hade från svenska flottan i Vax
holm ditsänts tre galärer, och i det
trånga sundet hade nedsänkts ett
större lastat fartyg, bakom vilket
'hinder eskadern intog försvarsställ
ning. Mot denna vågade ryssarna ej
gå till anfall utan drogo sig efter en
kort skottväxling tillbaka. Under
återfärden till förläggningen på Run
marö brände ryssarna ner: ett stort
antal gårdar runt Baggensfjärden och
Ingaröfjärden. På Ingarö: Beatelund,
Bergvik, Björnö,· Skälsmara och
Skenora.

Ar 1722 kom Bergvik att ägas av
Friherre Olof Cederström på Beate
lund, och gården kom därigenom att
bli en del av Beatelunds fideikom
miss. Olof Cederströms änka, Maria
Charlotta Rålamb, bodde för övrigt
under många år på Bergvik. - Un
der 1700- och 1800-talen var gården
säte för medlemmar av släkten Ceder
ström.

När vice häradshövdingen Carl
Frisk år 1917 inköpte Beatelunds fi
deikommiss, blev han också ägare till
Bergvik. På hemmanets mark låg
märkligt nog delar av Ingarö präst
boställe. Detta område donerades
omedelbart till Ingarö församling av
den nye ägaren.

Slutligen kan omnämnas, att går
den under senare år, sedan bankdi
rektör Arthur Frisk blivit dess ägare,
genomgått en synnerligen grundlig
renovering, som syftat till att åter
ställa gården i det skick, varpå den
befann sig under 1800-talets förra
hälft.

Under vår rundvandring på Ingarö
till de äldre gårdarna ha vi kommit
till Bergvik, gården där nere i dalsän
kan vid den idylliska viken, som fått
ge namn åt gården själv.
Hemmanet innehades år 1599 av

en skattebonde med enligt vad det
uppges två hästar, fem kor och nio
får. Gården hette då ölvik. - Riks
rådet Erik Ryning, som vi i förra
numret hade anledning omnämna i
samband med Lemshagas historia,
erhöll år 1646 - sålunda under drott-
ning Kristinas dagar - räntan från
Bergvik jämte flera andra gårdar
som donation av Kronan. Som en följd
av Karl X :s fjärdepartsräfts indrogs
gården år 1657 till Kronan. Men re
dan året därefter donerades gården
åter -denna gång till stadskommis
sarien Gustaf Berg, sedermera adlad
till Palmqvist, som år 1658 inköpte
jorden av vederbörande skattebön
der.

Så kom Karl XI:s reduktion, och
gården indrogs ånyo, men Palmqvist
fick tillstånd att åter tillbyta sig den,
varefter tillståndet år 1685 överflyt
tades på sonen Carl Gustaf Palmqvist.
Men den äldre Palmqvists änka och
barn skulle i livstid behålla räntan.

Under Carl Gustaf Palmqvists da
gar ändrades gårdsnamnet från ölvik
till Bergvik. Om den invecklade arvs
process, som följde efter Palmqvists
död år 1701 mellan arvingar och ford
ringsägare, kan läsas i en diger lunta Bergviks gärd ligger i en tjitsig dalsänka på Ingarö intill en vacker vik av Ingarö
rättegångshandlingar (Vestinska fjärden. Själva huvudgärden bebos nuniera endast sommartid medan det obetydliga
samlingen i Uppsala universitetsbib- jordbruket är uiarreruierat, De torp och stugor som förr tillhörde hemmanet ära i
liotek; N: o 1224). reqel avstyckade som somrnarstuoor för en del kända stockholmare.

Stig Munknäs.
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Red:s spall Stockholmsidyll

11

Se det var en midsommar! Syrener och
liljekonva,ljer och ängsblommorWfJOmtill
flickans midsommarnattsdröm. Och sa
sol och värme och denna betaqande som
marskymning över viken, som vi själva
och gästande främlingar finner så tju
sande.
Midsommarafton inledde red med visit

hos de gamla på Hemmet, där Blåsor
kestern säkert spelade a prima vista
efter Gustaf Svensson,; taktpinne. Och
ansvarige utgivaren hälsade de gamla
till sommaren. Sedan dansade vi med
barnen i Folkparken och drack Konsums
saft. På midsommardagen hämtade jag
inspiration i min ungdoms stad, Stock
holm, som är en fridfull idyll, då dess
innevå1iare flyktat till lamdet, Det var
gott om plats på färjan och i Balders
lunden fick vi ett bord utan större be
svär. Utsikten från Solliden - jd Stock
holm är skönt, när man slipper trängas
med stockholmarna. - På tredjedan sit
ter jag nu på balkongen i Höjdhagen och
läser korrektur. En taltrast försöker
inleda ett samtal och småfåglarna med
ungar övar flyg. Det fläktar skönt och
susar i björkarna. Somrnarn. är här! Se
mestern hägrar!
Men innan dess skall juninumret vara

klart. Det ser ut att bli 24 sidor, litet
brokiga som vanligt men ändå med en
viss vedertagen stil, med s,ailtstänk och
krönika, med många bilder och så litet
klipp som spaltfyllnad. Och det tycks
possa läsekretsen, ty de få, som besva
rade mina frågor i förra numret, hade
intet att tillägga och intet att dra ifrån.
Tack!

Trevlig semester!
Red.

Om jag fick råda
så skulle ett varmgarage för barnvagnar

byggas vid doktorsmottagningen,

så skulle köbrickor införas vid doktors
mottagningen,

så skulle radio installeras på Värmdö
bussarna,

så skulle en golfbana anläggas i eller vid
Folkparken,

så skulle lika lön för lika arbete införas,
och ej könet vara avgörande för vad
en människa skall tjäna,

så skulle alla soptunnor inbyggas,

så skulle en Företagsnämndsträff för K.F :s
industrier anordnas varje år, för ut
byte av erfarenheter.

Bertil Svensson

GUMM0R·MED·k'A)~AQ·0CH·KORG
S0M·VANDRAR· BLAN D·>TÅNDEN· MED·GRÖNT
)ER·MÅLARNS·ST~JFLl·PÅ)ITT~J0QG . _--11fA
MEDAN·S0LEN·VARMER·SA-Sk'ONT ~;;;vp·
OCH· DUVORNA· KUTTQA· PA· BÅföPÄNNAQNS·,RYGG
OCH·GUBBAR·OCH· UNGAR·HÅ-QUNT- l·EN·RlNG
EN·TAVLA·)OM·DENNA-BORDE·BLl·SNYGG ,~~
MEN·AV· MÅLARN· DEN·5LAQVEN·MAN·5EQ· lNGENTING \!
FÄQGTQA)AN·HÄNGEQ·OCH· FLAGGAR· PÅ· STÅNG EN
HAN· GJORDE· ETT- UTKAST- OCH· SEN· VAR·HAN·GÅNGEN
MEN· SOLEN· DEN· Sk'INER·OCH·k'OMMERSEN·DEN·GÅQ
OCH·POJKAQ·FRÅN·SKOLAN· UR· LÅDORNA· SNATTAR
)E ·TIMMARNA· )KRI DEQ· OCH· KYRKKLOCKOR· SLÅR
OCH· KVÄLLEN· BLIR· NÄRA OCH· k'ÖPLUSTEN· MATTAR
NU-SÄLJARNA· 5TÅNDEN·OCH·TÄLT)TÄNGtR· FÄLLE Q
DET- BklR· ÖD5LIGT- PÅ·TOQGET NÄR·ALLA· NU· f.AR. ,-1 ...
OCH· LADOR·OCH·KORGAR· PA-KARRORNA · STALLEQfJl}
)TAFFLIT-ÄR·DET- ENDA- JOM·PÅ·TORGET- )TÅR· KVAQ
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I våsterled
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Enligt tidtabellen tar det 19 timmar
att resa New York---Detroit. Elfter di
verse omvägar och krokvägar har jag
nått fram till den stora busstationen,
där minst hundratalet bussar väntar på
att transportera passagerare i västerled.
På stora anslagstavlor finns de flesta
större platser i hela Amerika angivna.
Det ena namnet är konstigare än det
andra. Här gäller det att hitta rätt buss.
Jag är ute i god tid och har hela lfyra
timmar innan min buss skall gå.
En inspektionsrond genom de stora

hallarna kan ha sitt Intresse. Bussta
tionen är, liksom allt annat i New York,
byggd i flera våningar. Det finns håll
platser under jorden, på jorden och ovan
jorden. överallt rpatruUerar pistolbeväp
nade poliser. Några gälla visselsignaler
ljuder genom den ena av vänthallarna.
Det är poliserna som på detta sätt diri
gerar trafiken eller gör någon bortkom
men resenär uppmärksam på avgångs
tider eller ankomsttider.
I anslutning tiH stationerna f'inris va

ruhus, restauranger och för övrigt allt
som kan behövas för en längre eller
kortare resa. Hissar och rulltrappor
hjälps åt att frakta människor mellan
de olika våningarna. En stab av neg
rer går omkring och sopar rent kring
bänkarna, där väntande passagerare sit
ter och läser sina tidningar. Andra åter
tittar nervöst på de stora väggklockor
na eller lyssnar ,ti!il röster som ropar
ut de olika avgångstiderna. Några ne
gerbarn sitter på en bänk och mumsar
på några rostade havregryn eller är det
kanske majsflingor. När påsarna är
tomma kastar man dem helt enkelt på
golvet. När negerungarna lämnar sin
bänk företer platsen bilden av ett slag
fält. Majsflingor, tidningar, pappersbi
tar och matrester ligger a.tringströdda
överallt på bänken. Några äldre, vit
hyade damer som på avstånd upptäcker
den Iedtga bänken skyndar sig fram för
att embarkera, men stannar plötsligt in,
för synen av de kringspridda matrester
na. Man fnyser föraktfullt åt negerung
arna, och när man drar sig tillbaka ytt
ras det några nedlåtande ord över neg
rernas bristande personliga hygien. Det
ta var mitt första möte av motsättning
arna mellan svarta och vita. Flera be
vis skulle infinna sig under de närmas
te veckorna. - - -

Alla som hört hållplatser utropas på
de svenska bussarna eller spårvagnarna
har mången gång svårt att uppfatta

namnen på de olika platserna. Detta är
dock endast barnleksaker mot den kör
av grötiga röster som här ropar ut de
olika namnen på stationerna. Nu är det
endast en halv timme kvar tills min buss
ska, gå. En skrovlig basröst ljuder ge
nom hallen. "Detrolt arrival". Hörde
jag rätt, var det verkligen min buss?
Rösten Ijuder ännu en gång. Nu råder
det Inte längre några tvivel. Jag rusar
upp från min plats i riktning mot rös
ten och Detroltbussen. Och mycket rik
tigt, folk strömmar in i vänthallen. Män
niskor möter och mötas, Det är kys
sar och omöamnmgar uppblandade med
mera tafatta ömhetsbetygelser. Ameri
kanerna kysser varandra li ,tid och otid.
Svarta, röda kulörta människor spring
er om varandra. Man skrattar, gråter
och hojtar. I denna vtllervalla lyckas
jag smyga mig fönb; en negervakt. Han
försöker hejda mig, han vid:tar med ar
marna och skriker något obegripligt
med sin gälla röst. Här finns inga
hinder, min väska stöter hårt mot låret
på en negerkäring men här gäHer det
att tränga, ja tränga sig fram, ty eljest
går bussen förlomd. Jag hade tur, ty
jag var den förste som embarkerade
bussen, det återstod endast att sätta sig
till rätta på den <bästa plats som denna
lyxbuss kunde enbjuda. Så kunde jag
då andas ut. Jag hade äntligen nått det
fortskaffningsmedel som under de när
maste veckorna nästan skulle ,bli mitt
hem, mitt allt . Det är fortfarande
gott om tid innan bussen skall gå. Om
kring tio minuter har gått och jag be
finner mig fortf•arande ensam i bus
sen. En söt bussvärdinna tittar in och
kvittrar några ord och ler sitt allra vän
ligaste leende. Jag makar ,mig närmare
sidan, nickar till den rrara flickan och
visar på den tomma lfåitöljen vid min
sida. - Kanske det passar att slå sig
ned. Flickan bara skrattar och försvin
ner ut genom dörren. Om en stund kom
mer en tjock negress utrustad med
skurhink och trasor och börjar att tvät.
ta fönster och golv. Nu börjar jag ana
oråd. Ack, ack, jag har tagit fel buss.
Den ibuss i vilken jag sitter har just
kommit från ,Detroit. Folket jag mötte,
och negengumman jag stötte, var just
komna från denna buss.

Arrive betyder anlända! Lär dig detta
min gosse så slipper du råka ut för lik
nande missöde en annan gång ...

Och allt eftersom tiden gick växte
jag Ull i ålder och visdom? I sista mi
nuten hittade jag den rrätta bussen, fick

min biljett kontrollerad och var på väg
mot Detroit ..

Beror det på amerikansk precision el
ler organisation, beror det på omätliga
resurser av .folk och •kommunikations
medel, alltnog, varje buss är alltid full
satt till· sista plats. Ingen behöver stå
och ingen tycks bli kvarlämnad på
grund av ,J:>ristande utrymme. Under
min resa genom staterna har jag alltid
förvånat mig över detta.

Det stora bussbolaget (Greyhound
bussarna) startades av en svensk och
har nu bussförbindelser med de flesta
större platser i staterna. Bussarna kör
med en hastighet med upp till 140 kilo
meter i timmen. Den höga farten möjlig
göres givetvis av de fina vägarna och de
förnämliga autostradorna. Bussarna är
helt luftkonditionerade och inredda med
toaletter. Den lfriska tempererade luften
passerar utmed sidorna på bussen. Pas
sagerarna må röka aldrig så mycket,
luften är lika frisk ändå. Vid varje få
tölj finns, förutom sänk- och höjbara
ryggstöd, särskilda ,belysningsanord
ningar. Denna belysning skär som en
svag stråle genom luften och belyser
endast ett omräde så stort som en fem
öring. Medpass•agerarna kan sitta full
ständigt ogenemde i mörkret även om
närmaste sidkamrat har sitt lyse tänt.

Det känns skönt att fämna New York,
denna vidunderliga plats med s-in jät
teanhopning av människor från alla
världens hörn. Denna stad, som rymmer
flera människor än hela Sveriges be
folkning, gör sannerligen skäl för nam
net världens Babelstorn.

•Farväl New York farwell! - V•i är re
dan långt ute på den amerikanska
landsbygden. Färden ,går genom ett
höstligt vackert landskap. Välmående
bondgårdar Iig,ger liksom utströdda 'i
den kuperade terrängen. Husen påmin
ner om mindre herrgårdar och är li de
flesta .fall vitmålade, i någiva faJ.1 röd
målade. Varje gård, till synes även de
minsta, håller sig med egen silo som
med sitt runda torn reser sig högt över
närgränsad bebyggelse. Vi kör nu i syd
västlig rtktning. filfter cirka tre tim
mars körning stannar bussen v,id något
rastställe. Dylika anhalter finns över
allt efter de stora färdvägarna. Vi pas
serar den stora stålstaden Pittsburg.
Där ibyter vi ,buss. Resan har nu varat
i tio timmar ooh vi ä,r knappast mer än
halvvägs till Detroit. Det har blivit sent
på !kvällen, först följande morgon är
jag lframme i •bilstaden. Jag sätter mig
till rätta i den nya bussen, släcker ly
set, fäller ned ryggstödet och förflyt
tar mig i drömmen tillbaka till det
lugna, lyckliga vardagslivet i Gustav:.:
berg.

Axel öhlund.
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Väl mött vikingar!
Ja, förlåt, man blir sådan när man

som jag Ugger i en uråldrig backe vid
barndomshemmets tröskel och skriver
Saltstänk från Farstaviken. Fem meter
från en hällristning placerad på vår
gårdsplan, tjugo meter från en nyupp
täckt, med tre vikingaskepp i rad, tjugo
roddare i varje. Allt medan salta, tång
doftande havsvlndar sveper in ifrån San
näsfjorden och den ilskna fjolårstuppen
i hönsgården bredvid gal ut sina aggres
sioner i söndagsrrtden.

Gissa tre gånger vad Jag gjorde i går.
Ber om tillgift snälla Konsum, men jag
hoppade full av obehärskad nyfikenhet
på en Margarinbuss till nabolandet Nor
ge. Går regelbundna turer i alla gräns
distrikt, minst en gång i veckan fulla
av glada husmödrar. Annars har man
ju en stark känsla av att Sveriges hus
mödrar denna vår bef'unnit; sig på stän
dig marsch mot Gustavsberg, men det
går alltså även en ström åt väster. Det
fina med den här lustresan är att två
kilo norskt margarin betalar dess pris,
fyra kronor. Fem kilo margarin på var
je person tar man legalt genom tullen,
lika mycket per barn, socker, choklad
och tekniska artiklar tjänar man även
sekiner på. Inför utsikten att på ett så
angenämt sätt dryga ut matpengarna
försvinner solidariteten med Sköld och
ortens diversehandel som svenskt mar
garin i solsken.

Lyssna här Björknäsbolaget !
Resan kostade oss fyra enkronor för

en sträcka av tio mil.
Och vilka mil. Genom Tanum och

Lurs jordbrukarsocknar på slalomsling
rande vägar upp mot Tyftefjället, förbi
Bullarsjöarna. Länge följde vi en av
landskapets typiska små bäckar som ut
gör gräns mellan broderfolken, nästan
dold av allvarliga alar och grant blom
mande häggar som tankfullt lutade sig
ned mot den stillsamma vattenfåran.

Vid Vassbottens ,tullstation ,släppte en
sval svensk tullare i skjortärmarna oss
genom spärren, bussen krängde över på
högersidan där den norske skickade oss
ett förstrött ögonkast.

Blir inte affärsinnehavaren Odd Berg
i Ennlng'edalen förmögen så inte är det
svenskarnas fel. Många sköna svenska
hundralappar slog han och hans med-

hjälpare in i kassaapparaterna och vi
var den tredje bussen bara den dagen.
Cirka 250 kilo tyngre pilade bussen till
baka till gränsstationen, den norske tul
laren plockade vänligt samman våra li
censer och viftade av oss till sin sven
ske ko1lega som nu stod sammanbitet
väntande vid sin grlnd, uppsträckt i reg
lementsenlig uniform ooh med en Kung
lig befattningshavares stål i blicken.
Det blev en minutiös granskning av kas
sar och paket. Jag var sjätte f'rån slu
tet, spänningen steg och debutantens
nervositet flydde mig icke.

Lätt skakad sträckte jag fram mina
håvor. Då viftade han avvärjande med
handen och klev av. Ända till Norges
gräns måste jag 'alltså för att träffa en
omdömesgill person som föll rör min
ärtiga svenska uppsyn. Nej, nej, det
var inte som han blev rädd, en tullare
vid gränsen pallar för det mesta. Tro
mig, sånt gläder en motströms käring
med tigerhjärta. Nå, glädjeämnen dyker
även upp i Gustavsberg.

Murarna falla.
Förtjusningen förstummade mig när

mina förvånade ögon mötte en alldeles
ny bit utsikt över Farstaviken. Den
som muren vid Strandvik snålt ute
stängde oss från. Där föll den sista
symbolen för det gamla !feodalväldet i
samhället och utsikten !får stå som ett
bevis för att en nyare tid har råd med
insyn. Gärna ett staket, vi Iever bra
utan att trampa ned gräsmattor och ra
batter, men vi har min sju inte lust
att förlora en tumsbredd av utsikten
mot vattnet, färgen till trot,s.

Vi har haft konfirmation!
Hur var det Lennart Vallstrand skrev

i föregående nummer, "Sansa dig män
niska", det var nog ett ord i rättan tid
i många sammanhang. Är det verkligen
riktigt klokt detta att överhölja kon
firmanderna med gåvor i mopedklass
och en blomstermängd värdig en jubi
lerande kommunalpamp. Om det ändå
gällde en prestation utförd i svett och
tankemöda så kunde ifirningen möjli
gen vara motiverad. Det är klart att
ingen missunnar Farsta trädgård att le
va men därför behöver det väl Inte se
ut som i Farsta trädgård hemma hos
varje konfirmand. Hur många nyktra
mammor har inte dan efter beskådat den
halvvlssnande härligheten och önskat
den i reda pengar insatt på en spar
banksbok för framtida behov.

Var blir den allvarliga innebörden
av? Får man banalisera kristendomen
precis hur som helst? Därom intet ont
sagt om Don CamH!ovarianter i Gruv-

Sommarsvalka

Foto: Hilding Ohlson

berget och annorstädes. De har säkert
funnits i alla tider sin bygd till välsig
nelse. Det har bara inte funnits bild
journaler och aftontidningar som ansett
det välgörande för lösnummerförsälj
ningen att sprida det ut över landet.

Det sista banaliserlngsangreppet
kommer från Amerika. Vi här i Europa
får snart den uppfattningen att aHt som
importeras därifrån är ett hot mot vår
gamla kultur. Det är synd, för det ifinns
ju bergsäkert mycket som är bra och
efterföljansvärt där också, men det får
vi så sällan njuta av. Det senaste är

· bibeln som serie med ohyggligt van
ställda bibeltexter i s. k. bubblor. Inte
ens fariseerna beskyllde Jesus av Na
zareth för dålig smak, det skulle ju
också vartt en ohjälpligt infantil be
skyllning efter bergspredikan. Tror nå
gon att t. o. m. vi hedningar skulle tänkt
i bibelspråk om inte de sköna formule
ringarna och den högklassiga prosan
övertl.evt både tro och vetande. När gam
le Martin Luther en gång genomförde
reformationen och översatte bibeln från
latinet till det språk som förstods av fol
ket, så var det ett riktigt grepp, men
därifrån till att sänka den i nivå med
Stålmannen och Hopalong Cassidy är
steget långt.
För övrigt är det faktiskt sommar så

låt oss sysselsätta oss med den, ingen
vet hur länge den varar. Glad semester
på er.

eai« Sofi.a.
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Folknykterhetens dag
Ett gediget och trevligt program kun

de Gustavsbergs Nykterhetsvänners
Samarbetskommitte bjuda på vid soaren
på Folknykterhetens Dag den 17 maj.
Alla de medverkande, Manskören, Sven
Petterssons orkester, f,ru Ester Berg och
Sven Andersson ibidrog till ett program
av hög klass.
Rtksdagsman Gunnar Engkvist talade

om de nya tankegångarna i nykterhets
lagstiftningen. De medverkande avtac
kades med starka applåder.

E, S.

Trafiklekskolans
törsta årskurs hade avslutning vid Dag
hemmet den 22 juni. Ett 75-tal barn
har oevistat undervisningen. De många
mammorna som följt med barnen, kun
de glädja sig åt hur duktiga barnen var
att svara på frågor som Iärartnnan, fr.
Wåhlberg; ställde till eleverna om väg
märken och dess betydelse.

,Eleverna fick sedan ett märke till
minne av trafiklekskolan och som av
slutning bjöds barnen på saft och bul
lar.
I höst fortsätter ,trafik,Jekskolan och

ana barn som i år fyller 6 år är väl
komna.

E. S.

Vår affärslokal vid Birgerjarlsgatan.

Alkohol och ansvar
Vid ett möte den 22 juni med repre

sentanter från fabriken, kommunen och
samhällets organisationer har tillsatts
en lokal aktionskommttte för kampan
jen "Afäohol och ansvar". Till arbets
utskott valdes fru Ingrid Andersson, hrr
Sven Bengtsson, Ake Johansson, Harry
Lemonie, Hilrner Sjöberg, Henry Svan
ström, Elis Sander, Walter Weimark
samt en representant från vardera Folk
parken och Idrottsföreningen. Den upp
lysningekarnpanj som kommitten skall
bedriva startas i mitten av augusti och
pågår till årets slut.

E. S.

Bra teckningar i Runda huset
visade Alf .Iarnestad första veckan i
maj, då han följde arbetskamraternas
exempel och ställde ut ett hundratal

. teckningar och akvareller. Särskilt
gustavsbergsoilderna voro begärliga för
de många besökarna. Man fäste si,g vid
Jarnestads fria kompositioner, som
gjorts säkra och effektfulla. Även de
naturaltstiska motiven voro trlltalande.
Si5'll.aturen minns särskilt ett tjusigt
motiv från ösby träsk.

D

Korpidrotten
har börjat sina sommarövningar med
fotboll mellan fabrikens avdelningar och
Konsum. Man får disponera Farsta
borgs gräsplan, där dusterna äro jämna
och roliga. Samtidigt har poängtävling
en i fri idrott startat, där anställda av ·
båda könen och alla åldrar hoppar längd
och höjd, stöter kula och löper lO0 m
för sin fabrik. Som exempel kan näm
nas att 95 cm i höjd ger 1 poäng.

Medalj till vår skogvaktare
SkogsvårdsstyreJsen har den 22 juni

tilldelat Manfred Lindstedt sin förtjänst
medalj för berömvärt arbete i skogsvär
dens tjänst. Medaljen utdelades till ett
antal skogsägare och skogsvårdare vid
en exkursion i ösmo. Bland dessa märk
tes även .f.d. landsfiskal V. Jonsson
från Gustavsberg.

Gustavsbergsbutiken
vid Birgerjarlsgatan i Stockholm har un
der våren genomgått en grundlig om
byggnad och är nu ·öppnad •lagom tiH
den stora turistinvasionen. Inredningen
är exklusiv och ger harmoni åt vårt
konstgods mot svensk furu som domine
rar beklädnaden av !Stockholms vack
raste -affärslokal. Det hela har ritats och
arrangerats av arkitekterna Torbjörn
Olsson och .Sven Silow.

Segelregatta hölls på Farstaviken
den 16 juni.

Besökarna
vid fabriken har för första halvåret upp
nått siffran 7.000, vilket är något av
rekord. Det skulle inte vara lönt att för
söka räkna upp alla grupper, men vi
kan ju nämna att KF-kongressens pro
minenta gäster inte ·försummade Gus
,tavsberg. I Gästboken på B~F och
Konst hittar vi därutöver kända namn
från Island och Mexiko, Dublin och Pa
kistan.

Sextio år vid fabriken
kan Thyra Andersson regfatrera, då hon
den sista juni Iämnade målarsalen för
att bli "friherrinna" på gamla dar. Vid
en kopp kaffe i luchrummet avtackades
Thyra -av fabriksledningen med väl
gångsord och blommor och en vacker
sak i fajans. I år fyHer den avgående
veterankvinnan 73 och är alltjämt lika
vital och pigg. På fwbriken har hon va
rit fackföreningskvinna, skyddsombud,
initiativtagare vid insamlingar för folk
i nöd och yrkesskicklig medarbeterska,
Vi önska trevlig semester!

D.

Thyra Andersson.
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Årsmöte i ABF
Den 9 juni avhöll Gustavsbergs lokal

avdelning av ABF sitt årsmöte, som be
vistades av ett 40-ta:l ombud och cir.
kelledare.

ArsmötesföJ:1handlingarna leddes av
Bertä Petersson.

Avdelningen kan se tillbaka på ett
framgångsrikt är. 26 studiecirklar i oli
ka ämnen samt 2 kvinn)iga och 1 man
lig gymnastikcirkel har varit i verksam
het.

•Föreläsningarna har varit bättre be
sökta än vad som varit fallet under se
nare åren.

Uppsala Stadsteater har gett två fö
restäUningar, som samlat !fullt hus.
Inkomster och utgifter balanserar på

Kr. 5.921 :61.
Styrelsen ,beviljades ansvarsfrihet för

det gångna verksamhetsåret.
Styrelsens förslag till verksamhets

plan och inkomst- och utgirtsstat för
verksamhetsåret 1955---1956 godkändes,

Efter förrättat val består styrelsen
av Harald Lindholm, ordförande; Hen
rik Bengtsson, kassör; Hilmer Sjöberg,
sekreterare; Alice Pettersson, vice ord
förande; samt Gunda Jansson, vice sek
reterare. Till suppleanter valdes Birger
Moberg och Rolf Mann.

Till revisorer valdes Gunnar F'loren
och Axel Fall med Karl Nilsson och
Stig Lindahl som suppleanter.

Gunda Jansson omvaldes till tillsy
ningsman och revisor för Unga örnar.

Avdelningens kassör, Henrik Bengts
son, har i inte mindre än 30 år tillhört
styrelsen. För sitt plikttrogna arbete
blev han hedrad rned ABF:s förtjänst
nål i silver, som på Centralbyråns väg
nar överlämnades :tiH honom av studie
instruktör John Hodin.

,styrelsen vill framföra sitt tack till
alla organisationer, kommun och enskil
da, som ideellt och ekonomiskt under
stött ,avdelningen i dess verksamhet.

Före de egenföga årsmötesrörhand
lingarna spelade Gustavsbergs Gossor
kester under Sven Wahrenbergs dirt
gentskap. För varje gång man hör den
märker man de stora framsteg den gör i
musikens svåra konst.

Sekr.

Personalutflykter
till Värmland av Dekoravdelningens
folk, till Roslagen av TPF:s personal
och Mälaren runt av BKF:,arna har fö
retagits under maj-juni. Kanske vi får
några reseintryck ,i nästa nummer.

Den 1 juni blev som sig bör den första
sommardagen. Den blev också en f'est
dag, ty en jämn ström av gratulanter
med blomster och gåvor drog upp till
Ekhaga, där Gunnar Andersson lfirade
sin 50-årsdag.

Tidigt på morgonen kom släkten och
hyllade sin populäre företrädare med

Industrivecka
iDen 22-28 maj hölls Industrivecka nr

21 på Vår Gärd. Frän Gustavsberg del
tog Axel Eriksson, Sven rSvensson, Sven
Wahrenberg och Per Wester. Kursen
omfattade 10 tim. ,kooperati.va frågor,
3 ttm. ekonomiska frågor, 3 tim. upp
lysningsfrågor (Brevskolan, Gruppverk
samheten) , 7 tim. personalen och företa
get samt 9 tim. gruppdiskussioner.

Kursen var :i stort sett bra upplagd.
De föredragshållare, som anlitats, hade
planlagt sina anföranden så, att kurs
deltagarna fick avbryta och lägga fram
sina åsikter. På så vis ifick vi många
gånger tHl stånd diskussioner, som vi
tror gav mera i utbyte, än vad ett van
ligt föredrag skulle ha gjort.

Det var glädjande att fä höra vilket
gott namn Gustavsberg hade både bland
lärare, föredragshållare och kurskamra
ter, och betecknande var, att, när det
blev tal om studiebesök, önskade samt
liga till Gustavsberg. Lovorden var
minnsann inte mindre dagen efter. Jo,
det var en sak, som inte var riktigt bra.
Man hann inte med att se TPF och
BKF.

Wr

tavla, många penningar och sköna
blommor. Kamraterna i kommunalkon
tor och nämnder, som redan kvällen fö
re i plenum lyckönskat med blommor,
kånkade upp en trädgärdsgunga, Och så
inledde Landshövdingen en mängd av
deputationer ifrån alla de styrelser, or
ganisationer och nämnder, där Gunnar
är en drivande kraft. Vi kan dnte räk
na dem- alla, men nog fick födelsedags
barnet en hel del välförtjänta kompli
manger. Gustavsbergs Fabriker tacka
de genom Hjalmar Olson för gott sam
arbete genom åren med en prakturna av
Wilhelm Kåge. Forum och Oustavsber
garens redaktion var givetvis också med
och förärade ansvarige utgivaren ett
bokverk.

Hemmet pä ·Ekhaga höljdes av vårens
alla blommor och vänners trevliga pre
senter medan Gunnar och solen sken.
Vid middagen uppvaktade Blåsorkestern
med klingande spel och de närmaste
vännerna hyllade sin glade jubilar med
tal, sång och musik. BL a. sjöng man
så här i en bordsvisa:

Gustavsbergskis. Vi ger Dig pris
främst för Ditt vänliga sinne.
I vår avis ges ros och ris.
Där har Du tecknat Ditt minne.
Gustavsbergarn nu för såsom ansvars-

primör
och ger stoff åt reporter och redaktör:
att vårt välstånd är sunt, Kommunal-

huset runt,
att av kovan i drätseln ej är för tunt.
Ja för det kan vi Gunnar väl tacka,
ty han kan samarbeta och snacka,
och med pennan som värj näpsa jättar

och dvärg.
Du är grabben ifrån Gustavsberg!

Kamraterna i Redakt.ionskommit.ten
instämmer och önskar God fortsättning!

Red.

Vid skolavslutningen
visades en del vackra prov på bl. a . .flic
kornas sömnadskonst. Den ihär tösen
har sytt både åt sig själv och småsysko
nen.

Foto: G. Blomberg
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Sol och glans ••over

,Söndagen den 19 juni 1955 var för alla
tdrottsvänner i Gustavsber,g en riktig
önskedag. Då invigdes nämligen Farsta
borg, den länge erterlängtade idrotts
platsen. Mången grånad idrottsgrabb,
som •kämpat på gamla Ble'ksäng och som
nu var med i defileringen, ertappade sig
nog med en glädjetår i ögonvrån.

Det hela började med defilering av
idrottare av bägge könen och särsktlt
märkte man Ka,mratföreningens gräna
de garde och de ungdomliga stafettlagen
från .folkskolan. Gustavsbergs Blåsor
Icester under ledning av musikdir. Gus
tav .Svensson svarade för god takt och
ton.
Så framträdde Gösta Dahlberg och fö

redrog en av honom själv förfa:ttad pro
log, vars idrottsaistortska aspekter liv
ligt uppskattades av den 1000-hövdade
publiken.

Sedan Blåsorkestern spelat "F'erbelli
ner", fanfarmarsoh för 4 trumpeter och
orkester, steg idrottsföreningens ordf.
John -Svenson fram och hälsntngstalade
förtjänstfullt och därefter var det .kom..
fullm. ordf. Gunnar Andersson, som a
kommunens vägnar emottog idrottsplat
sen och bad landshövdingen förrätta in
vigningen.
Landshövding Gunnar Danielson träd

de nu fram och talade tänkvärda ord
om idrottens betydelse och ansvar, var
efter han förklarade Farstaborg invigd.
Efter ett musiknummer var det gäs

ternas tur att. tala. Så följde tal av re.

Farstaborg

presentanter för ,svenska fotbollsför
bundet, ,Stockholms Idrottsförbund, Gus
tavsbergs folkskolor, Gustavsbergs kom
mun, Gustavsbergs ·Fabriker, Kamrat
föreningen m. fl.

Utmarschen följde och speakern Tors
ten Rolf tog till orda och tävlingarna
började.
Först blev det kurirstafett mellan sko

l-ans lag (klass 6 vann) och så stav
hopp och <handboll (GustavS'ber.g vann)
samtidigt. Järla visade fram f.ina 100-
meterslöpare och Enskede goda spjut
kastaee. Löpning 800 meter gick i 2 heat
och det var 'hårda strider. 3.000-meters
loppet bjöd också på en spännande fi_
nish, där G. Flack från .StI'ängnäs blev
en handsbredd före Börje Larsson, Ham
marby, följd av Ku·rre Söderberg från
Tureberg.
Efter varje tävling fick de fyra bästa

beträda prtspailen och emottaga fina
priser ur gustavsbergschefens Hjalmar
Olson hand.
För goda insatser vid adrottsplatsens

tillblivelse utdelades diplom till kamrer
Arvid Ericson, byggm. Gösta Görans
son, idrottsplatskom. ordförande John
Svenson och sekr. Sune Nilsson. Kam
ratföreningens pris för årets 1bästa pres
tation gick till orienteraren Alf Rosen.
Så var tävlingarna slut och idrotts

föreningen kunde hala den fana som va
jade på hedersmasten med föreningens
ins·ignium.

RESULTAT
av Gustavsbergs IF: s friidrottstävlingar

på Farstaborg den 19/6 1955.

100 meter.
Heat I
1) L. G. Hultgren, Järla IF 11.5.
2) Ake Berglind, IFK Enskede 11. 7.
3) Lennart Tegvall, MP 11.9.
4) Tore Lundgren, Hammarby IF 12. 7.

Heat Il
1) I. Håkansson, Järla IF 12.0.
2) Lennart Ekner, MP 12.2.
3) Lars •Staberg, IFK Enskede 12.4.
4) Ake Asp, Boo IF 13.0.

FINAL
1) L. G. Hultgren, Järla IF 11.1.
2) Ake Berglind, IFK Enskede 11.4.
3) I. Håkansson, Järla IF 11.6
4) Lennart Tegvall, MP 11.7.
5) Lars Staberg IFK Enskede 11.9.

800 m. A-final.
1) Kurt Ohlsson, Fredrikshofs IF 1.57.1.
2) Esbjörn Wallin, Bellevue IK 1.57.6.
3) Rolf Andersson, Turebergs IF 2.00.8.
4) Nils Byström, IF Ulvarna 2.02.9.
5) Ake Löfman, IF Ulvarna 2.03.0.
6) Lennart Hammarström, IF Ulvarna 2.03.G.
7) Lennart Jansson, Bellevue IK 2.04.7.

800 m. B-final.
1) Valle Söderström, Bellevue IK 2.02.8.
2) B'engt Karlsson, Bellevue IK 2.04.2.
3) Bengt Andersson, Fredriksh. IF 2.05.1.
4) Bengt Johansson, Järla IF 2.06.9.
5) Rune Rosen, MP 2.07.8.
6) Toivo Lagerhult, Spårvägens GoIF 2.07.8.
7) Hans Westerberg, Boo IF 2.09.1.
8) Olle Andersson, IFK Enskede 2.10.0.
9) Bror Hedman, Spårvägens GoIF 2.10.0.

10) Gerhard Hansson, Bellevue IK 2.10.2.
11) Bert Eriksson, IFK Enskede 2.26.0.

3.000 m.
1) Georg Flack, IK Viljan, St.rängnäs 8.41. 1.
2) Börje Larsson, Hammarby IF 8.41.4.
3) Kurt Söderberg, Turebergs IF 8.46.6.
4) Valfrid Berglund, Järla IF 8.51.6.
5) Rolf Alvarsson, Westermalms IF 9.05.4.
6) Conny Rolf, Järla IF 9.28.6.
7) Karl Jaskari, Turebergs IF 9.37.2.

Spjutkastning.
1) Hans Malmgren, IFK Enskede 59.€0.
2) Robert öhman, Bellevue IK 59.23.
3) Tord Johansson, Järla IF 53.43.
4) David Persson, Bellevue IK 51.87.
5) Arne Grönros, Järla IF 51.84.
6) Sverker Jönsson, Bellevue IK 51.54.

Stavhopp.
1) Lennart Lind, Bromma IF 380.
2) Bernt Jonsson, Järla IF 380.
3) -Sven Andersson, Eskilstuna GUII>' 860.
4) Lars Wennblom, IF Ulvarna 340.

Jkönt i sommarvärmen

Axman.
Flickorna på HPF har kaf,fepaus

i gröngräset.
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Landshövding Danielsons tal
på Farstaborg

Idrotten har blivit en av de stora
folkrörelserna i vårt land. Till Riks
idrottsförbundet är för närvarande
anslutna omkring 10.000 föreningar
med cirka 850.000 medlemmar, och
hundratusentals idrottsidkande eller
idrottsintresserade personer finns
utanför förbundet. Mal). kan fråga sig
om denna utveckling i stort sett varit
lycklig. Enligt min mening har den
varit det alldeles obetingat.

Det moderna arbetslivet med dess
höga tempo sliter på människorna,
både till kropp och själ. Människan
blir i regel bara en liten kugge i ett
stort och invecklat maskineri. Det
dagliga och ofta enformiga arbetet
behöver en motvikt på fritiden. Det
finns mycken rotlöshet i tiden, vi
känner det alla, och ungdomen har
alltid varit den känsligaste barome
tern .. Trångboddheten, framför allt i
städerna, har skapat särskilda fritids
problem. Här har idrotten en viktig
uppgift att fylla. Den ger inte bara
ökad fysisk spänst, den skänker ock
så tillfredsställelse och livsglädje. De
egenskaper, som utmärker en god
idrottsman - energi och uthållighet
- är också av den största betydelse
i det dagliga arbetet. Den fysiska
fostran har helt naturligt blivit en
viktig samhällsuppgift. De medel,
som användes för att främja den, är
i själva verket en investering i folk
hälsan och ger god ränta. Men idrot
tens syften är inte begränsade till den
fysiska fostran. De vill efter förmåga
verka för stil och hållning över hu
vud taget. Idrotten gör utan tvivel
mycket för att främja skötsamhet
och hyfsning. Jag talar här om idrot
tens huvud, kropp och lemmar och in
te om idrottens svans.

Idrottsrörelsens främsta mål är in
te att skapa stjärnidrottsmän. Stjär
norna behövs som propagandamedel
för att väcka intresse för sport. Och
våra toppförmågor har med säkerhet
skapat en icke obetydlig good will
för Sverige i utlandet. Men det har
utan tvivel gått mycken osund stjärn
kult och chauvinism i den interna
tionella idrottens spår. Bredden är
ur allmän synpunkt viktigare än top
pen, motionsidrotten är viktigare än
den kvalificerade tävlingsidrotten,
men båda är nödvändiga

Den väldiga svenska idrottsrörel
sen bärs till största delen upp av oav
lönade krafter, som ägnar sina för
eningar ett hängivet och uppoffran
de arbete. Deras insatser har utåt
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Från gamla tider hörde vi om idrottslekor
på tuvorna vid Skeviksgatan och Bleksäng.
Där föddes idrottshåg bland sekelgamla ekar,
där växte friska skott i obruten ter,räng.
Landsvägen var den tidens hårda löparbana,
på ängarna man övade med kast och hopp.
På Kvarnsjön var vår vinters första bandybana,
kring Osbyträsket gick vår sommars stora lopp.

Den nya tidens ungdom ärvde sunda vanor
för kroppens härdande till stil och spänst.
Men idrottslivet kräver numer bättre banor
och större ansvar och resurser i sin tjänst.
Nu fordras mera träning, utrustnin!1, beredning,
tekniken är en annan, sporten har lått bredd.
En idrottsplats behövs för ungdoms väl och ledning,
om kropp och själ skall följa mottot, sunt beredd.

Här ligger Farstaborg i skogens gröna glänta,
en värdig skapelse i sommarfager nejd,
där gräsvall, gropar, löparbanor liksom vänta
på kraft och håg, på glädje, mod och lejd.
Det offer som ni gjort, som idrottsplatsen danat,
är ej förgäves, löftet ger vi alla och envar.
Må idrotten här växa stark, till vad vi tänkt och anat.
För Farstaborg må ljuda högt en välgångens fanfar!

Gösta Dahlberg

blivit alltför litet uppmärksammad
och uppskattad, men de är förtjänta
av ett verkligt erkännande för sitt
arbete. De tar hand om ungdomen,
de har i regel respekt med sig och de
talar ett språk som grabbarna begri
per.

De flesta idrottsföreningar arbetar
under mycket svåra förhållanden.
Bristen på idrottslokaler är stor över
hela landet. Det är därför med myc
ken tillfredsställelse man ser denna

förnämliga idrottsanläggning fullbor
dad. Den har tillkommit genom sam
verkan av idrottens män, stat, kom
mun och ett ansvarskännande indu
striföretäg. Det ger denna idrotts
plats en god förankring. Jag fram
för mina hjärtligaste lyckönskningar
och hoppas att ungdomen i Gustavs
berg kommer att få mycken glädje av
denna anläggning. Och med dessa
ord förklarar jag idrottsplatsen Far
staborg invigd.
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Bi1dsvep från Farstaborg: Slutstriden på 3.000 m, Stavhopp 380 cm, final 100 m, vår mälvaktsrlicka klarar buren,
prisutdelning för handboll och final 800 m.
Foto: H. Ohlson och G. Blomberg.

Livet på en svensk landsväg
en vacker sommardag

Landsvägen ligger svart och ångande i
det skarpa solljuset. Den slingrar sig likt
en bred orm genom samhället, över å~rar
och genom skogsdungar.

rFramför en av Pressbyråns kiosker le
ker några halvstora pojkar utan vägvett
speedway. De snirklar och far, gasar och
svänger mellan bilarna, som kommer i en
jämn ström inifrån staden.

En klunga ungdomar kommer cyklanåe.
De stannar vid kiosken och köper några
läskedrycker, ·som de stoppar ned bland
sina badgrejor. Så åker de vidare till
badplatsen utanför samhället.

Fru X-man kommer från affären, dra
gande på sina två minsta flickor i en
skrinda. Hon träffar fru Y-ström, och de
stannar och pratar om väder och vind,
om äggen, som stigit i pris, och om An
derssons ohängde Olle, som slagit ut en
fönsterruta igen.

Under tiden har fru X-mans ena flicka
kravlat sig ur skrindan. Hon har hunnit
ut i halva körbanan, och just som fru

X--man vänder sig om, stannar en bil med
gnisslande bromsar. Hon skriker till och
rusar from till sin flicka, som börjat gråta
av förskräckelse. Bilisten säger några ord
till fru X-mon och kör sedan vidare.

Två småflickor springer upp och ned i
dikesrenen. De är ute för att plocka blom
mor. Blommorna växer slokande och
dammiga vid vägkonten. Flickorna hittar
några gråa prästkragar och sätter sig
vid vägkonten för att plocka sönder dem,
blod för blod.

Då kommer tre "skinnknuttor". De knatt
rar förbi på sina femhundra och försvin
ner vid kröken. Flickorna får en grå hin
na av londsvägsdomm över sina ljusa
klänningar. De ser lite förvånade på var
andra, skrattar till och fortsätter att ploc
ka sönder sina blommor.

En buss kommer frustande uppför en
backe. Den stannar vid badplatsen och
töms snabbt på sitt innehåll. Det är stora
och små, barn och gamla, som likt packa
de sillar suttit eller stått ända från staden

för att för några timmar få njuta av sol
och hov.

Två flickor i artonårsåldern, slanka och
brunbrända, kommer trippande, svängan
de en badväska mellan sig. De har ba
ra vita minimala shorts och tunna jump
rar på sig. Då två unga pojkar i en flott,
öppen bil stannar, och frågar om de vill
åka med, accepterar flickorna. Fru X-man
och fru Y-ström, som fortfarande står och
pratar, spärrar upp ögonen.

"Ja, se. ungdomen nu för tiden ..." me
nar fru X-man.

"Ja, annat var det, då vi var unga",
fyller fru Y-ström i.

De halvstora pojkarna, som lekte
speedway, har klarat sig utan skråmor.
Bilisten, som stannade för den lilla flic
kan, har kommit fram till ·sin sportstuga.
Ungdomarna och de bilåkande flickorna
har lyckligt kommit from till badplatsen,
och fru X-man och fru Y-ström har gått
var och en till sitt.
Nya bilar, cyklar och gående följer den

svarta ormen, in mot den steniga och heta
stoden eller mot havet med dess svalkan
de vatten och solbelysta stränder.

Siv Ullberg.



GUS

Sju år med Gustavsbergs
Vid Daghenisföreningens årsmöte blev

Liliam. Wåhlberg föremål för hyllningar
med blommor, gåvor och tal. Där kom
italienska pappor och mammor med
vacker vas, övriga, mammor med en
grupp utsökta Fribergspjäser, styrelsen
med Thea-servis och barnen med album.
Och där talade V. Geze?ius varma ord
och Marianne Olojsson. tolkade persona
lens tack för de gångna åren - och sak
naden, då tant Lilian nu slutar med dag
hemmet och går att pyssla om sitt eget
hem. Red. för sin del passar på att pres
sa med en avskedsintervju.

- Hur länge har Du varit bland våra
barn?
- I sju soliga år.
-- Hur har daghemmet utvecklats

under den tiden?
- Då jag kom hit fanns det en hel

dagsavdelning och en barnträdgårdsav.
delning på sammanlagt 35 barn. Efter
något år öppnade vi halvdagshemmet i
Hästhagen och då ökade barnantalet
med 30. För två år sedan började vi
pröva familjedaghem som ett kompli
ment till daghemmet och den verksam
heten har nu stabiliserats och tar ett
30-twl barn i c:a 20 hem.
- Det blir ett hundratal barn under

daghemmets vingar. Anser Du att loka
lerna har varit ttlif'yllest ?
- Nja, :huset vid Ekedaisvägen kan

ske inte är så ändamålsenligt. Från bör,
jan var det ju inte heller avsett till dag
hem. Där saknas t. ex. isoleringsrum för
tillfälligt sjuka barn, torkrum för bar
nens ytterkläder, vantar, m.m.; v.i har
inget personalrum och förrådsutrymme
na är knapphändiga. ,sen har vi nog en
känsla av att vi skulle vilja flytta ut
väggarna i alla J'Um - men då skulle
kanske vårt daghem 1förlora sin nuva
rande prägel av hem.
- Och Hästhagslägenheten?
- Den är ett provisorium. Golvytan

är för liten för en barngrupp. Och inte
är det särdeles lyckat att inrymma dag
hem i ett hyreshus, men det har gått
bra tack vare goda grannar.
- Tillåt mig nu vara provokatorisk.

Är vistelsen på daghem tiH fördel för
barn?

-- Det är givet att barn, som får
vistas i en grupp med jämnåriga några
timmar om dagen under ledning av ut
bildad personal, får en större värld ge
nom de många fler intryck och impulser
de får än andra ,barn. Vi har också
tillgång till utvecklingsbetr-ärnjande lek
ma:teriel. Särskilt nyttigt är det för "en
da barnet", som bland kamrater måste
öva hänsyn och en viss anpassning.

barn

Är det inte infektionsrisker med
så många barn samlade?
- Jo, givetvis, men i stort sett har

jag erf'arenhet av ett gott hälsotillstånd
bland daghemsbarnen, om man undantar
mässlingsperioden och en och annan
obligatorisk förkylning.
- Vi har ju kämpat Hllsammans för

"Vita Tanden". Har vår antisnaskkam
panj gett resultat bland Dina barn ?
- Jag vet att många av barnen här

har blivit duktigare med att borsta tän
denna regelbundet. De har också blivit·
medvetna om att snask är skadligt för
tändernas bestånd. Sen kan man förstås
inte begära någon uthållighet hos barn,
om de inte får ständig inspiration och
hjälp från oss vuxna. Alltså inte bara
från daghemspersonalen utan först och
främst från föräldrarna.
- Vi prövade ju eftermiddagshem ett

slag. Jag tycker att vi skulle behöva
ett för dem som nu lämna daghemmet
för att börja i skolan. Vad anser Du om
den tanken?
- •Ett eftermiddagshem, som är öp

pet mellan 13-17 fyller inte behovet för
förstaklassarna. Bäst vore ett daghem
för just dessa barn, dit de kunde komma
både före och efter skoltimcnarna, som
inte är så många första terminen. De
behövde ha "ett ,bo" där de kunde gå ut
och in ungefär som skolbarn gör hem
ma. J·ag tror inte att barnen skulle
vara så förtjusta över att gä direkt
från skolan till ett daghem för resten
av dagen.
- Har Du något önskemål i den frå

gan?
- Ja! Vågar man ,komma med en

from önskan, så vore det rutt mammor
med barn i första klassen fick vara hem
ma på efterrntddagarna och själva ta
emot sina barn, när de kommer hem
!fuHa av nya intryck och erfarenheter ...

Men daghem i övrigt anser Du
bra?

- Att vara borta från sitt hus och
hem i 16 timmar per dag, när man är
2-3 år, kan ju aldrig vara en idealisk
lösning för ett barn. Men eftersom sam
hället är sådant att mammor "måste"
arbeta även utanför hemmet, så måste
också daghemmen finnas. Jag anser att
det under dessa förhållanden är en god
lösning. Sen .beror det så mycket på
hurudant daghemmet är. Stora anstalts
liknande daghem, med korridorer eller
bås på gården för olika, åldrar, kan ju
inte direkt bidra till barnens trivsel -
anstalten må sen vara aldrig så lyxigt
inredd. Nej, små daghem med mindre
grupper är nog det bästa.
- Du kanske har flera enrarennöter

på .problemet och varthän går utveck
lingen?
- Jo, det !finns många frågor, som

vi som arbetar i yrket ställer oss. Hur
långa dagar orkar barnen med i en
grupp? Hur stora grupper kan yi ha
utan att pruta av för mycket på .den in
dividuella vården? Får barnen tH!räck
lig kontakt med oss? Och så vidare.
Ingenting är färdigt utån utvecklingen
behöver gå framåt även på daghems
fronten.
- En artikel i "Sunt förnuft'' var li

tet kritisk för en ,tid sedan!
- Jo det vi!,] jag lova. Men tar vi

oss en tibt på våra barn, där de tumlar
om i gröngräset, kommer in med strå
lande aptit, kopplar av vid middagsvi
lan och är pig,ga och nöjda, ja då har vi
nog svårt att gå med på någon svart
målning av daghemmen. Kan någon
!förresten säga varför allt ska vara an
tingen svart eller vitt? Det finns ju ock
så variationer däremellan. Och jag und
rar vad den där författaren av artikeln
om daghem har att sätta i stället för
de ''förkastliga" -daghemmen. Familje
daghem, hur bra de sen kan vara, är en
allt för obeständig form av barnverk
samhet för att helt kunna ersätta dag
hem.
- Men daghem är dyrt!
- AH .harnavård är dyrbar och dag-

hem inte minst. Men det ,är också värt
att satsa pengar på en så oerhört viktig
sak som förskolebarnens vård och fost
ran.
- Du försvarar Dig bra. Vad skulle

Du önska för vår daghemsverksamhet
i !fortsättningen?
- Jag skulle önska att Hästhagens

daghem fick större lokaler och en egen
tomt till lekplats. Och så hoppas jag in
nerlig,t att daghemsverksamhcten i fort
sättningen ska få åtnjuta samma goda
stöd, förståelse och intresse som hittills
från styrelse, föräldrrur, kommun och fa
brik.
- Vi får hoppas det ·bästa. Och vart

bär det nu iväg? -Slutar Du helt?
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Den 16 juni höll lföretagsnämnden vid
fabriken sitt kvartalsmöte på. Värdshu
set, till vilket också. inbjudits gäster
frä.n kommunen, skolan och arkitektkon-

.oret. Per Holm redogjorde för andra
avsnittet i sin digra utredning om Gus
tausberos befolkningsutveckling och il
lustrerade det hela med överskådliga
diagram. Med den nya Värrndövägen
ökas utsikterna att Gustavsberg blir
ett förortsområ.de för Stockholms expan.
sion, framhöll herr Holm, en utveckling
om givetvis är beroende av !företa.gets

och kommunens politik. I utredningen
har gjorts en del tänkbara alternativ
för den framtida utvecklingen, förutsätt
ningarna Iför ett vidgat produktionspro
gram vid fabriken, föl.kökningen, antalet
skolbarn, ungdomar, pensionärer och
tillgången ,på arbetskraft. Herr Holm av
slutade sin redogörelse med några spörs
mål, som ,behöver prövas i den fortsatta
bearbetningen, t. ex. frå.ga.n om bostads.
behovet, skolans utbyggnad o. s. v.
Nämndledarnöterna var överens om att
ägna utredningen närmare personliga
studier och ,a,t,t vid ett kommande sam
manträde diskutera olika alternativ och
åtgärder,

Frän skyddsarbetet meddelades att an
talet olycksfall t. o. m. maj utgjorde 22,
mot 38 under motsvarande tid föregåen
de är. Under 1 :a kvartalet stoltserade
Badkarsöabrtken med O olycksfall. Yr
kesinspektören har varit på inspektion
och sammanträrrat med skyddskommit
ten. Man har därvid diskuterat bättre
skydd vid badkarspressarna och ätgär.

der mot drag och damm på. plastavdel
ningen m.m, En frå.ga om parkerings
p1'ats utanför fabriksområ.det .gick till vi
dare utredning. Företagsnämnden note
rade stor tiilfredsställelse med skyddsar
betet vid fabriken.
Försl,a!]sverksarnheten rapporterade

47 nya förslag sedan årets början. Av
dessa har hittills 33 premierats med
sammanlagt 2.190 kr. Även i ifråga om
förslagsverksamheten gav nämnden ut
tryck M sitt särskilda erkännande.

Ordf. Hjalmar Olson gav en överblick
på rnarknadsläget. Han nämnde bl. a.
en viss men dock ej tillfredsställande
ökning på omsättningen av hushålls
porslin. Vi ha stor orderstock, men lig.
ger efter med leveranserna ,på grund av
brist på. kunnigt !folk. Men även pris
bildningen ger oss besvärliga problem.
- Vi ha Iancerat ytterligare en del ny
heter och gjort en uppmärksammad in-

. sats på. utställningen H 55 i Hälsing.
borg. - Orderna på våra produkter på
TPF och BKF äro goda. KredHgivning
en på byggnadsmarknaden är kraftigt
åtstramad och medför indirekt bekym
mer för oss. Pl.astavdelningen har full
sysselsättning och produktionen på kyl
avdelningen är tillfredsställande.

Ordf. redogjorde vidare för nybygg
nadsplanerna på. tunnelugn och lager vid
TPF. Hr Forsman gav därpå några in
tryck frän Amerika och plastmarkna
den. Man har bra material men har
gjort en del negativa erfarenheter krtng
hållbarheten av färg och yta. Man ex
perimenterar sig fram genom varlatto.
ner av hartser och bearbetningsmetoder.

Vid ett kommande tillfälle skall nämn
den ,ge sig i kast med att diskutera syn
punkter på "arbetet, jäktet och hälsan",
ett uppslag som egentligen härrörde
från en tidningskollega, som hade en del
lugna synpunkter på förhållandena vid
Gustavsberg.
Ja, sedan var det egentli.gen bara att

önska varandra en varm sommar och en
trevlig avkopplande semester. Och det
kan vi behöva.

Sekr.

- Jag kommer att stanna i Stock
holmstrakten till att börja med, så små
ningom hamnar jag kanske i landsorten.
Att ha heltidstjänst som daghemsföre
ståndarinna anser jag inte förenligt med
skötseln av sitt hem. Men det är möj
ligt att jag under någon tillfällig period
rycker in i yrket. Men jag har nog
tänkt att vara hemma och sköta om
värt hus och hem.
- Ja, då. ber jag att d'å tacka för in.

tervjun. Och så tillönskar vi Dig en god
fortsättrung och ett tycka ,till från läse
cretsen i Gustavsbergaren. Daghemmets töser dasieo. fjärilsdans.

Yrkesskolans första
årskurs

Verkstadsskolan

för keramisk yrkesundervisning hade av
slutning av första årskursen den 27 maj
på. Värdshuset. Eleverna hade här ord
nat utställning av sina arbeten i form
av teckningar och keramiska alster.
Kursen har omfattat yrkesräkning, yr
kesrjtning, teknologi, praktisk uppsats
och affärsskrivning, yrkeshygien och
praktiskt arbete. Lärare har varit hrr
Sven Johansson, Rolf Eriksson, C. A.
Breger, Folke Andersson, Gösta Dahl
berg och Torsten Rolf. Studiebesök har
gjorts på Liljevalchs konsthall och Na
tionalmuseum. Vi har ,tagit en bild från
en lektion i teckning på skolans egen
lärosal. En ny årskurs beräknas starta
den 1 september samtidigt som 2 :a års
kursen fortsätter enligt planen. Intres
serade sökande bör lämna in sin anmä
lan före den 1 augusti.

Kanske det
Med anledning av den stigande kon

kurrensen och en ursäktlig ambition
att förbli solventa, ser vi oss nödsaka
de att införa en ny ordning. Vi anhåller
därför att, någon gång mellan arbets
tidens början och dess slut, dock utan
att göra alltför stora intrång på. den
tid som normalt ägnas åt lunohrast, rök
pauser, kaffepauser, vilopauser, histo
rleberättning, lottsedelsförsäljning, se
mesterplanering och tankeutbyte i stör
sta allmänhet, var och en av företagets
anställda måtte låta sig angeläget vara
att kila in en ,stund som Iämplig'en kan
benämnas "arbetspaus".

Direktionen.

(Klipp ur Det Bästa)
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Kooperationens andel växer, kunde
Albin Johansson konstatera i ett an
förande vid KF: s rikskongress, som
baserades på en utredning om kon
sumtionsföreningarnas. omsättning i
procent av den totala konsumtionen
under åren 1938-1953. Vid kongres
sen behandlades även den ständigt
aktuella frågan om rationalisering för
att på bästa sätt kunna tillvarataga
konsumenternas intressen. Kongres
sen uppmanade i ett uttalande för
eningarnas och KF :s ledning att in
tensifiera pågående rationalisering
samt bevaka varje möjlighet till kost
nadssänkande åtgärder. Kongressen
riktade också en kraftig maning till
alla inom rörelsen anställda att stöd
ja rationaliseringssträvandena samt
att själva medverka till att kostna
derna hålles nere.

Stadsrådet Ulla Lindström fram
höll i en hälsning till kongressen att
kooperationen i vårt land är en makt
faktor av uppfriskande slag.

I vårt konsumentkooperativa sam
hälle har vi inte byggt färdigt, men
räknar med att få bygga vidare. I
Lugnet ser vi konturerna av de fas
tigheter som skola innerymma bostä
der och konsumbutik. Fastigheten vid
Villagatan har blivit för trång och
därför hoppas vi att i höst kunna
påbörja den utbyggnad som behand
lades när medlemmarna voro samla
de till senaste distrikts- och årsstäm
ma. När bostadsfastigheterna vid
Trallbanevägen blir färdiga nästa år
måste vi också disponerat om buti
ken vid Hästhagsplan så att vi kunna
betjäna medlemmarna där på ett bra
sätt. Förutsättningen för en god ut
veckling av vår förening är givetvis
vår industris fortsatta goda utveck
ling.

Butikerna har nu rustats att taga
emot sommarinvasionen. Personalen
har förstärkts med biträden från oli
ka delar av vårt land, från koopera
tionen i Danmark och Finland samt
skolungdomar från orten. Snart är det
semestertid i Gustavsberg och ett
stort antal av samhällets innevånare
reser till andra platser. Under dessa
veckor är det sommargästerna som
blir i majoritet i våra butiker.

Beträffande försäljningen inneva
rande år visar den en ökning under
de första fem månaderna med 160.000
till 2.292.000 kronor. Vi äro glada
över denna utveckling och hoppas att
under året passera ett stycke över 6
miljoner.

Föreningens studiegrupper har av
slutat sin verksamhet för säsongen
och företagit den sedvanliga sommar
resan, som denna gång gick runt Mä
laren med bussar. När den nya stu
diesäsongen börjar hoppas vi på fort
satt god anslutning. Men vi ska nu
inte tala om höstens och vinterns
studier även om dessa årstider har
sin tjusning. Nu ska vi fira sommar
och semester. Konsums familjeträff
blir i Folkets Park söndagen den 14
augusti och till den hälsar vi redan nu
hjärtligt välkommen.

G.M-n.

ett brev
Till Gustavsbergs F'abrlker,

Var vänlig och mottag mitt varma
och hjärtliga tack för det storartade
bidraget till vår basar den 31 mars! Det
var verkligen härligt att få sådana
mängder av porslin! En underbar gåva,
som också till fullo uppskattades av ba
sarens besökare. Tusen tack!

Behållningen gick ju till våra "Egna
hem" byggen för barnrika flyktingfa
miljer och gav oss en god grundplåt
till den nya kolonin på 50 hus, som vi
skall börja bygga i Mölln. Flyktingar
na där lever under verkligt deprimeran
de :föriliållanden, inkvarterade i mörka
och fuktiga bunkers eller dragiga. och
kalla lagerlokaler. Det är en synnerli
gen behjärtansvärd uppgift att ge dem
vackra och ljusa hem och jag är oänd
ligt tacksam för all givmildhet och vän
ligt intresse, som visats vårt byggnads
projekt.

Staden Mölln har ställt en mycket
vacker tomt till förfogande uppe på en
höjd omgiven av stora skogar och de
små husen skall grupperas kring en
kyrka. Jag tror, att det kommer att
bli en riktig liten sagoby och hoppas vi
inte varit för optimistiska i vår tillit till
Flyktinghjälpens trogna givare och gam
la och nya vänner, utan att det skall
lyckas oss att ;få skänka var och en
av de femtio familjerna ett eget vackert
litet hus.

Än en gång innerligt tack och många
hjärtliga hälsningar

Ann Mari Bismarck
Hamburg

Jag får be direktörn om ursäkt.
Jag har sett fel i dragningslistan.

Värmebölja.

Hört på Farstaborg.
- Väldigt fina tider på dom här ba

norna!
- Undra på det, när det sitter fyra

tidsstudiemän vid· målet och pressar ti
derna.

*
Förolämpning.

Sonen: - I dag var det en grabb i
skolan som sa att jag var lik dej, pap
pa ...

Fadern: - Så roligt! Vad sa du då?
Sonen: - Ingenting. Jag bara klipp

te till en ...

Post.
översten inspekterar kasernvakten

och ropar: "Post!"
Kalle från Irngarö tittar ut från kuren:

"Ä de någe till 87 Karlsson ? "
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"Cl~IA1,CK
Tisdagen den 26 april samlades

schackspelarna till en trevlig och i allo
gemytlig avslutning med prisutdelning,
kaffe och ett par tjusiga filmer, visade
av Hilding Ohlsson. I. Elvin gav si
multan mot 22 spelare från sällskapet.
För att inte någon rätt- eller orättvisa
skulle bli begången enades samtliga spe
lare om remi. Aihberg, Bjärewall m. fl.
spelade i lag och det påstås att kompan
jonskapet skulle ha kunnat lett till seger
över Elvin, om inte tiden tagit slut .

Den i alla avseenden populäraste av
våra tävlingar, Korp.serien, hemfördes
av Samhället lag I som vann med 5½
poäng. Fabriksmästare blev BKF med
4½ poäng. I tävlingen har 7 lag delta
git.
Klubbtumerlngen klass I vanns av A.

Lindström med 7 poäng. På andra plats
kom V. Ohlsson med 6½ poäng. I klass
II segrade H. Ericsson med 10½ poäng;
A. Mörtl blev tvåa med 7 poäng. Klass
IIIA vanns av V. Mayerl med 9½ poäng
och tvåan R. Ericsson hade samma
poäng. Klass IIIB slutligen vanns av
0. Bergqvist med 12 poäng. I. Nilsson
blev tvåa med lO½ poäng.

En blixtturnering med 30-talet delta
gare vanns av gamle kämpen V. Ohlsson
med A. Lindström på andra plats.
I december 1954 hade vi ,Schackklub

ben Pjäsen från Stockholm härute och
klådde dem med 13½-6½ poäng. I
mars var vi inbjudna till returmatch och
fick åka hem med 5 poäng i baken, d.v.s.
Pjäsen vann över oss med 12½-7½
poäng.

A. 1S. G. kom med 15 man och fick
stryk med 9-6 poäng. Och Televerket
kom och vann med 4-8 poäng. Så där
går det till i schack.

I februari hade vi schackmästaren E.
Lundin hos oss. Han spelade simultan
mot 30 av våra spelare och vann med
5½-24½ poäng. Så vinner en mästare!
De som lyckades helt var A. Lmdström,
A. Andersson, C. Rolf och H. Ericsson.
Remis spelade B. Thulin, J. Holmen och
G. Ericsson. Undertecknad jämte Calle
B. hamnade i var sitt mattnät och sa
ken var Oskar för vår del.

Mycket, mycket mera ihar vi gjort
men det skulle få bli en spalt bara. Sa
redaktörn.

B. Arvidsson.

*

I fabriks-schacket mötte Anton den
na gång Arne Lundkvist, S. K. Pjäsen,
en av denna klubbs bästa spelare. För
sta partiet blev indiskt med L. som vit.
Efter 48 drag hade L. vinsten inom
räckhåll, men fann ej vinstdraget utan
gjorde ett feldrag som medförde förlust
av partiet. Det andra partiet blev
franskt parti med A. som vit.

Vit vann en bonde i spelöppningen
man svart fick i kompensation det bätt
re figurspelet. Vit lyckades emellertid
överrumpla motståndaren med ett
kungsangrepp vilket efter en del avby
ten medförde kvalitetsvinst. Med kvali
tet och bonde under gick partiet i läng
den ej att hålla för svart trots ett segt
motstånd. Resultatet av matchen blev
alltså 2-0 för Anton. Vinnaren vill
dock framhålla att ett resultat av 1-1
hade varit en rättvisare värdemätare på
den hårda och jämna kampen, En re
vanschmatch kommer troligen att spe
las nästa säsong. Om utrymmet med
ger följer här 2 :a partiet,

Vit Svart
A. Andersson A. Lundkvist

1 e2-e4 e7-e6
2 d2-d4 d7-d5
3 S bl-c3 L f8-b4
4 e4-----e5 c7-c5
5 a2-a3 L b4Xc3t
6 b2Xc3 S g8-----e7
7 D dl-g4 c5Xd4
8 D g4Xg7 T h8-g8
9 D g7Xh7 D d8-c7
10 Kel-dl S b8-c6
11 f2-f4 L c8-d7
12 S gl-f3 0-0-0
13 D h7-d3 d4Xc3
14 D d3Xc3 S e7-f5
15 g2-g3 K c8-b8
16 L fl-d3 d5-d4
17 D c3---b2 S c6-e7
18 L cl-d2 L d7---e6
19 K dl-e2 T g-8-h8
20 T al-fl T d8-;,-8
21 K e2-f2 L c6-d5
22 T fl-bl b7-b6
23 a3-a4 D c7-b7
24 L d3-e2 Th8-b6
25 a4-afi S e7-c8
26 a5Xb6 S c8Xbfi
27 L d2-a5 K b8-c7
28 c2-c4 d4Xc3 e. p.
29 D b2Xc31" D b7-c6
80 D c3Xc6j- K c7Xc6
31 L e2-a6 T g8-b8
32 g3-g-4 L d5Xrn
33 Kf2Xrn S f5-e7
84 T bt=-ct t K c6-d7
3fi L a.6-b5-r K d7-d8
HG K f3-E"3 S e7-dfi
37 h2-hA K d8-e7
38 h4-h5 f7-f6
sn 1<4-g-fi fi;X1<fi
4() f4Xg-5 T b8-g-8
41 1!5-g-6 T i,-8-h8
42 L b5-P?. S b6-d7
43 T. ~.fi-d?. S d7Xe5
44 L d2Xhfi T h8XhR
45 K ,,.3-h4 K e7-fö
40 T hl-fl-J' K f6-i,-7
47 T, e2-d3 Th6-M
48 K.h4-i,-fi T h8-dR
4~ T c1-h1 S d5-h6
fi() J, il3-e4 T d8-d7
51 T b1-b5 S e5-c4
fi2 h5-h6t K g7-g8
53 g6-g7 uppgivet

En 6ltJmmande kuisl
I

För en enda junis blommande kvist
mot fjärdarnas solblanka spegel
kan jag glömma allt blommande

skärt jag mist
och att vissna är livets regel.
För en gungande gr_en, som snövit

och skir
hänger högt i gryningens strimma,
kan jag glömma att allting med

tiden blir
förhärjat i stormar och dimma.

Jarl Hemmer

HALVDAGSHJÄLP
önskas i hushåll på Norra Lagnö
under sommaren. Närmare per
tel. 305 17.
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Jamling vid pumpen I
Motto: Allt går igen,

sa August Strindberg.
Det •ta.r sin tid föland, men nog får

han rätt så småningom. •För ungefär
2100 år sedan dominerade det Romer
ska väldet och lade under sig allt som
var värt att ha från Egypten till Eng
land. Den svåraste medtävlaren, Karta
go på Afrikas norra kust, var kuvad.
Staden Kartago, en av de förnämsta på
den tiden, hade förlorat sin makt och
var mer eller mindre värnlös, Men det
var inte nog med det. En censor i Rom
hade gett sig den phule på, att den även
skulle förintas. Alla tal ihan höll !i. se
naten, även om de handlade om jord
bruksfrågor, avslutade han med orden
"ceterum censeo Carthaginem esse de
Iendam", Och det betydde: "För övrigt
yrkar jag på Kartagos förstöring".

Detta gick förmodligen romarna på
nerverna och för att få ett slut pä tja
tet för de över Medelhavet och förstörde
staden så grundligt, att våra vetenskaps
män nu knappa.st kan hitta platsen. Det
finns de som påstå, att det var Scipio
Africanus som fällde de orden. Det tro»
jag är fel. Scipio A. var en bildad karl
och en gentleman och därtHl påverkad
av den högre kulturen i Aten. Så det är
föga troligt att han var så hämndgi
rig. Och därtill kommer att han oftast
var ute och krigade. Av namnet att
döma mest i Afrika. Han kunde omöj
ligen ha tid att prata om gödsling i
Roms senat. Då skulle jag förr tro att
det var Cato. Vilket namn! Det är ju
som gjort för en småsnål, och hämnd
girig sate, som skall förstöra Iför för
störandets skull. Låt oss således anta
att det var Cato och låt oss även hop
pas att han dog en bråd död.

,så gör vi ett hopp 2100 år framåt.
Våren är kall och våt och minst en
månad försenad. Men det kan -knappast
vara Catos fel. Djungeltrummorna iha
emellertid mullrat och busktelegrafen
viskat om onda tider för Höjdhagen.
Det var svårt att tro. ,Stakningspinnar
na är ju borta och i iDahlbergsbladet
läste vi att Höjdhagen skulle få vara
ifred. Men vid en söndagspromenad hit
tade vi en del mystifika solkors målade
på berget omedelbart norr om höjd
hagsvillorna. Och följde man dem, hit
tade man även stakningspinnar, som vi
sade det nya attentatet. Den nya 24 me
ter breda autostradan skall tydligen nu
gä över Landsfiskalens lada, genom
Stegers och Wahlgrens villor, stryka

tätt utmed höjdhagsvillorna i norr och
sedan tangera Grindstugärde iför att
sedan gå in i den gamla sträckningen.
Och där ha vi den gamle Cato. Han

har tydligen återuppstått. En liten mo
dern Cato, som :inte glömmer att sluta
sin aftonbön med orden "Och för övrigt
ber jag om Höjdhagens förstöring." När
han blev stoppad i sitt första försök,
att totalt föröda samhället på en gång,
skall han nu anfalla oss baklfrån. När
de sedan börjar bygga vägen skall de
väl göra, som den här '1iilla bilden visar:
räta och jämna vägen. Och då stryker
väl en god del av samhället med. Om
viljan i etället hade varit god hade de
kunnat staka vägen 100 met, längre
norrut. Det hade den väl knappast bli
vit längre eller dyrare av. Det finns väl
knappast högre berg än det de nu sta
kat över. Och även om det behövs lek
platser för våra småttingar så ha vi
inte bett att få dem i form av en starkt
trafikerad autostrada.

Vad skall vi arma höjdhagsbor göra
då? Rassla med vapen och slå på sköl-

darna är ju inte tillåtet längre. Vädj
till våra kommunala fäder? Är det nå
gon av dem som bor i Höjdhagen och
som inte är rädd för Cato?

Vi kan väl i alla fall höja ett stri
rop!

Garthagiensare.

LÖRDAGSKVALL PÅ FARSTAVIKEN

Det är fridfullt på Farstaviken på lördag,skvällen, sedan alla gustavsbergare
motor- eller segelbåt sökt sig ut till holmwr och skär.
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Födda:
Den 30 mars. Bo Anders Fredrik, s. t.

Sven Fredrik Johansson och h. h. Rut Astrid
Vera f. Andersson, Tvärv. 16.

Den 1 april. Sven Arne Börje, s. t. Sven
Georg Arne Qvist och h. h, Ebba Ester Maria
f. Axen, Bergsg, 1 b.

Den 3 april. Anneli Margareta, d. t. Gunnar
Sigvard Gustafsson och h. h. Ritva Anneli
f. Saarenpää, Skuggan.

Den 7 april. Gun Elisabet, d. t. Erik Tage
Nordin och h. h. Gundla Henrietta f. Johans
son, Marrag. 6.

Den 10 april. Ulla Yvonne, d. t. Karl Oskar
Ove Nilsson och h. h. Ulla-Britt f. Tapper,
Hästh.V. 10 b.

Den 22 april. Gunilla Kristina, d. t. Gunnar
Norberg och h. h. Dagmar Anita f. Frilund,
Kullen 8.
Den 24 april. Glen Raymond Alvar, s. t.

Raymond Alvar Edenholm och h. h. Eila An
na-Liisa f. Hakala, Trallbanev. 1.

Den 29 april. Kurt Hermann s. t. Hans
Franz Springs och h. h. Lajha Maria f. Kurp
pa, Hästh. v. 6 b.
Den 3 maj. Bo Tommy, s. t. Bo Gösta

Torsten Hedberg och h. h. Berit Eleonora
f. Söderlund, G:le Svartens v. 7.

Den 7 maj. Jan Christer, s. t. Jan Olof
Karlsson och h. h. Ulla, Birgitta f. Johans
son, Hästh. ter. 16.

Den 9 maj. Pia Elisabet, d. t. Alf Viktor
Bjuhr och h. h. Ingegärd Ulrika f. Söder
lund, Aspvik 1:18.

Den 2 maj. Hans Christian Sven, s. t. Alf
Georg Liljevall och h. h. Maria Teresia An
tonia f. Rauch, Höjdhagsv. 19.

Den 15 maj. En dotter t. Nils Gustaf Nehlin
och h. h. Britta Ingegärd f. Ahnqvist, Mört
näs 1:524.

Den 17 maj. En dotter t. Göte Aston Ema
nuel Sefyrin och h. h. Britta Helena f. Måns
son, Lagnö norra 1:161.

Den 20 maj. En son t. Roberto Rabaini
och h. h. Elisabetta f. Gavazzeni, Sadelvä
gen 4 a.

Den 11 maj. En dotter t, Karl-Heinz Preiss
ler och h. h. Marianne Margarete f. Haueisen,
Höjdg. 5.

Den 1 juni. Nils Göran, s. t. Nils Hilding
Löfgren och h. h. Rakel Maria Margareta f.
Bäcklund, Hästh.v. 2 b.

Den 1 juni. Ruth Karin, d. t. Krister Stu
re Gotthard Norlin och h, h. Ruth Gullan f.
Nordin, Hästh.v. 3.

I en enqelsk: tidning berättas en nä
pen historia om hur portvakten i ett av
de stora. varuhusen tog hand om de
babies, som mödrarna anförtrodde åt
honom, medan de var inne och handla
de. - En sddan portvakt kan många
gång_er betyda mera för företagets
public relations än den största reklam
kampanj.

Prof. Sune Oarlson

Vigda:
Den 21 april. Stig Olof Nordström, Ingarög,

4 och Lilian Sigrid Kristina Wernsten f.
Hindriks,

Den 30 april. Sten Elis Samuelsson, Tvär
väg. 12 och Asta Anikki Heikkinen, Aker
lyckan.

Den 30 april. Curt Ivar Olle Bengtsson, En
skede och Mait Inger Linnea Samuelsson,
Tvärv. 12.

Den 27 maj. Nils Owe Jansson, Brännkyrka
och Gerd Inga Britt Mikaelsson, Skeviksg. 8.

Den 28 maj. Henry Arnold Olsson, Nacka
och Sylvi Kaarina Juutilainen, Skeviksg. 8.

Den 29 maj. Tord Gustaf Adolf Ekström,
Rotebro och Kerstin Ulla-Britt Hellström,
Grindstugärde D. 26.

Den 11 juni. Berndt Folke Andersson, Sthlm
och Inger Elise Andersson, Mariag. 9.

För vänligt deltagande i min stora sorg
ber jag få framföra mitt varma tack.

Sig/rid Eloren,

Döda:
Den 11 april. Fru Magda Matilda Löfdahl f.

Johansson h. t. porsl.mål. Johan Emil Löf
dahl, Skeviksg, 5. 54 år.
Den 12 april. Änkefru Elin Josefina Anders

son f. Borg, Sadelv. 2. 73 år.
Den 14 april. Fru Ester Maria Axelina Flo

r4n, f. Stålbrandt h. t. rep. Johan Sigfrid
Floren, Irigaröväg, 9. 62 år.

Den 19 april. Fröken Agnes Elvira Jävert,
Mörtnäs 1 :447. 77 år.

Den 30 april. Kyrko- och skolvaktmäst.
Gustav Anton Percival Wallius, Ekedalssk.o-
lan. 61 år. ·

Den 30 april. Änkefru Augusta Vilhelmina
Trygg f. Hellenius, Alderdomshemmet. 88 år.

Den 6 maj. Formaren Oscar Bertil Seve
rin. Värmdög. 5. 51 år.

Den 17 maj. F. muraren Johan Richard
Larsson, Ingarög. 5. 79 år.

Den 27 maj. Fru Anna Lovisa Andersson
f. Karlsson h. t. körkarl Johan Ludvig An
dersson, Bergsg. 1 b. 72 år.
Den 7 juni. Fröken Julia Helena Ekström,

Irigarög; 2. 73 år.
Den 9 juni. F. lagerarb, Fritz August Lars

son, Villag. 2. 74 år.

Tack!
För all iippvaktning på min 60-årsdag

vill jag till A.-B. Gustavsbergs Fabriker,
Gustavsbergs Missionsförsamling, ar
betskamrater och vänner framföra mitt
varma tack.

Edith Wahlin

Till arbetsledning, arbetskamrater och
vänner får .iag härmed frambära mitt
hjärtliga tack för vänlig uppvaktning
på min 60-årsdag.

Ester Nilsson,

Tack ska ni ha!
Gunnar Andersson, 50 år.

För vänlig hågkomst på min 60-års
dag ett innerligt tack till fabrikslednin.lJ,
arbetskamrater och vänner.

Mari,a Fredriksson.

Ja{J bugar och tackar för vänl'ig_ håg
k01rUJt på min 50-årsdag.

Uno Lindberg.

Ett varmt tack för uppvaktning från
fabrik, arbetskamrater, släkt och. vänner
på min 50-årsdag.

Erik Johansson.

Konfirmander 1955

I

Gossar: Arne Vincent Andersson, Kurt Åke Andersson, Bert Gunnar Bjärevall,
Harry ,stefan Box, Jan Gunnar Calmernäs, Hans Runar Dahlgren, Sune Lennart
Ekmark, Kurt Evert Hansson, Karl Åge Harald Holm, Arne Johansson, Hans Åke
Johansson, Ingvar Einar Jansson, Ka.rl Tomas Nordgren, Stig Lennart Sundberg,

Ultf Henning Ullberg.
Flickor: Rigmor Berglind, Elna Margareta Berg, Inga Margareta Cedergrund, Britt
Gunilla D8Jhlgren, Inger Linnea Dahlgren, Verna Monica Marie Louise Eriksson,
Britt Ann-Marie F1redholm, Inga-Lill Fredriksson, Inger Margareta Hjerpe, Maud
Louise Johansson, Gerd Solveig Ma,rgareta Johansson, Bir,gitta ViO<la Karlsson, Sonja
Margareta Karlsson, Inga Marianne Kreutz, Brttt Aina Margareta Lindquist,
Gunvor Maria Lindefalk, Terttu Inkeri Lundin, UHa Ma,rgareta Lönnberg, Kerstin
Rose-Marie Nilsson, Anita Vilhelmina Qvick, '.liaida Margareta Rennerstedt, Ingrid
Rosenblad, Inga Viola Scholtze, Siv Gunilla Ström, Ingrid Britt-Mari Svensson,
Birgitta Vivi-Ann •Söderlund, Sonja Anita Geisje Vijnja, Mona Birgit.ta öhgren.
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✓O/v1 SAGT VAR ...

Apropå unionsupplijsningen 1905

Ja, det lär väl <inte gå an att dölja
det längre. Meningen var egentligen att
man skulle vänta med det tills den vär
sta julbrådskan var över. Men nu har
det i alla fall sipprat ut, och då må san
ningen fram. Brukspatron Odelberg på
Gustavsbergs porslinsfabrik ämnar för
klara Norge krig.

Saken röjdes på så sätt, att det vart
tal om Kristianiautställningen 1914
och en tidning här intervjuade indu
striella storpampen med några frågor:
"Skall Sverige vara med i den vita sta
den också?" Intet ont anande iknacka
de journalisten på hos patron Odelberg.
Men då skulle man ha sett på själva
''PP-antagonist".

"Jag utställa i Norge", utropade herr
Odelberg och såg ut i synen som en
bältespännare (20 kr i finfin parian).
"1905 upphörde Gustavs,berg att göra
affärer med Norge, och om norrbaggar
na kröpe på sina bara 'knän ifrån Pi
persviken till Baggensfjärden finge de
inte ens köpa en liten assiett att lägga
sina sillnackar på. 1Slut för alla evighe
ters evighet." Jag kan inte tycka an
nat än att det är stil och kläm på det
där. Egentligen förefalla vi andra sven
skar bra mycket pjattigare än herren
till Odel. och Gustavsberg. Norska mi
nisterhotellet ha vi visserligen rivit ner
och vi blunda alltid när vi dricka Lys
holrns akvavit, så vi skall slippa se
otäckheten. Men förresten vilken för
slappande glömska av vad som varit.
Sven Hedin reser i traumrtäg genom
Norge, idrottsmän och andra kvista dit
över lätt och galant som vore det en
lustresa till Gripsholm. Får det fortgå
så här är det svensk-norska såret snart
läkt, detta frätande kräftsår som vi
ständigt måste riva upp för att landet
skall må väl. Lyckligtvis ha vi brukspa
tron Odelberg, och hör nu vad han äm
nar göra. Då veklingarna tyckas glöm
ma ämnar han handla. Den 1 januari
1911 öppnar han fientligheterna med
Norge. Att närmare redogöra för strids
planen torde ej vara nödvändigt. Så
mycket kan dock yppas att hären för
delas på tre Icärer, den första anförd

av artisten Gunnar Gunnarsson Wenner,
berg, den andra av Alf Wallander, och
den tredje av reservgeneralen Lidman
Stlverplåt. Bataljen öppnas av herr
Wennerberg, som under ett häftigt bom
bardemang med kaffekoppar och skönt
utsirade blompottor avleder fiendens
uppmärksamhet, medan kårerna B och
C göra en kringgående rörelse över
Nordkap och Lofoten. På höjden av
Trondheim fattar Wallander posto och
radar upp en kollektion av sina ultra
moderna brandgula krukor. Förfärad
ryggar fienden tillbaka för denna syn.
Då rycker general Lidman fram och bör
jar med stentorsstämma läsa upp sina
femton band samlade dikter. Detta ger
fienden nådestöten. Full av fasa flyr
deras arme i full oordning, och segern
är vunnen. Sen återstår det endast att
göra som romarna vid Kartago. Man
borrar ett djupt hål mitt i Norge och
sänker det för alltid i havets djup. Och
brukspatron Odelberg får åter frid i sin
själ, när piltarna på skolbänken hem
ma i Gustavsberg läser i geografin: Sve
rige gränsar i väster till Atlantiska
oceanen.

Ur ett tidningsurklipp 1910

Stora fordringar på våra klosetter

En vattenklosett är en bra sak; Ty
värr tas dess tjänster i anspråk över
rimlighetens gränser. Genom vattenklo
setten spolas kaffesump och under ett
enda år rensades 100 kubikmeter sump
upp vid Norr Mälarstrand. Rensnings
kostnaderna var 27'.000 kronor.
Lakan, bindor, cellstoff, krossat pors

lin, glas, 11akblad, kapsy~er, äppel- och
apelsinskal hamnar via toaletten i av
loppsrören.
Allt tar vattenklosetten allt för vän

ligt emot. Bara en enda gång sägs dess
tjänstvillighet ha överskattats. Det var
då en tant på Kungsholmen försökte få
ner julgrarnen.

(Ur "Kommunalarbetaren")

På tal om semester

Att jäkta sig fram längs vägarna
eller bland nya människor är ingen ge
digen semester. Om ni är flängig av er,
så sätt er på en sten och lär er att se
det som är omkring er, det finns tusen
små ting som bara .äet lugna sinnet och
det vilande ögat kan upptäcka och ha
glädje av. Det behövs inte så många
kvadratmeter för att skapa ett litet him
rnelrike. Och om ni hör till den lug,na,
stadiga typen, så rör på er lite i her-

Kan jorden öka
sin befolkning?

Det sägs ibland att om ,befolkningen
fortsätter att öka i nuvarande takt kom
mer jordens resurser att vara uttömda.
Svält och stridigheter kommer att hejda
ökningen om inte människorna griper
sig an med att bromsa fortplantningen.
Vetenskapliga undersökningar ger emel
tid föga stöd åt denna uppfattning. Jor
dens förmåga att producera livsmedel
och andra livsförnödenheter är mycket
tänjbar och beror i stor utsträckning
på människans uppfinningsförmåga. Ing
en vet vilka produktionsökningar som
kan möjliggöras genom framtida tek
niska uppfinningar eller nya former av
ekonomisk organisation. Försiktiga be
räkningar har visat att det även med
nuvarande kunskaper och rådande sam
hällsformer är tekniskt möjligt att liv
nära en mycket större befolkning än
den jorden nu har. Om. all den jord som
kan brukas utnyttjades och om modern
jordbruksvetenskap tillämpades till fullo
överallt skulle livsmedelsproduktionen
kunna ökas många gånger om. Under
sökningar av tillgången på kol, järn
malm samt andra energikällor och rå
material för industrin visar att klokt an
vända och bevarade skulle dessa vara
tillräckliga för att möta en växande be
folknings behov under lång tid framåt.
Möjligheterna att nyttja sol- och atom
energi har man ännu bara börjat ana.
Forskare har påpekat att det inte har

stort praktiskt värde att försöka beräk
na >hur många människor som jorden
eventuellt skulle kunna försörja om alla
resurser vore fullt utnyttjade. Att det
som är tekniskt möjligt inte alltid är
praktiskt utförbart är en följd av
mänsklig svaghet. Okunnighet, sniken
het, stridigheter, vidskepelse och blind
trohet mot traditioner hindrar männi
skorna från att uppnå det som är i de
ras makt, trots att alternativet kan va
ra fattigdom eller svält.

Ur en rapport frän
FN:s sociala avdelning.

rans namn. Liv är rörelse och tvärs om
för resten. Och om ni är så där prudent
ligt normal, ordentlig, korrekt, så för
allt i världen ändra inte på det. Ni kun
de ju bli en ny människa med lite origi
nalitet och liv och liite oförväntandes,
sådant som folk län[J:tar efter att få se
hos en normal. - Lycka till med semes
tern och kom tillbaka lite - annorlunda.

"Vår Tidning"
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Jag minns
En lustresa med Farsta

När driften vid järngruvorna på Utö
lades ned i slutet på 1870-talet blev en
hel del unga män arbetslösa. Somliga
sökte sig till Liljeholmens stearinfabrik
och en del kom till Gustavsberg och
fick arbete på fabriken , F'rån min barn
dom minns jag några namn: Boström,
Sten, Jernström, Persson, Nilson, Öst
man, Tegerström, :Söderberg. Min far
kom till Gustavsberg 1881 efter att ha
arbetat hos en lantbrukare på Ornö, där
han förresten träffade henne som sedan
skulle bli min mor. De gifte sig och flyt
tade till Gustavsberg och stannade där
hela sitt liv.
I början av 1890-talet - jag minns

ej vilket år det var - anordnades en
lustresa till Utö med den lilla bogser
båten Farsta, som väl inte kunde ta med
mer -än ett 40-tal passagerare. Mina
föräldrar voro med och jag hade också
fått den äran, vi skulle hälsa på farmor
som bodde i Lurgatan, som sedermera
blivit bekant genom Hasse Z. som bott
där några somnar. Ditresan gick bra
fast det nog var fler än jag som voro
sjösjuka innan vi kommo över Mysing
en. På hemresan gick Farsta på grund,
så vi ifingo fara tillbaka till Utö och
min mor och jag fingo stanna hos far
mor en tid. Hur vi sedan kom hem det
har jag inget minne av, men det är som
Kipling säger: en annan historia.

Gurra Manel.

Tre blommor

Har ni tänkt på hur ofta våra min
nen är förknippade med blommor och
dofter. Om min tid räckte till och nå
gon hade Iust att lyssna, så skulle jag
berätta historien om strandhattarna vid
Stångehuvud fyr, om den blå scillan
vid Strandvik, om äppelblom en sjutton
årsdag vid Greby gravfält, om gullpud
ran vid kallkällan i dalen därhemma.
I dag vill jag berätta om tre röda

pioner, paeonia av familjen ranuncula
ceae, som bildar den lysande mittpunk
ten i mitt bästa Gustavsbergsminne.

Det var en dag Iika grå som de andra,
eller rättare en vardagsmorgon lika jäk
tig som vanligt. Eln sådan morgon då
alla knappar faller ur sina nyckelposi
tioner, skoremmarna går av och skjor
tan 1kommer på avig. Jag levde ensam
med min lille son som efter vanlighe
ten var förkyld och ville ha sin mam
ma hemma. En rlmlig' begäran av en

sjuk treåring som inte kan förstå var
för hans mamma med våld måste klä på
honom för att komma i tid till daghem
met. Det går nu inte att förklara för
en så liten person att en ensamförsör
jande mamma måste arbeta borta t. o.
m. när hennes barn har hög feber för
att ekonomin skall palla för alla törnar.
Då är det förtvivlat att vara mamma
och förtvivlat att vara en liten snuvig
treåring. Just när vi var som ledsnast
ringde det på dörren. Utanför stod Gre
ta Ekroth som vi då inte kände och
räckte fram tre röda pioner som hon
ville ge oss för något jag hade skri
vit.

När hon gått klädde vi oss så glatt
som skulle vi på fest och många mor
nar erinrade vi oss en snäll tant med
tre röda blommor som kom när livet
var som gråast.

Tre blommor från en mor till en an
nan, en spontan gärning av mänsklig
värme i en stund då den hade livsavgö
rande betydelse. Paeonia av familjen
ranunculaceae tappar snart och flock
vis sina kronblad inomhus men dessa
tre kommer att lysa i mitt minne så
länge jag lever.

Edla.

Ansiklsi1Jllni~g111/kpa,ken
Den som nu färdas för.bi Folkparken

i Gustavsberg frapperas av den trevnad
de mjuka färgerna strålar emot en en
vacker sommardag. Entren har fått en
fär,gsammansättning som överensstäm
mer med folksmaken.

Så har trädgårdskonsulent Folke Ryd:
holm utformat det nya området, som är
avsett för barnen och kommunen har
lovat 'att hjälpa till med moderna lek
attiraljer. I centrum blir det en grön
matta där de små kan tumla om, det blrr
en fontän med en flicka och fyra fiskar,
en gåva. från fackföreningen.

1Så blir det ett flertal rosgrupper och
andra prydnadsväxter och platsen be
gränsas utåt "Rutens träsk" av en pop
pelhäck.

Uppgången från entren har försetts
med kantsten med belysningspelare kan
tade med rosor innanför. En grupp rho
dodendron drar också uppmärksamhe
ten till sig. Parkstyrelsens avsikt är att
snygga upp parken under konsulentens
ledning' i den taM våra ekonomiska möj
ligheter tillåter. Frivilliga bidrag till
prydnader o. dyl. emottagas tacksamt
och kommer att redovisas i Gustavsber
garen.

Axman,

Fackliga spalten
Vad får jag för 2 kronor och 35 öre?

För det priset kan jag möjligen ifå en
ask cigarretter, men jag kan även för
samma pris teckna en försäkring som
lämnar ersättning vid sjukdom eller
dödsfall. Med tanke på detta har fack
föreningen låtit omarbeta sina gamla
försäkringar med Foliksam. Försäkring
arna kostar 2 kronor och 3·5 öre per må
nad och ersättning lämnas enligt nedan
stående.

1. Dagsersättning:
Vid olycksfallsskada utom arbetet, rygg

sjukdomsfall fr. o. m. arbetsoförmå
gans 94:e dag i högst 730 dagar

kr 4:50
2. Invaliditetsersättning:

Vid olycksfaHsskada utom arbetet som
leder till partiell eller !fullständig in
validitet lämnas högst .... kr 10.000:-
3. Dödsfallsersättning:

Vid dödsfall på grund av sjukdom
kr. 1.800:

Vid dödsfall på grund av olycksfall
utom arbetet . kr. 2.800:-
4. Ersättning för läkarintyg med kr.

5 :-- för ett läkarintyg per månad.
5. Ersättning för tandskador, som

orsakats av olycksfall utom arbetet.
6. Ersättning för ryggkorsett och öv

riga Inva.llditetshjälpmedel som rekom
menderats av läkare och som icke be
talas av sjukkassan.

Alla fackföreningsmedlemmar får till
höra försäkringarna oberoende av ålder
och hälsotillstånd,
Några viktiga brasklappar finnas dock

i anslutning ,till förmånerna. 1) En per
son som uppnått 67 års ålder erhåller
ersättning för högst 90 dagar, 2) Vid
sjukdomsfall som före den försäkrades
inträde i försäkringen föranlett arbets
oförmåga och som inom 2 år därefter
föranleder ny arbetsoförmåga (ex. tu
berkulos, sinnessjukdom etc.) erhåller
likaledes ersättning i 90 dagar. 3) Den
som fyllt 70 år erhåller inte invaliditets
ersättning.

Blir arbetsförmågan på grund av
sjukdom nedsatt till hälvten, lämnas
halv dagsersättning.

·Efter den 1 mars har avdelningens
hjälpkassa upphört, varvid de ören som
tidigare gick till denna kassa numera
går Dill försäkringarna. Vid sjukdomar
som inträffat under tiden 1 januari-1
mars lämnar dock den gamla hjälpkas
san ersättning från och med den 94:e
dagen.

Ryggsjukdomar som inträffar under
tiden 1 januari-1 mars regleras efter
de gamla bestämmelserna. Efter den 1
mars är försäkringarna helt nya och
ersättning lämnas efter de nya bestäm
melserna.

A. ö.
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Det blåste Jite småsnålt den minnesvär
da dag, då musikkåren, tillsammans med
ett hundratal vänner och gynnare, firade
det 90:de året av dess tiHbiivelse. Da
gens datum var den 18 juni 1955, vilket
vi nu skriva oss till minnes. Och nog
ska vi också minnas de för vinden fest
ligt smällande blågula dukarna, som
folkparksgubbarna låtit hissa, dagen till
ära. Det gjorde det hela liksom litet
högtidligare och mera stämningsfullt,
än vad vi kanske i förstone tänkt oss.
Jubileumsprogrammet inleddes med att

vi hälsade publiken hjärtligt välkom
men. Samtidigt passade vi på att s. a. s.
inför öppen ridå tacka för det ekono
miska stöd och det personliga intresse
för vår verksamhet som såväl kommu
nens· som bolagets representanter och
styresmän ger och visar oss. Vi passade
naturligtvis också på att tacka våra
gamla musikkamrater och ledare An
ton Kock, Oskar Uflberg och Bruno Thu
lin för det storartade och betydelsefulla
arbete, som de under sin aktiva tid lagt
ner i musikkåren. När detta var gjort
så besteg vår ledare, Gustav Svensson,
podiet och piggade upp våra lyssnande
vänner med en Jubileumsmarsoh kom
ponerad av 'hirn self'. Se'n bjöd vi på
Våretid av J. Olsson. Folke Andersson
skötte om Jungfrun under lind med sin
esskornett. Hennes pappa hette som be
kan W. Peterson-Berger. Efter ouver
tyren till operan Regina av Rossini av
slutade vi 1:sta avdelningen med att
Freddy Kihlberg blåste Fältvakten av
Kunze. Så skulle Gunnar Andersson
högtidstala, men eftersom han var i F'In
land så fick vår oförorännerllge Gösta
Dahlberg hoppa upp på, estraden, där
han först fäste upp ett gratulationstele
gram från Gunnar och därefter - lik
som Ture Nerrnan en gång i riksda
gen - höll sitt tal på vers. Här en
provbit: "Nu tacka vi er alla man för
att ni skapat tradition. För ,gökotta, för
Valborgsmäss, för 1:a majdemonstra
tion. Vid midsommar - som jul - vid
fest av var facon. Ni är det som ger
glans å takt med trummor och trombon.
Ni gett oss glada stunder. Ni spelat moll
och dur. Det är på goda grunder, idag
det är er tur - att hyllas för er vilja,
ert kunnande, er takt. I Gustavsberg
är ni en tillgång, en tonens riddarvakt."
Och så slutade han med att utbringa
ett leve för musikkåren och vi reste oss
smått rodnande över så mycket ros och

tackade vackert för den eleganta hyll
ningen. Däretter talade vår musikaliske
broder - Lennart Backman - för or
kesterföreningen och han förärade oss
dessutom en bukett blomster in naturell.
Acke Björkman representerade Folk
parken och överlämnade en musiklyra
i jätteformat och den gamle hedersman
nen Bengkvist ,i skytteföreningen pre
senterade oss ett standar från tidernas
begynnelse. Magister Munknäs repre
senterade skolan och han tackade oss
för vårt arbete med skolorkestern och
så avslutade Harald Lindholrn med att
lyckönska oss på kommunens vägnar.
Musik igen. Sven och Ingmar Wahren
berg blåste en polka av Nielsen och se
dan spelade vi Svenska folkvisor och
danser av Söderman. Vår valthornist
Stig Nordström hade komponerat
foxtroten - Promenad och arrangemen
tet Fasernation var gjort av E. Anders
son. Konserten avslutades med fan,far
marsch av Ferbeliner och det i grevens
tid, för nu började det att regna på all
var. Vi hann dock sätta oss i relativ
säkerhet runt kaffebordet under ser
veringens halvtak. När vi druckit ett
par koppar gott 1kaffe så äskade Artur
Teglund Ijud och med sitt speciella ge
myt talade han både gott och varmt om
musikens betydelse för oss människor.
Efter hans anförande fick vi en liten fin
överraskning. Bolaget skänkte oss mu
sikanter ett specialkomponerat askfat
per man. Förutom jubileumsdevisen be
stod mönstret av fem ,:fanfartrumpeter
med dukar, färg och emblem direkt efter
original. Ja så har ,vi inskrtvit ett nytt
datum i Gustavsbergs musikkårs histo
ria och nu hoppas vi av hela vårt hjärta
att vi ska mötas igen 1965.

Fanfar.

Orkesterföreningen
5 år

Gustavsbergs orkesterförening har i
år genomfört sitt femte spelår och kan
i all stillhet fira ett femårsjubileum. En
kort historik är därför kanske på sin
plats.
Föreningen kom till den 15 febr. 1950,

då vid årsmöte med Gustavsbergs Mu
sikcirkel, denna ombildades till Gus
tavsbergs Orkesterförening. Dåvarande
dirigenten för Kungl. Flottans musik
kår Gustav Svensson anställdes som di
rigent, och orkestern kan alltfort glädja
sig åt att taktpinnen skötes av denne
utomordentligt kunnige och erfarne mu
siker.

Första året var ett experimentår, var
under ekonomin beredde stort bekym
mer. Fyra väl utförda och av Gustavs
bergarna entusiastiskt mottagna kon
serter resulterade dock i att som herr
Dahlberg anmärkte i tidningen Gustavs
bergaren experimentet var avslutat och
att orkestern funnit sin melodi. Styrel
sen lyckades :med benägen medverkan
av Gustavsbergs Fabriker och Gustavs
bergs kommun få ordning på finanser
na. För närvarande erhåller orkesterför
eningen årliga driftsanslag av fabriken
och kommunen, och tack vare dessa har
föreningen kunnat ge tre konserter var
je spelår' utom tillfälliga framträdanden
i olika sammanhang.
Från början har orkesterföreningen

satt som sitt mål att i möjligaste mån
hålla den kvalitet på programmen, som
fordras av statsunderstödda orkestrar.
Dock har varje år hållits en s. k. po
pulärkonsert för att tillgodose alla
smakriktningar.

1Sångsolister har under de fem åren
varit Ester Berg, Torsten Bernow, Luigi
Oarrara, Olle Hallin, Jng'rid Israelsson,
Karl-Olov Johansson och Britt Leonarde,
på piano Celli Lährs-Horngrsn, violin
Italo Pilotti och Ingemar Söderlund,
trumpet Gunnar Schmidt och Sven
Wahrenberg, ess-kornett Folke Anders
son, 1basun Freddy Kihlberg och flöjt
Berndt Andersson.

Ana ha på sitt sätt bidragit till att
stärka orkesterns renomme,

Under de gångna åren har rekryte.
ringsfrågan berett svårigheter. Musiker
tycks vara ett flyttande folk. Stråkin
strumentalister och blåsare ha farit sin
väg till andra platser. Nya ha kommit.
Under sistgångna året har styrelsemed
lemmen, hornisten Sven Norling lämnat
samhället men i hans ställe har kom
mit flöjtisten Birgit Gmn:borg, valt
hornisten Stig Nordström, violinisten
Lars Brandt och Karl Aage Holm och
Ingvar Wahrenberg, den sistnämnde sä
kert en av ,Sveriges yngsta trumpetare.
Styrelsen framför ett tack till Norling
för dennes insatser och hälsar de nya
medlemmarna välkomna.

En smärtsam förlust har orkestern
gjort i och med att en av stöttepelarna,
en som varit med från orkesterns bör
jan, Bertil Pettersson oväntat avled. Vi
tackar honom för ett föredömligt arbets
i orkestern, för ett gediget kamratskap
och lyser frid över hans minne.

Under året har styrelsen haft fyra
protokollförda sammanträden. En lyc
kad utflykt till Ä:ngö och ett operabe
sök kan noteras f'rån "klubbmästarens"
verksamhet.

Gustavsberg i maj 1955.

Styrelsen.
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Skolnytt

Skolorkestern leder för första gången kyrkmarschen.

Lördagen den 11 juni 1955 hade vår
skola sin sedvanliga årsavslutning. Nien
årets avslutningshögtld var unik. Det
var ju första gången som avgångsbe
tyg från 9-årig enhetsskola km;ide ges
åt våra elever.

Efter några lektioner, som intresserat.
följts av många föräldrar och syskon
i de blomsterprydda klassrummen, gick
det ,färgstarka och glada tåget ner till
kyrkan. Sedan skolans :lilla fina nystar
tade blåsorkester utfört några musik
stycken under ledriirlg av musikdirektör
Gustav Svensson, kunde överlärare Vil
helm Gezelius ge en kort redogörelse för
verksamheten under läsåret.
Inledningsvis nämndes, att skolan ha

de omfattat 620 elever, fördelade på 25
Iäraravdelntngar. 38 elever lämnade nu
skolan med avgångsbetyg. Av dessa ha
de sju gått gymnasielinjen, tolv den all
männa linjen, nio i gruppen för metall
yrken och tio i avdelningen för handel
och kontor. I den senare gruppen hade
undervisats en elev, som per korrespon
dens läst kurs i skogsbruk, samt två
elever som fått undervisning och praktik
i postverket. - Av eleverna i 9 ag
skulle åtta nu söka inträde vid gymna
sium -i Stockholm.

Genom :frikostiga ,gåvor av två anony
ma givare och vänner till vår skola,
kunde fyra premier å 100:- kronor ut
delas till förtjänta elever i avgångsklas.

serna. Dessa voro: Berit Skoglund, 9 g,
Monika Johansson, 9 a, Sven-Olov Hag
man, 9 ym och Anna-Stina Sjöding, 9 yh.

Samma anonyma ·givare hade även
skänkt fem premier å 10:- kronor som
en uppmuntran för goda prestationer i
teckning. Dessa premier til1föllo Inger
Hjerpe, 7 b, Kerstin Nilsson, 7 a, Bengt
Byss, 9 ym, Gunnel Bäckström, 8 :b och
Margareta Cedergrund, 7 b. - Ur Bar
lowska fonden utdelades två premier a
20: - kronor tiH Leif •Edling, 9 ym och
Laila Seger, 9 yh, Två extra premier a

· 20 kr tilldelades Marianne Karlsson, 9 g
och Walter De la Denne, 9 y. Slutiligen
kunde Gun Karlsson, 8 b, hämta ett s. k.
skolmästartecken till cykel, då hon vun
nit den Individuella tävlingen i tra,fik
kunskap.

Och sedan en välklingande flickkör
under kantor Gösta Borgs ledning fått
höra sig, framhöll Skolöverstyrelsens
representant konsulent Maj Bossen.
Nordbö dagens betydelse. Den nya sko
Ian börjar ta form. De barn, som nu
gått ur enihetsskolan, hade fått vara med
om att skriva vårt lands •skolhistoria,
menade fru Nordbö.

Efter de sedvanliga inslagen i avslut
ningshögtidligheten av skolstyrelseord
förande och pastor skildes man för att
först mottaga betygen och sedan njuta
av välbehövlig vila från skolarbetet.

Stig Munknäs.

Det är ganska lugnt på den kommu
nala fronten under sommaren. Vi kan
dock börja läska oss med några kalla
siffror. På sista lfullmälktigemötet redo
visades kommunens penninghushållning
under år 1954. Nära 3 millioner eller
exakt 2.963.154 kronor hade gått åt till
olika ändamål i den kommunala verk
samheten. Cirka 800.000 kronor av des
sa pengar var inga reella utgtrter utan
tillförde kommunen en tiHgång av sam
ma värde i fomn av fastighet, mark,
fondmedel eller annat. Av den kostnads
krävande kommunala ·verksamheten är
folkskol-an den dyrbaraste och vikti
gaste . .Drygt 835.000 kronor kostade bar
nens undervisning förra året. Hela so
cialvården med fattigvård, barnavård,
nykterhetsvärd m. m. .gick till 438.000
kronor. Vidare (kan nämnas att själva
förvaltningen, d. v. s. kommunalkonto
ret med löner till anställda och annat,
kostade 80.000 kronor och att utgifter
na d:'ör polisväsendet stannade vid 67.000.

Varifrån fick då kommunen pengar
för alla dessa utgifter. För att börja
med skatterna så inflöt i allmän kom
munalskatt 1.833.000 kronor. Detta täck
te utgifterna till något mer än 60 proc.
Resten kom in i form av statsbidrag
(400.000 kr), landstingsbidrag, hyror och
avgifter till kommunen.
Bostäder har flitigt utlämnats på

kommunalkontoret senaste veckorna. De
Iyeloligt lottade till lägenhet i Lugnets
första fyra hyreshus har fMt skriftligt
meddelande och ·var.it på kontoret och
valt bland de lägenheter, som ännu så
länge är färdiga enbart ,på ,papperet.
Samlingslok,a!ler och hobbyrum behövs

i Gustavsberg och kommunalfullmäktige
har nu beviljat medel för ritningsförslag
till parkhall, medborgarhus eller vad det
skall komma att kallas. Huset är tänkt
även kunna ta emot gymnastik och in
omhusidrott.

Även pensioniirsbostiider är på tape
ten. Pensionärerna har uppvaktat kom
munen i frågan och en kommitte fun
derar nu på vad som bör och ikan göras.
Angelägnast är det säkerligen :för
Ingarös del. Där är det förhållandevis
många gamla och flera av dem har det
bekymmersamt ifråga om bostad.
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Dambaddräkt i populär modell.
Eiserkvalitet i bom./lastex.
Ribbstickning i våffelmönster.
Marinblå och röd.
Storlek 40-46

Badfrotte 100 proc. bomull
kvalitet för badkappcr.
Bredd 150 cm. från .

21:-

kraftig

13:-

För semesterresan.
Shopping och badväskor.
Solglasögon, Sololjor.
Distras Tropiksol.
KAK:s bilkarta, Turistkartor.
Film av olika si-ag.

Trevlig bälgkamera 6 x 6
med beredskapsväska .
utmärkt prismakikare ...

Gör ett besök i

Fölungen

98:-

138:-

Sandal med lädersula i färgerna vitt,
rött, belge

19-21 22-24 25-27
--

8:25 9:25 10:50

28-30 31-33

11:50 12:50

I möbel-sportbutiken
Resväskor.
Sovsäckar.
Badmintonspel.
Badartiklar.

Fiskredskap
av olika slag.

finns att köpa i våra sju snabbköp

I{onserver
av olika slag.

rnlv
Damshorts sydda i fin bomullsgabardin,
marinblå med vita stickningar.
Storlek 38-44

Flickshorts i bom. Kaki. Sanfor.
Gul och ljusblå 7-16 år.
Prisexempel 16 år ....

14:50

10:50
Brun sandal med läder- eller gummisula

25-27 28-30 31-33
Herrshorts i extra fin bom.-g.a.bardin.
Midjefixresår i ryggen. Finns i blå och 11:~ 12:25 13:75

beige. 34-36 37-39 40-47

Storlek 46-54 19:75
-·-------

·······················• 15:50 17:50 19:50
Samtliga i god kvalitet.

Vår klänningsavclelning har många sol
klänningar att välja på i populära pri
ser.

Espadrilles samt Sport- och seglarskorj
god sortering.

Skobutiken

Sommartid - Snabbakstid
CO-OP snabbak
från vetebröd .till tårta,

Rossäckar i god sortering.

TEXTIL Konsum Gustavsberg
Fruvik • Lagnö • Grisslinge
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vy som vidgas.

Vilia och förmåga
- Tror du jag klarar den här sa

ken?
- Ja, och det med glans, om du

bara vill.
- Är det bara viljan det beror

0 ?pa ....
Absolut!

Det finns alltid ett bestämt sam
band mellan olika ting, och vi kan
utan vidare slå fast att viljan och för
mågan har mycket att göra med var
ann. Synd bara att detta förhållande
så ofta förbises.
Viljan är en väldig kraft. Den sät

ter oss i farten. Den föder insatser av
olika slag. Den ger oss ofta förmåga
att lyckas med de olika uppgifterna.
När vi frestas att klaga över bris

tande förmåga, bör vi ta oss en funde
rare. Kanske är förmågan otillräck
lig, för i vissa situationer är det nog
så. Kanske är det tron och viljan
som mankerar, något som inte heller
är ovanligt.
Det berättas om en åldrig präst

man som avgick från sin tjänst, att
han då blev föremål för en varm hyll
ning. Han tackade då för de många
bevis på vänlighet, sympati och över
seende som mött honom, och fällde
därvid det nästan chockerande ytt
randet: "Ja, se förmågan har jag nog
haft men det har väl ibland varit
skralt med viljan."
Vi känner oss säkert till en början

nästan förbryllade av detta både
ovanliga och uppriktiga vittnesbörd.
Det går stick i stäv med vad vi är
vana att få höra. Vi skyller gärna
på bristande förmåga - och vi tror
också ibland att det förhåller sig just
så. Men om vi riktigt kände oss själ
va och våra resurser, skulle vi i
många situationer nödgas undra:
Visst kan jag klara det här - men
hur står det egentligen till med vil
jan?
Den gamle prästmannen var erfaren,

modig och rättfram. Han vågade er
känna att viljan inte alltid varit cJen
bästa. Den hade inte alltid motsvarat
förmågan. Säkert hade han rätt. Vi
har lite var ofta anledning till samma
reflexion - men så där modiga och
uppriktiga är vi inte. Felet torde ofta
vara det, att vi inte inser det rätta
sammanhanget.
Det finns naturligtvis en gräns för

tid, krafter och möjligheter. Vi kan
inte alltid uträtta allt vad vi skulle

önska. Den saken är klar. Mycket kan
vi dock gå iland med, bara vi har
den rätta viljan och tron. Det är ofta
viljan som fäller utslaget.
Viljan är en väldig makt. Den fri

gör bundna krafter. Den ger oss för
måga att klara stora uppgifter och
besvärliga påfrestningar, och det med
glans.
I många situationer kan vi med all

rätt säga oss: Vill jag, så kan jag.
Om vi tänker så och frimodigt gri
per oss an de uppgifter som möter
med friskt mod och god vilja, blir
det i regel goda resultat. Då behöver
vi inte riskera att stanna i växten
eller försumma våra möjligheter. Och
även om vi i ärlighetens namn måste
bekänna, att viljan inte alltid precis
svarat mot förmågan, kan vi vara
glada över vad vi trots allt uträttat.
Vi har aldrig anledning till någon

hundraprocentig belåtenhet med oss
själva. En sådan sinnesförfattning
vore ganska kuslig . . . Men ett är
säkert: om vi besjälas av en god vilja
att väl förvalta vårt pund och göra
vårt allra bästa, lyckas vi uträtta en
hel del. Då växer självtilliten och för
mågan, och i samma takt ökas vår
inre tillfredsställelse och glädje.
Allt gott i livet kommer ytterst från

den goda viljan. Så ungefär sa på sin
tid filosofen Kant, och vi har inte an
ledning att protestera mot denna hö
ga uppskattning av den goda viljan.
Men vi skulle säkert ha nytta av att
närmare fundera över denna sak, för
att så ta konsekvenserna och mera
än hittills mobilisera vår vilja och
förmåga.

V. J.

Vilja och förmåga. Två gustavsbergare
på prispulien:
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Vår höga · levnads
standard

I Gamla testamentet berättas hur
Farao hade en dröm om hur de 7
magra nöten åt upp dom 7 feta. Den
enda som kunde tyda drömmen var
den oansenlige Josef, som tydde
drömmen på det sättet att först skulle
7 goda år komma med rikliga skör
dar. Sedan skulle de magra åren kom
ma. Det gällde således att under de
feta åren samla så mycket i ladorna
att det även räckte för de magra
åren.
Denna målande skildring belyser

på ett utomordentligt sätt den eko
nomiska "långtidsplanering" som
företogs för flera tusen år tillbaka i
tiden. Men det visar även hur lätt
det var att överblicka de ekonomiska
sammanhangen. Goda och dåliga ti
der var alltid beroende på vad jor
den gav för avkastning. De flesta
människor bedrevo jordbruk och bo
skapsskötsel. Gav jorden god avkast
ning blev det goda tider, blev det då
lig skörd eller missväxt ledde det till
dåliga tider eller hungersnöd.
Man odlade lin och tillverkade, om

inte nylonstrumpor, vissa finare klä
desvaror. Fåren gav ull till vadmal
och varmare yllekläder. Av djurens
hudar tillverkades skor och handskar.
De nödvändigaste yrkesmän som be
hövdes var bysmeden, skomakaren
och i vissa fall sömmerskan. De gick
ofta omkring i gårdarna och hjälpte
folket med nödvändiga arbeten. Av
löningen skedde ofta i natura. Peng
ar hade man ingen användning för.
Var det gott om arbete arbetade man
längre. Var det mindre arbete tog
man igen sig. Nymodigheterna att
ransonera arbetet till 8 timmar per
dag förekom inte.
Sedan kom den nya tiden med dess

industrialisering och mekanisering.
Den förändrade helt den enskildes
levnadsbetingelser men även sam
hällsbilden i övrigt. De ekonomiska
problemen blevo mera komplicerade
och svårare att överblicka.

Den lilla bysmedjan försvann och
ersattes av den mekaniska verksta
den. Den forne bysmeden blev metall
arbetare, skräddaren blev textilarbe
tare. Skomakaren lämnade sin lilla
skoverkstad och blev skoarbetare,
krukmakaren blev porslinsarbetare
o.s.v. Den nya tiden medförde en
strängt uppdragen arbetsfördelning.
Tillverkningen sker nu i stora enhe
ter och varje arbetare gör numera en
dast en liten detalj av den färdiga
varan. På detta sätt har ett helt nytt
samhälle framträtt som skapat nya
ekonomiska och sociala problem. Det
gamla samhället håller på att dö och
det nya på att födas. Människan har
inte hunnit med i den tekniska ut
vecklingen. Vi står redan nu vid för
låten till en ny tid, atomtiden. Den
kommer att bjuda på en utveckling
av tidigare okänd omfattning. Under
denna svindlande utveckling har vår
levnadsstandard oavbrutet förbätt
rats. Vi har fått bättre bostäder, bätt
re och finare kläder. Arbetarhemmet
är idag finare möblerat än vad di
rektörsvillan var bara för några år
tionden sedan. I våra kök har vi me
kaniska hjälpmedel, radio och tele
fon hör till våra vanliga vardagsva
ror. Vi skaffar oss moped i stället
för cykel, bilen börjar att bli allt
vanligare även bland de lägre in
komstmottagarna. Det tycks inte fin
nas någon gräns för våra behov.
Snabbköpsbutikerna tillhandahåller
fabrikspackade varor, det är bara att
plocka i och betala. Välmågan sti
ger oavbrutet.
En känd man har uttryckt saken

på ett enkelt sätt: "Tänk att man fick
det så bra att man får äta sig mätt
av falukorv".
Se på våga vägar, de bli allt bre

dare och bättre. Sjukhusen bli flera
och större. Vi får moderna skolor och
förbättrad skolundervisning. Social
reformerna kommer på löpande band.
Bättre folkpensioner, barnbidrag, 3-
veckorssemester, fria skolmåltider,
sjukförsäkring etc. Allt detta har va
rit möjligt tack vare den fulla syssel
sättningen, de gemensamma arbetsin
satserna och den ökade produktionen.
Det finns dock anledning att vara

på vår vakt. Vi får inte bli så ef
fektiva och produktiva att vi slits
ned i förtid. Då kan den höga stan
darden lätt leda till motsatsen. Genom
kvinnans inträde på arbetsmarknaden
har vi lyckats förbättra vår ekono
mi, både enskilt och kollektivt. Kvin
nan får då många gånger en dubbel
arbetsbörda. Hemmet blir inte längre

Red:s spall
Septembernumret av Gustavsbergaren

blev färdigt just i brytningen mellan den
osedvanligt soliga sommaren och de
mörka höstkvällarna. Den sköna värmen
kanske inverkat något försl,appande på
litet var - men nu börjar de intensiva
studie- och föreningskväll,arna till både
nytta och nöje för oss alla.

I skolan: fick vi en gång impulserna
till att utveckia oss som rnänlYl,iskor och
meningen var att vi under resten av li
vet skulle. lära känna den värld vi leva
i och efter förmåga bidra till att ska
va en bättre. - I Forumspalten här
bredvid pekar Axel öhlund på fiar:an att
glömma bort den delen av våra möjlig
heter i vdr höga leinuuisstomdard. Och
i ledarspalten erinrar oss Viktor Johans
son om att vilja är kumma,
Här måste ske krafttag för större

kunnighet. Ett gott tecken är ,wtt ABF,
Fackföreningen, Y'rkesekolan, Konsum
och Fabriken gått samman kring en
hösto!fensiv för vidgad och gemensam
studieoerlcsarnh.et,
Du blir väl med!

Mycket nöje!
Red.

den centrala och naturliga samlings
platsen för familjemedlemmarna.
Barnen lämnar vi in på daghemmet.
På kvällen hämtar vi hem dem igen.
Men på kvällen är det så mycket som
skall uträttas. För att inte barnen
ska vara till för stort besvär ger vi
dem en slant så de kan gå ut och
köpa en godsak. Det är enklaste sättet
att bli av med dem en stund. Att vi
därmed hos barnen sår det första
fröet till bristande förmåga att i
framtiden sköta sin ekonomi, ja det
har vi inte tid att tänka på.
Så går det dag efter dag. I detta

jagande efter guld glömmer vi så lätt
bort den andra delen av vår standard.
Den andliga. Vi ger oss snart inte tid
att läsa en bok. Att lyssna till en
konstnär eller ett klassiskt musik
stycke börjar bli allt mera sällsynt.
Bevisen äro lätta att hämta från vå
ra folkparker. Nej, då är det mycket
lättare och bekvämare att lyssna till
Hadderian och titta på en bildtidning
med kurviga pinuppor. Vår standard
har stigit och stiger. Det har skett
på bekostnad av trivseln och andra
viktiga element i vår tillvaro. Därför
finns det all anledning att sätta upp
flera varningssignaler utmed den väg
som leder till den högre levnadsstan
darden.

Axel öhlund.
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8. Skälsmara by
I de gamla gårdarnas krönika

förtjänar helt visst även den
gamla bebyggelsen i Skälsmara by att
få ett omnämnande. Att följa byns ut
veckling är mycket svårt och fordrar
en grundlig forskning. Här kan därför
endast i stora drag antydas något om
de små byhemmanens skiftande öden.
När bebyggelsen först började vet

man inte. Man får väl tänka sig, att
det var fiskare, som först slog sig ner
vid stränderna av de vikar och sund,
som förr gått högt upp över de nuva
rande åkrarna och ängarna. Ängsmar
kerna nedanför byn är fortfarande
höst och vår så översvämmade, att de
nästan är farbara med båt. Namnet
Skälsmara är ett terrängnamn och har
sin säkerligen mycket naturliga för
klaring. Det skrevs 1535 Sielsmar,
1544 Selzmar och 1599 Sältzmar. För
delen av namnet betyder utan tvivel
salt, och mar kan betyda hav eller
gyttjig havsvik. Namnet Sältzmar
för också tanken till ordet sälting,
som är namn på en växt vanlig vid
våra havsängar. Den· har en salt
smak och är mycket omtyckt av krea
turen, varför man förr var mycket
noga med att skörda strandängarna.
Varje strå behövdes väl till vinter
fodret, och man vadade så långt ut
som möjligt och slog gräset, och
sältingen, som strandslåttern kalla
des, drogs sedan i land för att torka.
Namnet hör helt visst ihop med de
salta strandängarna .Under tidernas
lopp förändras ju sedan ordens uttal,
oftast till en bekvämare form, och or
det Skälsmara är troligen bara en
respektlös förvrängning av det gam
la Sältzmar.
Några fornfynd har icke med sä-

kerhet påträffats här. Frågan är
emellertid, om där inte finns ett mind
re gravfält, troligen från bronsål
dern. Helt nära byn ligger tydliga
rösen och stensättningar, som troli
gen är gravar, men som ännu inte
beaktats och borde närmare utfors
kas. Stenåldersbyn med sina gravfält
låg mera skyddad längre in på ön.
De kärva klipporna ute vid Skälsma
ra blev väl först i senare tid boplats
för folk, som levde av fiske och jakt
på sjöfågel och säl. Så småningom
har jordbruket kommit till, och det är
både vemodigt och rörande att tänka
hur mycket värde de små krokiga och
trådsmala åkertegarna mellan berg
knallarna en gång haft för våra för
fäder. Den odlarmöda, som var de
ras stora livsverk, ägnar deras sen
tida ättlingar knappast en tanke och
snart nog icke heller ett spadtag. Vad
skulle väl de gamla tänka om de kun
de se hur skogen, som de kämpade
så hårt emot, nu på nytt vandrar in
över åkrarna? Men kanske skulle de
bara i sin visdom le åt människans
eviga lekfullhet, som för varje tid
blott tar sig nya uttryck.
På 1600-talet, - de stora förlä

ningarnas århundrade, - var två
mantal i Skälsmara skattehemman,
men räntan därav, d. v. s. skatten,
köptes från kronan av stormän och
tillhörde sedan olika ägare t. ex. släk
terna Stenbock och Cronsköld. Vid re-

duktionen indrogs räntan åter till
kronan. I början av 1700-talet inköp
tes de båda hemmanen Norrgården
och Södergården av riksrådet Gustaf
Gustafsson Palmfelt. Ar 1719 härja
des våra kuster av ryssarna och båda
gårdarna skövlades. Hur många hus,
som brändes är inte känt, men vär
det av hö, säd och lösöre, som för
stördes, uppskattades till 1.142 d. smt
(daler silvermynt). Palmfelt sålde
gårdarna samma år till von Höpken
på Fågelbro. Under senare hälften av
1700-talet frånsålde von Höpkens
släkt flera till godset hörande hem
man och då även Skälsmara. Vid.
denna tid förvärvades jorden av för
fäderna till en del av byns nuvaran
de hemmansägare.
Av intresse kan vara att år 1745

bodde vid Skälsmara sex familjer,
1755 åtta och 1780 tio. I Västerstugan
bodde två familjer, i Storstugan två,
i Nystugan två och i Norrgården fyra
familjer. Vid tiden för laga skiftet
fanns på själva bytomten 32 hus.
Hemman, som då tillhörde Skälsmara,
var östergården, Mellangården, Stafs
udda, Bergen, båtsmanstorpet Forn
boda, Toholmen och Hanskroka. Byns
gemensamma båthus och brygga lågo
vid Eknäs och båtstället kallades
Bottsö. (Dessa uppgifter är hämtade
ur prosten A. Quists bok om Wärmdö
skeppslag).
De äldsta skriftliga handlingar rö

rande hela byn, som där finnas för-

Skälsrnara by i våra dagar.
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varade, är avskrift av handlingarna
om laga skiftet, som för Skälsmara
by upprättades åren 1838-1841.
Hemmansägare voro då Friherre G.
Leuhusen, Anders Hansson, Hans
Hansson, Hans Ersson, Anders Gus
taf Mattsson, Emanuel Lindblom,
mjölnaren Engström och bröderna
Carl och Erik Norman.
I den· byordning, som då kom till,

finns t. ex. i § 20 beetämmelsen att
för byn skall väljas en ordningsman,
"hvilken tillkommer att hafva upp
sigt å alt som har afseende på byns
gemensamma bästa, såsom i frågor
om fiske, wasstägt, skogshygge, wä
gar och dikning, stängsel, led och
grindar samt tillsyn öfver ovarsamt
förfarande med eld, och uppsigt å
ohägn m. m. samt skall vid alla till
fällen blifwa åtlydd, och må, den af
Byamännen, som tredskas att åtlyda
Ordningsmannens bud eller tillsägel
se, för varje gång pligta 32 skr. Ban
co. Hvarje besuten åbo är skyldig att
ett år wara i tour Ordningsman inom
byn, dock byamännen obetaget att å
nyo invälja afgående Ordningsman
nen, så wida han will med det hafda
förtroende fortfara.
Alt wite som sålunda inflyter skall

af Ordningsmannen förwaras för att
enligt beslut i allmänt byråd, till byns
gemensamma bästa anwändas.
Wid nu anställdt wal blef Anders

Hansson utsedd att Ordningsmansbe
fattningen genast öfwertaga" etc.
Till byhandlingarna hör, förutom

själva skifteshandlingarna jämte kar
tor, även en mängd protokoll från by
stämmorna, slitna och gulnade pap
per, som nu i över hundra år pietets
fullt förvarats av flera generationers
byföreståndare. Dessa protokoll är
kanske det mest värdefulla och in
tressanta. Genom sitt innehåll och
med de karakteristiska namnunder
skrifterna kommer man i en nära nog
personlig kontakt med· de gamla by
borna. Protokollen är i allmänhet
mycket elegant skrivna och avfatta
de och måste vara upprättade av nå
gon skolad person.
Skrivkunnigheten bland byamän

nen varierade tydligen rätt mycket
att döma av namnteckningarna un
der protokollen, där man ser bomär
ken bredvid mycket schwungfulla och
tränade namnteckningar. Nämndeman
Gustaf Westerberg t. ex. kunde läsa
tryckt men icke skriva eller läsa skri
vet. Det berättas, att när han reste
till tinget, hade han de olika hand
lingarna ombundna med olikfärgade
snören för att skilja dem åt. Så var
det antagligen med de flesta; de kun
de. läsa bättre än de kunde skriva.

Var man tvungen att skriva något,
fattade man sig kort och koncist. Det
kan man se på exempelvis Lands
vägslistan för Skälsmara från år
1849, där de olika hemmansägarna
ålades att underhålla vägen, och där
var och en från år 1849 till år 1886,
under således 37 år på ett och sam
ma papper efter fullgjort vägarbete
med bläck och penna betygat, att
man gjort sin plikt. Där heter det
t. ex. "Eknes G. Hansson ocktober
med en hest 1852. På lanswegen ös
tergården å Söder Stugan år 1866.
På lansvägen Nårstugan med Häst
och lilstugan med kar 1871. Hanskro
ka på vegen med Häst och karl 1884."
Ordningsmännen valdes från bör

jan för ett år i sänder men kunde
omväljas om så önskades. Under se
nare tid har ordningsmannen inne
haft ämbetet under flera år: en av
dem sålunda under 21 år. Här några
av det sista seklets ordningsmän från
den 1 maj 1852 :

Anders Gustaf Norman, Södergården.
Jan Hansson, Eknäs.
Carl Gustaf Ericsson, Nystugan.
Carl Blomstedt, Norrstugan.
Anders Westerberg, Nystugan.
C. G. Jansson, Lillstugan.
L. E. Carlsson, Norrstugan.
Anders Fredrik Norman, Södergården.
Harald G. Westerberg, Nystugan.

Nuvarande byföreståndare är sedan
5 april 1947 Fru Elsa Andersson,
Norsbacken Nystugan, som är den
första kvinnliga byföreståndaren.
Att skildra byns liv i helg och söc

ken skulle här bli för långt. De min
nen man har sen barndom och ung
dom ger emellertid intrycket av att
det rådde trevnad och sämja i byn.
Man hjälptes åt med skörd och trösk,
med fiske och slakt, med bygge och
smide. Där var sammanhållning och
deltagande med varandra i fest och
helg såväl som i sjukdom och sorg.
Denna gamla samhällsform är nu

snart helt utplånad av den nya tidens
hänsynslösa framfart, med sin rasan
de biltrafik, sin tomtstyckning och
försäljning med åtföljande tomma la
dugårdar och igenvuxna åkrar. Det
är en gammal svensk livsform, som
försvinner, och detta känns ovillkor
ligen som en kulturförlust, åtminsto
ne för dem som har vadat som barn
på ängarna och släpat vass och
sälting, gått vall med korna på den
lugna bygatan och sprungit för glat
ta livet mellan byns sju grindar för
att öppna för en och annan stillsam
hästskjuts.

S.N-n.

Odalmannen
Våren var kall och ;regnig, och som

maren blev torr och varm. Ja, somma
ren blev så torr som den aldrig har va
rit på 200 år. Det blir aldrig riktigt
bra. Och nu är semestern slut, och snart
är sommaren slut. Det som återstår är
hö-sten, vintern och arbetet. Det är synd
om människorna sa Strindberg. Men
mest synd är det om våra jordbrukare.
Tånk oss följande: Det är vår, en strå
lande solig vacker vårdag. Den unge
jordbrukaren arbetar hårt. Det är ingen
8-timmars arbetsdag. Nej, det är bå
de 10 och 12 timmar. Han plöjer, göds
lar och sår sin säd i jorden. Han plan
terar, ansar och vårdar. Luckrar upp
lite här och lite där. Och väntar --a--- vad
väntar han på? Regnet! Om detta väl
signade .regn ändå ville komma någon
gäng. Men han väntar .förgäves. Inget
regn kommer. Hettan bara trlltar- . .Än
nu kan dock skörden räddas. Ännu är
det inte för sent. Den unge odalmannen
har lärt sig att inte misströsta. Han
har lärt sig att vänta och hoppas. På
natt följer dag. Fortfarande inget regn.
Diktarens ord ljuder i hans öra:

"Bön med lyfta händer är ej nog.
Lantman när du ber för jordens gröda,
så bed med handen på din plog så väl
signar bönens kra.!ft din möda." Han
har förvisso följt diktarens maning. Det
räcker inte endast med bön. Det måste
även vara arbete. Arbeta har han lärt
sig från barnsben. Han har arbetat både
natt och dag. Men här tycks allt vara
förgäves. Det har nu gått veckor och
månader utan att en regndroppe har
kommit. Kornet blir dåligt, potatisen blir
urusel. För varje dag som går blir sä
den allt vitare. Potatisblasten torkar
ned. Allt arbete, alla vackra tankar och
ljusa förhoppningar är grusade.

Där står han nu vår unge odalman,
senig, brunbränd och nedstämd. Han
ser på de brunbrända tegarna som inte
ger någon säd att samla i ladan. På val
larna går -korna och söker förgäves ef
ter föda. Potatisen som skulle ge honom
en extra slant till amortering av gården
räcker nu knappast för den egna för
brukningen. Allt har varit förgäves. Han
tar sin unga hustru i handen. Sakta
vandrar de hand i hand mot den fäder
neärvda gården, alltmedan solen i väster
sjunker ned bakom bergen.

A. ö.
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I Våsterled
IV.

Det är tidigt på morgonen ännu, och
solen strålar från en klar himmel. Tra
fiken på vägarna •blir allt livligare. Vi
möter specialbyggda lastvagnar som
fraktar upp .till 6 nya personbilar. De är
lackerade i granna grella färger, det är
tydligen 1955 års modeller som är på
väg till sina nya ägare.
Vägarna blir allt bredare, bilarna bli

allt flera, och stoppsignalerna allt tä
tare. Landet övergår till stad, en låg
och långt utdragen stadsbebyggelse, Nu
blir husen högre och högre, oväsendet
tilltar. Bussen stoppar - kör - stoppar
- gör en tvär gir och stannar slutligen
med ett ryck vid den stora stationen.
Jag är framme i Detroit.
"I Detroit finns det bara kyrkor och

bilfabriker". Påståendet fälldes av den
chaufför som körde mig 5 mil i mot
satt riktning än dit jag skulle. Det blev
en dyrbar resa, men i gengäld fick jag
lära mig att aldrig lita på den amerikan
ske droskföraren. Är det endast ett par
kvarter dit du ska, ikan du vara alldeles
säker på att resan omfattar 10 gånger
så lång sträcka. Tjäna pengar, mycket
pengar, är tydligen motto för allt hand
lande även om hederligheten ibland nag
gas i kanten.
Detroit är en stad på 2 miljoner män

niskor, varav de flesta direkt eller in
direkt, har sin försörjning inom bilin
dustrin. Denna ensidighet leder ofta till
säsongsarbetslöshet. Den ger sig tillkän
na vid omläggningar av produktionen
och vid övergång till nya årsmodeller.
Dessa bekymmer har även medfört att
fackföreningarna efter en 'lång ikamp
lyckats genomröra s. k. ·garanterad års
lön inom billndustrin. I verkligheten
motsvarar detta närmast vår arbetslös
hetsförsäkring, då den lön som utgår vid
arbetslöshet endast utgör vissa procent
av den utgående lönen.
J1ag hade två adresser att resa till.

Mr och Mrs Danielsson och 1bilarbetarnas
högkvarter (United Auto Workers). Ge
nom missödet med bilresan hamnade jag
först nos the Union och det var även
dessa som organiserade mina industri
besök.
Den magniJfika nyuppförda förbunds

expeditionen ligger vackert belägen vid
sjön Erie som är gränssjö mot Canada.
Det ser ut som ett ödets ironi, men fack
förbundet har faktiskt sina lokaler på
den tomt där Henry Ford tidigare hade

sitt hem. Det var alltså härifrån den
unge Henry Ford sadlade sina hästar
och red ut i natten för att laga klockor
åt sina grannar.
Mitt första besök gällde även Ford

fabrikerna. Jag fick hoppa med i en
amerikansk fackföreningsdelegation som
för tillfället gästade Detroit. Delegatio
nen bestod av lokala fackföreningsfunk
tionärer från ett flertal stater i Ameri
ka. Vi samlades först på f'örbundsexpe.
ditionen där vissa informationer lämna
des över dagens besök. Sedan bar det
iväg med bilar till, vad jag trodde, Ford
fabriken. Men ack vad jag bedrog mig.
Vi kom till en ny fackexpedition. Det
var den lokala fackföreningens rörvalt
ningsbyggnad, Där fick vi ytterligare in
formationer, det var då ingen gräns för
viljan att upplysa. Alla skulle veta allt
om alla. Efter cirka en timmes parla
meriterande d'or,tsatte så våra bilar igen.
Vi kom till en kolossal byggnadmed par
keringsplats för tusentals bilar. Detta
måste :förvisso vara den jättestora bil
fabriken, tänkte jag i mitt stilla sinne.
Man ack vad jag bedrog mig. Det var en
stor restaurang, den var så stor att hela
Gustavsbergs invånare kunnat bli ut
spisade i en enda lokal. Där blev vi
bjudna på lunch. Att allt var stort i
Amerika det visste jag redan, men att
till och med biffstekarna var dubbelt så
stora som hemma i gamla Sverige det
anade jag inte. Efter den kulinariska
lunchen susade så våra bilar iväg igen.
På avstånd syns ett torn, det blir större
och större ju närmare vi kommer. Bi-

larna bromsar in, stannar, och vi kliver
ut. "Detta är förvisso Fordfabriken",
dristar jag mig att säga till min färd
kamrat. "Nej detta är endast utställ.
ningstornet, Fordfabriken är flera gång
er större." Jag sa endast "jaså, jaha,
ja jag förstår". I verkligheten förstod
jag inte så mycket.
En rundvandring genom utställnings

hallarna visar bilismens utveckling från
Fords första skrammelkärra tiH bil mo
dell 1955. Detta väldiga "Colosseum"
rymmer så mycket annat värt att be
grunda, värt att beskriva, men detta
hoppar vi över. Vare nog sagt att vi
som avslutning fick var sin backelit
medalj av tre generationer Ford var
efter vi anträdde sista etappen av resan
till ifordfabriken.
Fabriken eller fabrikerna är en impo

nerande anläggning. Den sysselsätter för
närvarande c:a 70.000 arbetare varav
15.000 "sitter ,på kontoret". Fabriken
är byggd i långa :fiabrikshallar med mel
lan 2 a 3.000 anställda i varje hall. Alla
utrymmen är väl tillvaratagna. Golv
ytan är noga inrutad och varje maskin
bemannad. Man räknar för närvarande
att 93 proc. av hela kapaciteten är ut
nyttjad. På speciellt kvinnliga avdelning.
ar får man ett intryck av trångboddhet
trots den väldiga golvytan. Flickorna
står tätt, tätt, packade som sardiner i
en sardinburk. överallt finns avlösare
färdiga att rycka in där det behövs. För
tjänsterna är goda. För vanligt tempo.
arbete !betalas 2:25 dollar per timme.
Omsatt i svenska pengar gör detta c:a
13 kr. per tim. Denna jämförelse ger
dock ingen absolut rättvisa, därför att
det är dyrare att leva i Amerika. Om
vid nedskriver dollarn till kr 3: 50 får
vi fram en timlön på kr. 8:40. Vi kan
alltså få fram en Ievnadsstandard sorn
är högre än den vi har hemma i Sverige.

Den amerikanska kvinnan.
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Men Ievnadsstaridard är ett invecklat be
grepp. Avståndet mellan bostaden och
fabriken är långa. Ibland flera svenska
mil. För att tjäna sina pengar måste
man därför ha bil. Men det duger inte
med vilken bil som helst. Nej, det skall
vara en stor bil, dels för de stora av
stånden och dels för det sociala anse
endet. Bilen får aldrig bli gammal. Den
dör alltid ung. Högst 5 år. Sedan kö
per man nytt. Att detta kostar pengar
säger sig självt. Bilen slukar därför
en stor del av inkomsten. Den är inte
heller så billig som vi trodde. För en
medelstor vagn får man ge c:a 2.300 dol
lar vilket motsvarar ungefär en halv
årslön.
Det börjar bli allt vanligare att bå

de man och hustru har bil. Varför ska
hustrun vara utan? Hon får slita lika
mycket som mannen. Många gånger
har hon den dubbla arbetsbördan. Långt
är det till affären och tiden vill inte
riktigt räcka till. Nej kvinnan ska ha
bil. Hon trampar gaspedalen i botten
och susar iväg till varuhuset. I förbi
farten gör hon sina Irvsmedelsuppköp
för dagen. Och så är det förstås hår
frisörskan och skönhetsinstitutet. Allt
detta bar tid. Tid är pengar och därför
blir det så billigt med bil. Man spar tid.
Detta är ett lättsinnigt ekonomiskt re
sonemang men det är den nya tidens
röst. Använder den amerikanska kvin
nan lite tid till matlagning och hushålls.
bestyr, så använder hon desto längre tid
till att förbättra sitt utseende. Och -re
sultatet? Ja titta på den amerikanska
kvinnan. Hon verkar evigt ung. Mormo
dern påminner om den svenska tonårs
flickan. Nätt, fräsch och välvårdad. Åt
minstone verkar det så för den som en
dast har sett henne på vederbörligt av
stånd.
Så var det ungdomen. Den är käck,

öppen och framåt. Där våra halvvuxna
pojkar leker med motorcykel, leker den
unge amerikanen med bil. Man måste
imponera på sin flicka med en flott
vagn. Det bidrager alltid till framgång
en på det amorösa området. När kväl
len kommer gasar man parvis iväg till
den stora friluftbiografen, kopplar in
högtalaren i bilen, sitter stilla kvar i
sin vagn och hänger sig åt avancerade
ömhetsbetygelser.

A. ö.

Interiör från Fordfabriken. Arbetet sker per löpande band i alla. former.
Här conveyors för vagnoper,atfoner.

Utställningsrotun.da. och entre till Ford.fabrikerna.

Det är så, att människorna i allmän
het aldrig är så säkra på sin sak som
när det gäller omdömet om andra. Var
för? Helt enkelt därför, att man vill
vara referenspunkten för sitt onuioine
om andna, och följaktligen har man all
tid rätt.

Professor John Elmgren

Jag sov och jag drömde att livet var
glooje.

Jag vaknade och fann att livet var att
tjäna.

Jag tjänade och fann att tjänande var
glooje.

Rabindranath Tagare

Det kommer alltid att framstå som
något obegripligt, att vår generation
med alla sina framsteg ifråga om ve
tonde och kunskap, kunde sjunka så
djupt i andlig mening att den icke brud:
de sig om att tänka.

Albert Schnoeiteer,
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Trivsel och skydd
I.

Kvinnorna och arbetskläderna
På sport., fritids-, fest- och finkläder

lägger vi ned intresse = tid, arbete
och penga.r, inte minst modehusen och
konfektionsfabrikerna: Vi d'år därigenom
fram en mängd ändamålsenliga och
vackra kläder, som skänker glädje och
til1fredsställelse.
Hur är det med arbetskläderna? In
tresserar sig kvinnorna så mycket för
dem, att de stimulerar rfabrikanterna till
verkliga ansträngningar för att få fram
trevliga, välsydda och ur skyddssyn
punkt tillfredsställande modeller för oli
ka yrkesbehov?
Vi frågar i alltför ringa grad efter

kvalitetsvara, tänker alltför litet på att
arbete och arbetsdräkt skall passa ihop
och glömmer helt att också skyddssyn
punkterna måste ibeakt.as.
Visserligen ser vi sällan, att kvinnor

(vare sig på kontor eller inom Indu
strien) sliter ut sina gamla finkläder
under arbetsdagen. Men alltför ofta mö
ter vi - även i arbetssalar med "far
liga maskiner" - kvinnor iförda tunna,
sladdriga rockar, som viftar omkring
dem med uppsluppna sömmar, med
knappar som gått sönder i manglingen,
knapphål som tänjts ut under använd
ningen. Rockar utan kvalitet och stil.
Prisbilliga vid inköpstillfället men dyra
i längden, arbetskrävande i underhåll
och felaktiga ur skyddssynpunkt.
Tack vare konfektionsindustrien har

vi större möjligheter än förr att vara
"välklädda" under arbetsdagen. Genom
att visa intresse för arbetsdräkten, som
vi dock bär tredjedelen av dygnet, skulle
vi kunna hjälpa konfektionsindustriens
ledande kvinnor och :män att få fram
plagg, som motsvarar vårakrav på triv
sel och säkerhet.
Vilka 1krav skall vi ställa på en ar-

betsdräkt ur de båda huvudsynpunkter
na trivsel och skydd?
Den skall passa för den speciella ar

betsuppgiften, skydda mot kyla respek
tive värme, väta, damm, smuts och olja
m. ·m.,
den skall vara lätt tvättbar och kun

na bäras direkt på underkläderna,
den skall vara välskuren= lämna full

rörelsefrihet,
den skall vara välsydd och den skall

vara klädsam.
Arbetsdräkten får dock inte ha löst

hängande eller fladdrande tillbehör så
som ärrnslag, skärpändar o. d., som kan
fastna i rörliga maskindelar.

•
1 arbetet

Ett ofta försummat arbetarskyddskrav
är hårskyddet. Ett känt faktum är, att
kvinnan hellre utsätter sig för risken att
bli skalperad, än hon döljer håret under
en mössa, scarrf eller klut. Under årens
lopp har det kommit fram trevliga och
bra ihårskydd, som emellertid nästan för
svunnit ur marknaden i brist på köpa
re. Men så inträffar också årligen ett
antal svåra ska1peringsolyckor, som
kunde ha förhindrats om den skadade
burit en tunn scarf, mössa av nättyg el
ler ett grovmaskigt hårnät.
Vid arbetet med rörliga maskindelar

är det ett oeftergivligt krav, att den
arbetande skall använda hårskydd.
Som vi redan sagt sliter man numera

inte ut gamla rfinkläder i aroetet, men
fortfarande tycks kvinnor, äldre som
yngre, använda sina ·kasserade f.ina skor i
arbetet.
I varje fall används det i alltför stor

utsträckning olämpliga arbetsskor.
Gymnastikskor, gummistövlar, gamla
tofälor, utslitna, ner-kippade och sned
klackade, tunnsulade dans- och prome
nadskor, skor, som sett sina bästa da
gar. Vi har ännu inte kommit så långt
i välkläddhet, att vi för vårt eget väl
befinnandes skull köper ett par trevli
ga och ända:målsenliga arbetsskor.
För en arbetssko gäller samma hu

vudregel som för arbetsdräkten. Den
skall vara vald rför arbetsuppgiften. På
ett hårt golv med ett stående arbete kan
träbottnade skor ge vila för foten. En
stabil sko med god passform, som ger
foten ett bra stöd, är under alla förhål
landen den rätta arbetsskon. Den får in
te vara för trång i framfoten, den skall
iha stabil hålfot, stadig ibakkappa och
inte Iför hög Iolack.
Ookså underkläderna spelae en stor

roll ur arbetsskyddssynpunkt. De skall
medge avdunstning ,från kroppen, skyd
da mot kyla respektive värme. På
grund härav är nylonkläder inte alltid
de lämpligaste, även om de fyller kra
vet på att vara lättvättade. Vidare bör
underkläderna ge full rörelse.frihet och
inte snöra åt känsliga partier av krop
pen.
För att ernå större trivsel och före

by,gga. ohälsa och olycksfall gäller så
lunda inte endast "rätt kvinna på rätt
plats" utan även "rätt plagg på rätt
kvinna". Genom att vara "välklädda"
under arbetstiden uppnår vi större
trivsel och personlig säkerhet men också
större säkerhet ur skyddssynpunkt.

Ur LO-KF ,komm. broschyr om
"kläderna i jobbet"

2.

Några synpunkter på skydd mot
infektioner

Inom all industri och förmedling som
gäller livsmedel är kraven på hygien
både när det gäller den egna personen,
kläderna, lokaler, maskiner, redskap
och verktyg särskilt stränga. Här har
kontrollmyndigheterna utfärdat särskil
da föreskrifter. Men även i andra
yrken är det naturligt, att var
och en da,kttar en god hygien. En
god hjälp erbjuder de moderna
tvätt- och duschrummen, som börjat bli
allt vanligare på arbetsplatserna.
Den personliga hygienen syftar ju bl.

a. till att minska risken för infektion.
Ind'ektionen kan ske genom den inanda
de luften, genom beröring med andra
personer, genom det gods eller den vara
man hanterar och genom skadedjur,
Vid hosta och nysning sprids större

eller mindre kroppar i luften. De större
faller snabbt till golvet och torkar där
in, men de minsta kan hålla sig svä
vande förhållandevis länge och •kan där
igenom göra luften smittofarlig. När
dropparna sjunker till golvet blandar de
sig med lättrörligt damm. Infektions
risken minskas om man använder näå
duk och har möjlighet att tvätta hän
derna efteråt, samt om man exempelvis
med hjälp av dammsugare tar bort dam
met på effektivt sätt.
Människans hud och särskilt området

kring analöppningen är alltid mer eller
mindre rikt på olika slag av tarmbak
terier. Det viktigaste medel vi har för
att förebygga risken för smittspridning
genom kontakt är en god kroppsvård,
d.v.s. bad och dusch. Att hålla rent
kring toaletter och tvättställ tillhör ock
så god hygien. För tvättning av händer
na är det enklast att använda pappers
handdukar. De hygieniska bestämmelser
som finns angivna i arbetarskyddslagen
och arbetarskydds-kungörelsen måste no
ga ia·kttagas.
Många, allt för många yrkessjukdo

mar är hudsjukdomar och då till över
vägande del olika slags eksem. Genom
att använda hudskyddskrämer av lämp
lig kvalitet och sammansättning för
just ditt yrke kan du minska risken
för nariga och sönderspruckna händer
och härigenom ska,fäa dig ett gott skydd
mot yrkessjukdomar. En sårig och sön
dersprucken hud gör att handen blir
mindre funktionsduglig, arbetet går
långsammare och förtjänsten minskas.
Arbetskläderna bör hållas så rena

och bytas så ofta som yrket kräver.
Vi har ännu inte nått det hygieniska

idealtillståndet. Här kan alla hjälpa till.
(Ur LO-KF komm. broschyr)
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Bleket •
I bliukpunkten

Grindstudion har åter blivit bebodd,
Evakuerade Gustaf och Edith Lorang
har inrett sig riktigt trivsamt i den
gamla tvårummarn. Även snickareatti
ralj och maskiner ha fått bra plats. När
vi hälsar på kommer en kund från Ja
kobsberg med en stor klädkista, som
skall renoveras, Vi tycker att vederbö
rande farit lång väg, men han förklarar
att det i mellersta Sverige inte ftnns
en så skicklig yrkesman i sitt special
game som Gustaf Lorang. - V-i kan allt
så konstatera att även det dagliga kno
get är igång - men omgivningen är inte
den vi vant oss vid. Bleket står tomt
och öde.
Med anledning av vägbreddningen

måste nämligen Bleket nu definitivt ma
ka på sig. Ett gäng stadiga gubbar
har grävt sig ned under den gamla
byggnaden och pallat upp den på järn
balkar. Kraftiga domkrafter äro bered
da 0-0h om några dagar rullas Bleket
över på. sin nya bädd tio meter från
vägkorsningen. Det är en så pass re
markabel händelse att vi med bild och
text måste föreviga den i Gustavsber
garen. Och så vänder vi oss till Gustaf
Lorang med våra frågor.
- Bleket har ju legat i farozonen

länge. Har det inte varit på tal att riva
det eller tflytta det till annan plats?
- Jo bevars. På 90-talet klarade pro

fessor Key den första attacken, då
bruks-patron helt sonika ville riva huset.
Sedan dess har Bleket varit på tapeten
flera gånger och på 20-talet talade man
om dess flyttning. BI. a. till "Stallbac
ken" snett över vägen, vilket kanske
inte varit så. dumt. I modern tid har
Nordiska Museet intresserat sig för
byggnaden och gjort noggranna note
ringar. Stadsarkitekt Selling och vår
Thun-Olle har också hart ögonen på
Bleket och medverkat tiH att den nu

ska bevaras i samma skick, men flyttas
undan tfrån trafikstråket.
- Har Bleket legat på samma plats i

alla tider?
- Nej. J,ag har vissa uppgifter som

pekar på att huset, som är av 1700-
talstyp, en gång varit kvarnbyggnad vid
Kvarnsjön. Andra tro att ,huset legat
vid ösby.
- Det har alltså troligen blivit hit

flytta,t i början på 1800-talet och sedan
gjort tjänst som vaxljusf'abrtk.
- Ja, kanske snarare som verkmäs.

tarebostad och expedition o. dyl. för en
tillverkning som skedde i uthusen här
omkring.
- Hur kom det sig att man slog sig

på vaxljus?
- Det var nog för att hjälpa. upp

finanserna för fabriken. Porslinet var
ett problem - då liksom nu. Vaxljus
tillverkningen höll man så på med intill
1842, då Liljeholmens vita ljus konkur
rerade ut den.
- Vad blev det då av Bleket?
- Det var arrendatorbostad. Till Ble,

ket hörde också "Lugnet", ett stall och
brygghus, som låg ungefär där bensin
macken står nu.
- Nå, hur kom släkten Lorang in i

stugan.
- Min far kom hit 1881 som snic

karemästare. Han hade bl. a. till uppgift
att ,bygga kynkan där uppe vid Ekedals
skolan. Det var ett verkligt snickar
jobb, som .krävde en arbetsstyrka på
tolv man.
- Har det bott några andra ihär?
- Nja, undervåningen och mellanvå-

ningen har innehafts av Lorangs - i
75 år nu - men i övervåningen fick
min mamma se till gamla, som fick sin
fristad där. Här bodde på sin tid klockar
Ekberg, som sysslade med att rita och
bygga orgeln till Ekedalskyrkan. Senare
bodde Lagerströms änka i vindsrum
met. Den siste båtsmannen i Gustavs
berg och några till av de kända gam-

Färdigt för flyttning.

la gustavsoeegarna har också framlevt
sina sista dagar i Bleket,
- Bleket har väl i alla tider vartt ett

centrum i Gustavsberg;
- Javisst. Förr hade vi ju också sjön

härnedanför - Träsket, som det kallas
härute. Där fanns det gott om fisk och
sjöfågel. Grabbarna seglade iväg på si
na flottar på dess vatten och vintertid
hade vi en fin skridskobana. Uppe från
E:kensberg (där kyrkan <ligger) hördes
skarpskyttarnas musik, på andra sidan
sjön skymtade bagar Lindströms höns.
Varje vår kom uniformerade vandran
de tyska musikanter och gav konsert
utanför "uppköpsföreningens" butik och
fick många rara slantar.
- Det var med andra ord en idyll.

Men störde inte vägen?
- Nej. Idyllen bröts väl inte förrän

ryttmästare Horn uppträdde med den
första bilen i Gustavsberg, men det var
ändå ingen fara. Idag - kan man tala
om fara.
- På den här platsen bildades också

fackiföreningen.
- Ja, jag har t. o. m. sparat den vita

trappsten på vilken Jöns Persson trona
de under sitt tal.
- Hur går det med träden härom

kring Ble:ket?
- En av de största lönnarna försvin

ner - och därmed blir det bara en
kvar av de fyra som min far planterade
häromkring en gång.
- Och inredningen i stugan? Skor

stenstock och -kakelugnar?
- Allting hänger med i flyttningen.

Vi har oara behövt rymma ut lösa in
ventarier.
- Det måste bli ett tungt lyft!
- Ja jag skulle tro att det rör sig om

100 ton. I ena hörnet :finns en gammal
bakugn, som väger bra mycket, men
den har man stagat. Och mellanväg
garna av ,sten, spislar och trappor! Och
så har man gjort förstärkningar runt
om .så att byggnaden inte skall sjunka
ihop. Med ett spel dras hela stugan
över på den nya grunden.
- Och så är det bara att flytta in

igen?
- Ja det dröjer väl någon månad till

det. Man skall väl putsa upp huset litet
och ordna med värme. Och så får vi en
fin källare. Men det ska bli skönt att få
·komma tiUba,ks i gamla Bleket - och
au slippa frysa.
På hemvägen från Lorang gör jag en

lov till Bleket. Den ,gamla välbekanta
vyn med kyrkan och Bleket mitt i byn
försvinner inte men ändras litet till
perspektivet. Och kvar i Bleket finns
Gustaf Lorang, rätt man på rätt plats,
hembygdsvårdare och gammal fin yrkes
man.

-rueeta
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W_iagarakåseri
~älet hette Niagarafallen, 180 miles

från Wellsboro ... Vägen går från vår
stad genom de höga Alleghenybergen
vars grönskande sidor och skarpa krön
bilda ett panorama, storslaget i sitt ma
jestät.
Vår färd började i ottan och min res

kamrat som endast för ett par veckor
edan kom hit från Sverige för att som
vi "Oldtimers" bryta sin bana, såg än
nu ganska dåsig ut (luften i bergen
söker). Allt efter färden fortsatte öpp
nades ansiktsventilerna och efter en li-
en tid såg allt normalt ut igen. Hen
nes muntra prat och glada skratt, frågor
och jämförelser gör att man tänker srg
tillbaka tiH den tiden när ens eget liv
var en enda böljedans. Nu är man någ
ra år äldre, därför gör en flä;kt av ung
dom och livsglädje gott, i synnerhet om
den är representerad av dottern till en
gammal god kamrat.
Farmare sysselsatta med. sin dagliga

gärning ,ger oss knappast ett ögonkast.
Majsfälten gungar tungt för vinden.
Majsen, denna gigantiska "koläckerhet"
når ofta en höjd av 8 fot och skördar
na här äro ofta fantastiska ,i storlek.
Kaffe ,i den lilla staden "Coudersport"

grundlagd av Sir William Couders, illa
känd från de engelsk-amerikanska m
diankrigen. Där spelade ihan uppegga
rens roll och erhöll ock dennes belö
ning. De amerikanska Onondaga.india,
nerna lättade på hans skalp. För att_
kylan ej skulle bli för svår stektes han
på den muntra brasans glöd.
Olean är nästa stad. Här hade vi

lunchrast. Ett faktum konstaterades ge
nast, allting bHr ej mörare med åldern
- i synnerhet ej gammalt oxkött -
även om det är skuret ,i stekar och bär
en döljande domino av -stekt lök och
fin arom av riktig 1biffstek. Efter att
ha gymnastiserat våra kälomuskler på
dessa omöjliga problem fortsatte vi vår
färd, ej mättare precis men gladare.
På den breda vackra vägen seglade

vi förbi ,både välskötta och oskötta far
mar med böljande ifält av vete och råg.
En av de östra staternas största kalkon
farun, med fåglar i tusental, ligger ut
med vår väg.... ,, . Vi passerar igenom
staden Buffalo med sina stora d',abriker.
Här ligger röken som dimman över Lilt
zen och det är ej precis dofter från
konvalj och syren som slår en i näsan.
Tonawanda är en annan vacker liten
stad. Här passerar vi härliga parker
med blommor i massor. Denna lilfa stad
och Niagara Falls ligger vägg ,i vägg ...

Så var vi då äntligen framme och nu
gällde det att få bostad för natten. I
detta bröllopsresornas förlovade land
kan det ibli ett problem, Vi hade tur
och lyckades lura åt oss en skaplig
cabin, Någon timme senare var det
lapp på luckan. Parkeringsplats eller
rum efter klockan 6 på kvällen vid Nia
garafallen existerar endast i dröm
men ...
För min personliga del ,tycker jag om

att studera fyaioncmierna på de nygifta
paren som man möter var man än går.
En del ser ut som de tagit en trLpp
upp och ner för fallen och ej lfullt lyc
kats, somliga liknar debutanter i Dantes
"Divina Comedia", en del vandrar om
kring med uttrycket av de lycksaliga
koma som funnit det gömda iklöver
fältet på grannens ägor, en del som just
fått en inblick i ett av livets mysterier
stövlar omkring som om hela världen
var ett flak av ha,l is . . . Mitt största
hopp är att experimenten skall lyckas
och resultaten bliva efter eller över för
väntningarna. Ty det är många nitar i
vårt livs lotteri och många av vinster
na är av sämsta slaget ...
Jag är säker om en sak, hundratals

fler par ögon har skådat Niagara-fal
lens underbara storhet, än något annat
av naturens skådespel ... Folk som ej
är så noga med llvhanken har rullat
utför fallen i tunnor, fransmannen Blon
din m. ifl. ihar vandrat på Ena över dem,
en del som varit trötta på livets alldag
liga prosa har pejlat djupet här och f'un,
nit lösningen till sina privata problem.
Då våra tankar ej lutade den vägen
nöjde vi oss med att njuta av det prakt
fulla panorama som rullade upp sig för

våra ögon . . . Alla världens nationer
äro här representerade, grötiga tyskar,
stela engelsmän, franska språkas här
och där, ett par hinduer i sina intrigan
ta kostymer, tobakstuggande irländare,
folk från Suomi land, några ryssar, lök
luktande ungrare och folk från "Vi hål
ler med den som vinners Iand" från söd
ra Europa äro väl representerade, Alla,
alla för att betrakta detta naturens dra-
ma ...
Niagarafloden som förbinder Lake

Erie med. Lake Ontario och formar
gränsen mellan Canada och Amerika,
stupar här med ett bedövande dån ned
i djupet. Den vilda skönheten av dessa
fall förhöjes efter mörkrets inbrott ge
nom att ljusen :från oHkfärgade strål
kastare spelar mot den nedstörtande
vattenmassan. Från fallens övre nivå
Ull foten går en hiss och vi följde med,
tänkande a:tt få ta några kort. Men för
det fina skummets skull visade detta
sig omöjligt. Hissen upp igen och så
en promenad över ,tHI "Goat Island".
Klädda i regnkappor, hissen ned i "The
cave of the winds". Från denna ,grotta
kan man vandra under och innanför
fallen och så att säga från undersidan
betrakta de hundratusentals ton av vat
ten som här vräker sig ned. Att besö
karnas antal uppgår i tusental dagligen
behöver väl knappast påpekas,
Fallen på den amerikanska sidan äro

58 meter höga med en konturlinje 340
meter. De s. k. Hästskofallen på den
canadensiska sidan äro 56 meter höga
med en ikonturlinje av 1.000 meter. Det
har beräknats att 15.000.000 kubikfot
vatten per minut störtar över de två fal
len. Den !franska äventyraren och upp-
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täcktsresandenLaSalle tillsammans med
Franciskaner-munken Fader Hemrnapin
"upptäckte" fallen 1678, men de voro
allaredan då väl kända. Under årens lopp
har flera ras förekommit, det sista för
ett eller två år sedan, när det beräkna
des att 20.000 ton av den hårda klip
pan lösgjordes och störtade ned i djupet.
Den smältande "Tuscarorav-stammens

reservation är belägen ett par miles
utanför staden Niagara Falls. Denna,
en gång så starka och krigiska stam,
hae nu smultit tiH några hundratal. Här
stammande frän Huron- eller Mingo-na
tionen voro de under sin storhetstid ett
gissel för den vita nybyggaren och trap
pern. Detta är nu en saga blott och de,
som de flesta av Amerikas och Canadas
urinnevånare, leva på minnen av den
tid som en gång varit.
Ar 1,726 byggdes de två gamla fäste

na Fort Erie på den canadensiska sidan
vid Niagaraflodens inlopp från Lake
Erie och Fort Niagara på den ameri
kanska sidan av Niagaraflodens utlopp
i Lake Ontario. Kring dessa fort ut
spann sig livliga strider, först mellan
fransmän och engelsmän, sedermera
mellan engelsmän och yankees. Vem som
än var tillfällig innehavare av forten
kunde alltid räkna med ordentliga dus
ter med de krigiska Huron-Mingos,
Iriquois- och Onondaga-stammarna,
Engelsmän och fransmän gjorde sitt
bästa för att uppreta dessa nationer mot
de framträngande amerikanarna, histo
rien visar att detta var ett lönlöst ar
bete. Den unga amerikanska nationen
skapad av män från alla Europas län
der, kämpande för frihet och självstän
dighet lät sig ej förnekas. Med godo
eller ondo bröto de sig igenom. Vi finner
bland dessa unga amerikanare namn så
som John Larson, Stockholm, soldat,
Erik Johnson, Rättvik, pälsjägare, brö
derna Sven och Nils Anderson, Falun,
pälsjägare - inalles 226 skandinaviska
namn äro här registrerade i den tidens
rullor. Namnet Erik Storm, Orsa, före
kommer ej mindre än 18 gånger. Han
var scout för U.S.A. och en av de bästa.
Ensam lotsade han 6 nybyg'garfarniljer
genom 80 miles av vildmark, full av
kringströvande fient!Lga indianer. Vi
har läst fantastiskt utbroderade historier
om Buffalo Biil, Texas Jack, Daniel
Boone m. fl. Folkfantasien i troget sam
arbete med ljugande berättare har
byggt up,p en lögnernas nimbus kring
dessa namn. Historien konstaterar en
dast faktum om Erik Stomn. Men histo
riens sanningar är i hans fall vida över
träffande allt vad de vilda fantasierna
hos dessa sagoberättare lyckats åstad
komma.
När man betraktar Niagarafallens

larmande naturskådespel synes männi-

skan ynkligt liten. Ändå har mänsklig
Intelligens fjättrat denna titan, jätte
turbinerna i Niagiaras kraftstation för
ser oss med Ijus och styrka i hem och
fabriker. Denna gigantiska anläggning
är med sina moderna maskiner ett stå
ende monument över mänsklig energi
och förmåga att utnyttja naturens kraf
ter.
När de första franska katolskia missio

närerna hörde indianerna tala om den
vilt dånande vita Guden, trodde de rutt
namnet menade den Gud de själva till
bad och kunde ej förstå hur och var
dessa vildar redan hört den kristendom
de hade kommit att förkunna. Litet
anade de när de sattes i en kanot, att
de skulle få göra bekantskap med "The
God of mist and thunder" och som döda
män ej tala, lämnades ingen beskriv
ning på resan, men Niagarafallen, in
dianernas Gud, hade tagit sina första
kristna ofäer.
.Jesuit-patern Theobalth, en andans

energiska svärdsvingare, hade beslutat
att med lock eller pock den allena salig
görande tron skulle påtvingas dessa na
turens barn. Döpas skulle de, med eller
mot sin vilja, döpas eller dö var hans
motto. Indianens tålamod är stort, men
här blev det litet för mycket av ordet
och på tok för litet av mammon. En
vacker solig' dag seg-lade den vördige
patern nedför floden och fallen, spikad
till det •kors han uppsatt utanför det
stormade Fort Erie.
Engelsmännen övertog så småningom

hela Canada, religionstrafiken gjorde

Skolnytt
Vid det nya läsårets start i Gustavs

bergs enhetsskola ropades 626 elever
upp. De hade fördelats i 26 läraravdel
ningar. Inte mindre än 10 nya lärare
hade anställts. För fortsatta studier ha
de folkskollärarna Fritz Berg, Gösta
Borg, Enoch Görfelt och Karl-Olov Gus
tavsson beviljats tjänstledighet.
De nyanställda lärarna är adjunkterna

Wilhelm Rehnsfeldt och Stig Munknäs,
ämneslärarinnan Karin Håkansson, folk
skollärarna Vilhelm Samuelsson, Olov
Nordgren, Gudrun Wänngård, Inga-Britt
Holm, Marta Andersson och Signe Stor
holrn, skolköks-lärarinnan Eleonore Thör
ne, fil. mag. Karin Kinnemark och stifts
adjunkt John Evaldsson.
Högsta ,klassen omfattar innevarande

läsår 21 elever i klass 9 ag, därav i gym
nasielinjen 8 och 23 elever i 9 y fördelade
sålunda: handelslinjen lO, hushållsav
delningen 5 och metallinjen 8 elever.
F'örsöksverksarnheten omfattar från och
med detta läsår ana klasser.

helt om marsch. Nu skulle Lutherska
läran bli rättesnöret. Om ej den katol
ska iden mottogs med översvallande för
tjusning, så hade den på sina håll åt
minstone 1blivit erkänd. Den stoiske röde
mannen började bl! skeptisk. Han kunde
ej förstå varför det som var bra den
ena dagen ej dög dagen efter. Därtför
återgick han till sina gamla Gudar. De
fem stora stammarna, Iriquois - De
lawares - Tuscaroras - Algonquins -
Onondagas började religions-kalabali
ken. Att här följa historien bleve för
mycket, nog av, under åratal, med vissa
korta uppehåll, fortsattes mördandet. Så
började yankee-pälsjägare tränga sig
längre och längre norrut. Priset för en
yankeeskalp var 5 pund stycket - ga
ranterat av engelska regeringen ,i Cana
da. Yankees hade dnga rpengar, så för
att kvittera vänligheten skalperade de
fritt och för nöjes skull. Indianerna kom
mellan två eldar, Delawares dukade un
der först, sedan följde Onondagas, så
Algonquins, Iriquois och Tuscaroras som
trängdes längre norrut.
Frihetskriget följde, Åmerika ville bli

fritt engelskt övervälde. Med den nya
nationen följde de kvarvarande Delawa
res-, Onondagas- och Algonquin-stam
marna. Så småningom övergingo även
Tuscaroras till U. S. A. men Iriquois
förbl'evo engelska. Vad som återstod av
dessa de östra staternas stammar efter
detta krig, var endast en sorglig ruin.
Sedan 'båda staterna, England såväl som
AmeriJka, hade fullgjort sitt reorganisa
tionsarbete efter det förödande kriget,
kom man underfund med att indianerna
var övertflödiga. Ett utrotningskrig sat
tes igång från båda hållen, och detta
tillsammans med den vite :mannens för
bannelser ii skepnad av sjukdomar och
1'fire water" reducerade deras antal
till en bråkdel . . . I slutet på 1800~talet
kom man underfund med att något mås
te göras till ·indianernas skydd och s. k.
reservationer tilldelades dem med fri
rätt 1att fiska och jaga året runt och för
övrigt leva sitt eget li'>'. Allt naturligt
vis under de vaksamma ögonen av in
dianagenter Ullsatta av guvernementet.
Stammarnas befolkning har visserligen
ökat något sedan dess men istället ha
de i de flesta fall blivit fullkomligt ame
rikaniserade. Av deras forna storhet och
stolthet finnes nu intet kvar.
På hemväg igen, brännande hett. Liv

lig trafik, soon alltid på söndagarna, gör
livet surt för den som försöker att skyn
da. Sjöar och floder se inbjudande ut,
men dagen är kort och vägen, om ej
lång, väl ,packad med ,biwar. Skynda lång
samt blir mottot. Hemma Ull sist -
dusch - htgihball - bed - "End of day
and story" ...

George Garring
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Adel, präster, borgare och bönder,
det var de lfyra stånden från den mör
kare medeltiden och ·framöver. De av
löstes så småningom av tre klasser,
överklass, medelklass och underklass.
u är det slut med det också och vi

har fått tre nya, automobilklassen som
även räknar motorcyklar över trehund
ra kubik Inom sina led, sen har vi mo
pedklassen med bågar under trehundra.
Ja och så var det vi avsigkomna stac
kare som åker cykel, vilken klass vi
tillhör kan ,göra detsamma. Hur sa?!
Finns det gångtrafikanter? Ja, ja, nu
hade jag tänkt att vi skulle förbigå
denna beklagansvärda företeelse med
tystnad. Vi får väl räkna in dem bland
författare, fria konstnärer, idealister och
annat löst folk som utgör skönhetsfläc
kar i den för övrigt välordnade sam
hällsbilden. Nåja, det är bara en tids
fråga när dessa originalitetsjäktande
personer blir bortrattonaltserade ur sam
hällssystemet. Må frid lysas över deras
minne, de menade inget illa med sin
bakåtsträvande verksamhet.

Denna vidunderliga sommar
har vi Gustavsbergare allt efter sam
färdsmedelsklass tagit oss ut till olika
badstränder. Har man barn i de mindre
storlekarna blir det gärna Ekedalsba
det, Södersved eller 'I'justvik. På den
här kanten håller vi avgjort på Tjust
vik och Gärdsviken som utmärkta fa
miljebad. Vi är inte ensamma om det.
Vi är många, trofasta och entusiasttska
och många av oss vill undra lite för
synt om inte Tjustvik vore platsen för
ett kommunalt bad. Vad· jag har emot
Ekedalsbadet. Ja, inget annat än att det
betänkligt liknar avloppsvatten. Detta
konstaterat flera mornar i augustis
värmebölja, då jag framför näsan på
min lille aningslöse glytt har rensat
vattnet från de mest skiftande slag av
mänskligt avfall, från behån och kräft
skivehattar till vad som kan bli kvar
efter kärlek med förbehåll. Det skulle
väl också vara en nåd att stilla bedja
om ,att slippa skicka ungarna ensamma
på denna farliga 1bit av Stockholmsvä
gen.

Apropå väg,
så skulle vi Tjustviks- och Gärdsvlksba;
dare gärna vilja ha ett allvarligt samtal

med den som öser makadam och kuller
sten på den väg som leder till vårt som
marhimmelrlke. Skall sanningen fram
så lämpar · sig den vägen endast för
tanks och helikopter. Eftersom vi som
sagt åker cykel så har vi lidit en svår
nationalekonomisk förlust i ringdödar
backar och genom förrädiska gupp. En
lördag mitt i värmeböljan stod två gent
lemän i en av de farligaste småbackar
na och lagade konstfärdigt vägen med
asfalttjära och singel. När vi traskade
förbi dem muttrade de argt, att alla
vill åka på vägen men ingen vill hjäl
pa till att laga den, varför vi ökade
takten avsevärt för mina husmorsambi
tioner räcker inte till att laga lantbru
kets utfartsvägar. Vad de ambitionerna
överhuvudtaget har räckt till dessa fri
luftsmånader tycker inte jag att vi
skall forska i.

• Man kan åka andra vägen.
Det kan man inte säger folket. Då

stoppas man av stuginvånare efter vä
gen. Jag vet inte jag. ,själv cyklade jag
den vägen nittonhundra:fyrtio och skräm,
des av alla skyltar med "Enskild väg"
och "Privat område" på. Jag är svårt
allergisk mot sådana skyltar i synner
het när de står vid vägar som kan miss
tänkas vara utritade på karta och bör
betraktas som allmänna. Nå, jag cyk
lade den vägen häromdan igen, utan att
bli stoppad, bara utskälld av en collie
med självhävdelsekomplex. Men det kan
ju hända att denna ökända kärringnäsa
räcker som passersedel. För övrigt var
den vägen bättre endast till Klubbudden
som ju också är ett tjusigt bad, men
knappast så lämpligt för småbam. Här
avslutar vi badavdelningen och övergår
raskt tiH andra vattenfröjder.

Månen stod i nedan,
kvällarna var osedvanligt ljumma och
det var tid för kräftfiske i ösby käsk.
Eftersom min bättre hälft Inte tillhör
kräftans vänkrets så har vi inget fiske
vatten vid denna vackra sjö. Men vem
kan motstå atmosfären vid fiske av
detta tjusiga slag. Spegelblankt troll
mörkt vatten, stjärnljus som irrbloss
över vattenytan, mörka skuggor i lykt
skenet vid stranden. Dit drogs vi med
eller utan fiskevatten. Inte ,bara vi utan
även stora delar av den övriga befolk
ningen hade .kommit på samma strålan
de ide. Nästan nere vid stranden träf
fade vi en av dessa sällsynta infödda
Gustavsbergare. Mycket fol.k trängdes
vid vattenbrynet.
- Skall du inte gå med ner och fiska,

sporde jag hurtfriskt min infödde vän.
Nej, svarade han 'buttert, det är

mitt fiskevatten,

- Jaassåårruö, ea jag, hur många har
du fått?
- Vet inte, väste han, jag lyckades

tränga mig fram ,till håvarna för en
halvtimme sen och då :fick jag fem.
Då gick jag till attack mot folkmas

san med den speciella armbågsteknik
man får som mångårig spårvagnsåkare
i Stockholm samt bland stockholmare i
våran personalbutik. Efter att raskt
ha konstaterat fakta sprang jag hoj
tande tillbaka till min vän.
- De har fått tio och flera drev är i

,gång så du får nog kräftor vad de lider,
skrek jag. Nu skulle han väl i alla
fall bli glad. Han gav mig en underlig
,blick, varefter han sprang hem och
grät.

Där stod man som ett fån,
och ,begrep ingenting, men min lagvig
de, som ännu dras med landsortsbons
onödiga finkänslighet, förklarade att han
troligen ville lfislca själv. Har man hört?!
äre klokt? Jag kan inte med människor
som inte unnar sin nästa att dela sin
glädje. Såna som blir arga när man
hjälper dem med patiensen, eller ger
dem goda råd i bridge, eller de där sur
pupporna som exploderar när man snällt
berättar :fortsättningen på följetongen,
eller de där märkvärdiga målarna som
inte tål att man står bakom dem och
rättar till perspektivet eller talar om
för dem vilken onaturlig färg de har fått
på det där gröna i bakgrunden. Delad
glädje är dubbel glädje. Vilken sjusär
deles kräftfröjd skulle det då inte bli
vit om den spritts ut på denna folk
massa. Fy bubblan, Iför egoister, indivi
dualister o.s.v. i vårt välordnade sam
hälle.

Nu har regnet äntligen kommit,
och det svalkar skönt kring det över
hettade hjärnkontoret. En Iika ovanlig
som lärorik sommar. Där sprack min
gamla dröm om ett liv på en sydligare
breddgrad. Två månaders mtenslv sol
dödade den definitivt och man fann sig
själv längtande efter regn och vanlig
nordisk sommarkyla. Kände djupt med
brunbränt gräs, sprucken jord och lyss
nade sorgset till det ynkliga rasslet i
småbjörkens vissna ·kronor. Förstod med
ens hela charmen i årstidsväxlingen,
mottog de svala vindarna med igenkän
nande tacksamhet och trivdes med de
mörka kvällarna. Nu fick vi alltså så

Gustavsbergs soc=dem, arb.skom;
studielotteri.

1:a vinst nr 859, 2:a vinst nr 751, 3:e
vinst nr 804, 4:e vinst nr 97, 5:e vinst
nr 186, 6:e vinst nr 65, 7:e vinst nr
607, 8:e vinst nr 74, 9:e vinst nr 498,
10:e vinst nr 779.
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Saltsjöbadsspelen
på Farstaborg

Årets Saltsjöbadstävlingar gick för
första gången i Gustavsberg' på välsköt
ta Farstaborg lördagen och söndagen
den 3--4 sept. Det var det 48:de året
i följd som dessa tävlingar hållits, och
de är den äldsta klubbtävlingen av detta
slag i vårt land. Det· fanns också tre
man, som inte ha klickat under dessa år
och som var med även idag på innerba
nan, nu som funktionärer. Det var Hen
ning Wahlberg, Saltsjöbaden, Anders
Bonnevier, Gustavsberg och Bertil Nick
lasson, Nacka. Synd att speakern med
sin utmärkta högtalareutrustning inte
bjöd till att förmedla litet mera detal
jer till åhörarna, så att publiken blev
med på noterna litet bättre.
100 meter: Järla-Hultgren segrade på

11,1 följd av Håkansson samma klubb.
Löpning 1500 meter dominerades av

Nacka-pojkarna Alve Jonsson och Arne
österberg. Lovande Conny Rolf syntes
också i sällskapet men slutade som 6:a.
Segraren Alve Jonsson satte nytt salt
sjöbadsrekord med 4.05,4, och Arne Ös
terberg, också från Nacka, gick även
under det gamla rekordet.
Kulstötningen vanns av Gösta Björk

dahl, Skuru på 12,77, tätt följd av Ake
Jahr, Boo med 12,35.
I Tresteg segrade Roffe Gustavsson,

Järia före höjd-Gösta Gustavsson, som
fick 12,51.
Höjdhoppet blev en tävling i två av

delningar, ty Gösta Gustavsson började
inte förrän de andra hopparna slutat.
Järla-Gustavsson tog sedan 1,85 och ha
de denna gång ingen chans på 1,90. Två
och trea blev Ingvar Bellander och Leffe
Fredblad, bägge representerande Boo.
Söndagens tävlingar inleddes med

flaggceremoni och hälsningstal av Ber-

vi teg av värme och sol. Tack, tack, får
vi be om lite mer regn nästa gång.
Nöjda blir vi aldrig.

Apropå svalare väderlek
så föreslår jag att vi inställer barna
vårdscentralen i Gustavsberg under de
kalla vintermånaderna intill dess veder
börande myndigheter ger oss en för
regn, snö och kyla skyddad barnvagns
parkering. Som det nu förihåller sig
med den saken blir den förebygg1ande
barnavården under vinterhalvåret inte
bara meningslös, den blir hälsofarlig.
Lägg er själva på en madrass som legat
ute i vinterkölden några timmar kära
"Fäder". Vi har i alla fall inte våra
små glyttar till det priset.

Edla Sofia.

til Bergman, Nacka. Här saknade man
defilering under Iedning av någon blås
orkester. Första grenen var häcklöp
ning 200 meter, som vanns av Roffe
Gustavsson, .Iärla med G. Petren, Nacka
på andra plats.
I Berndt Jonssons frånvaro blev stav

hoppet en jämn tävling, där segraren
Gösta Björkdahl, Skuru, vann på 3,10
före öberg, Nacka, som ,klarade 3,00
meter.
Diskusfavoriterna Åkerberg, Järla och

Jahr, Boo höll sig väl framme även i år
och vann i nämnd ordning, Åkerberg
39,46 och Jahr 38,37.
Löpning 800 meter blev en uppgörelse

mellan bataljhästarna Alve Jonsson och
Arne österoerg, Nacka. 400 meter gick
på 61 blankt och österberg vann på
2.00,6. Gustavsbergspojken Bengt Jo
hansson blev 5:a på 2.05,2, han tävlar
för Järla.
Längdhoppet vanns av Bernt Jonsson,

Järla på 6,35 med Wallsäter, Boo på
andra plats. Höjd-Gustavsson blev 3:a
på 6,04.
Löpning 400 meter vanns av Hultgren,

Järla, på den goda tiden 52,0 följd av
Håkansson, samma klubb på 52,5. Bengt
Johansson (Everts grabb) blev 5:P på
53,9.
Tord Johansson, Järla vann spjut på

rekordresultatet 60,58 och Gösta Björk-

dahl, Skuru blev tvåa med 51,74. Ake
Jahr, Boo, belade tredje platsen på 51,44.
Löpning 5,000 meter blev en uppvis

ning av gustavsbergspojkarna Valfrid
Berglund och Conny Rollf, som tävla för
Järla (kuriöst nog) Berglund vann kom
fortabelt på 15.18,6 och Rolf fick andra
platsen på 16.16,0.
Stafett 1,000 meter var den sista gre

nen och där hade man vevkligt bråttom.
Järlagrabbarna satte nytt sa.ltsjöbads
rekord med tiden 2.06,8. Tidigare re
kordhållarna Nacka blev 3:,a på 2.14,4.
Boos lag I blev överraskande tvåa och

dess lag II blev fyra i tävlingen.
'Så vill man till 'sist instämma ,i lör

dagens hälsningstal som riktades bl. a.
till Gustavsbergs ungdom. Nu när Ni
ha fått en idrottsplats att träna och täv
la på, använd densamma, och låt inte
den möda och de pengar den kostat, ,bli
till ingen nytta. Gustavsbergs allmänna
idrott måste nu komma ur sin "down
period" och leva upp som förr under
Bleksängstiden. Eller tänk Er hur det
var förr i tiden, då det var saltsjöbads
tävlingar på Kamelen vid Ringvägen i
Saltsjöbaden. Hela motorbåtsflottan
gick ut "man ur huse" och transporte
rade alla "rättrogna Bergare" över Bag
gen till Kyrkviken, f. v. b. till tävlingar
na. Sånt ,kan hända flera gånger tycker

Axrnan.
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}led tretton skolftickor till London
Tidigt på hösten 1954 började vi i

högsta klassen, 9:an, uppe i Kvarnbergs
skolan fantisera om en skolresa till Eng
land. Intresset var stort, men då det
blev klart, att skolan som sådan inte
kunde bidraga ekonomiskt, eftersom alla
tidigare varit med omminst en skolresa,
tycktes det hela hopplöst. Men skam den
som ger sig. Jag kontaktade ungdomens
resebyrå, som sorterar under ungdomens
fredsförbund. Resultatet blev en offert,
som jag trodde var lögn, tills jag fick
skriftligt på det. Eller vad sägs om 17
dagars resa till London tur och retur
inklusive mat, logi och utflykter för
310:- kronor. Enda villkoret var, att
ungdomarna i gengäld motsvarande tid
skulle ta emot en engelsk pojke eller
flicka i sitt hem. Tyvärr tyckte de
flesta i klassen, att de inte var kapabla
att uppfylla det villkoret. Hela resan
syntes gå om intet tiHs några dagar före
jul en av flickorna, som ville fara, kom
till mig och undrade, ihur det skulle ,bli.
"Ja, du vet ju själv", svarade jag, "det
går inte att få ihop nog många". ''Men
gör nånting, magister Berg", sa hon.
Det blev en stöt framåt. Jag tog ny kon
takt med resebyrån och fick ett nytt er
bjudande. Om vi blev minst 10 skulle vi
få resan fram och tillbaka för 365 :
utan att .behöva i gengäld ta emot en
gäst. Atta flickor I 9:an nappade på
det, och sen blev det julferier. Reseby
rån ville ha besked, och så offrade jag
några juldagar på att besöka föräldrar
na till en del hågade elever i 8:an. Det
lyckades.
Måndagen den 13 juni stod jag till

sammans med 13, obs. 13 ressugna flic
kor i "bästa" åldern på Stockholms cen
tral. Medföljande föräldrar och anhöriga
skakade medlidsamt på.huvudet. Jag
förstod vad de tänkte: "Nu har magister
Berg tagit sig vatten över huvudet". Och
så här efteråt kan jag erkänna, att jag
tänkte likadant.
Resan över Danmark, Tyskland, Lux

emburg och Belgien blev en mardröm
på grund av trängsel och brist på sömn,
och färden över Engelska kanalen i den
kyliga morgonblåsten 1 ½ dygn senare
var droppen, som kom vårt dåliga res
humör allt rinna över. Vi tålde nästan
inte se folk runt omkring oss. Den ut
märkta lunchen satte dock nytt liv i flic
korna, och när vi såg Dovers ,kritklip
por knappt skönjbara i dimman, för
svann det sista av misshumöret. Vi när
made oss målet. Passkontroll och tull
var en formalitet. Måttet för vår resa,
allt ordnar sig, •höll i sig. Samma dag

vi kom till England avblåstes järnvägs
strejken, och vi kunde direkt sätta oss i
de jämfört med kontinenrttåget bekvä
ma, engelska järnvägsvagnarna.
På Victoria Station möttes vi av Mr

Kinch, vår kontaktman i London. Han
hade en underbar förmåga att få oss
att glömma tröttheten. Innan vi visste
ordet av, satt vi högt upp i en tvåvå
ningsbuss, som förde oss genom hela
London till den central, varifrån vi skul
le placeras ut på olika familjer. Det
blev ett tjusigt förstahandsintryck av
världsstaden. Inte minst trevligt var det,
att se hur konduktören bad om avgif
ten. "Thank you", sa han, innan han
ännu :fått ett öre.
Konfrontationen med värdarna, hosts,

som det engelska uttrycket är, ·blev det
hjärtligaste tänkbara. En del av flic
korna blev väl lite fundersamma, när de
såg, hur pass unga deras blivande kam
rater var, och de som fick åka med den
s. ·k. bilen, hade svårt att inte dra på
mun, när ägaren lyfte ut framsätet, för
att de skulle kunna komma in. Sent om
sider var dock alla placerade i East
Ham, och även jag fick en stund över
för att ladda upp för kommande veder
mödor.
En natts stärkande sömn kan göra

underverk. Det bevisades av att j,ag utan
parlör ·klarade av platsbeställningarna
för hemfärden. Det var en fröjd att se
flickorna komma till East Ham Station
första egentliga dagen i London. De
hade redan blivit engelskminded. Det var
naturligtvis svårt att låta bli svenskan,

när de för varandra berättade lustiga
detaljer från engelsk hemmiljö. Så myc
ket var klart, att alla redan tycktes tri
vas. Mr Kinch presenterade två guider
för oss, och så fick vi göra bekantskap
med Underground, snabbaste förbindel
sen med centrum. Det verkade först
vara en hel vetenskap, men det dröjde
inte länge, förrän man kom underfund
med systemet. Använd ögonen, var det
råd, som här liksom överallt gav utdel
ning. C:a 80 öre kostade det att åka
ungefär dika långt som från Gustavs
berg till Stockholm. Hade man lust, kun
de man för den summan åka runt med
underjordiska järnvägen hela dagen. Vi
nöjde oss med att åka en halvtimme.
Målet var Towern, det praktfulla exem
plet på Englands medeltida profanarki
tektur och samtidigt övermåttan rikt på
historiska gestalter och händelser. Besö
karslrrran är omkring 900.000 personer
om året. Redan strax efter entren vid
Middle Tower såg vi den förste Beafea
tern (oxköttätaren r.Hanvar iförd en röd
randad blå Tudoruniform och bar på hu
vudet någonting, som liknade en dok
torshatt, Det var en medlem av Towerns
populära vaktmanskap. .Sitt namn lär
de ha fått någon gång på 1500-talet, då
deras mat bestod av •köttrester Ifrån ko
nungens taffel. Vaktchefen, Chief War
der, hade sin bostad i the Bayard
Tower från 1200-talet. Varje kväll kl.
9.53 e. m. leder han en nyckelceremoni,
som nu upprepats i nära 700 år. I spet
sen för en vaktstyrka låser han olika
delar av Towern. Vid återkomsten till
Blody Tower rusar vaktchefen ut och
ropar:. "Halt! Vem kommer där?"
"Nycklarna", svarar Chief Warder. "Vil
ka nycklar?" - "Drottning ·Elisabets
nycklar". "Drottning Elisabets nycklar

I

Borgmästaren i Eastham inbjöd oss till sin ämbetslokal.



~:.:;R 1955 GUSTAVSBERGAREN 15

mä passera! Allt väl!" Därefter blir det
parad på berggården. Chief Warder
svänger sin hatt och ropar med ihög
röst: "Gud bevare drottning Eltsabeth!"
Vakten svarar: "Amen", varefter natio
nalhyrnnen spelas och nycklarna över
lämnas till kommendanten Iför Towern.
Berätta allt om Towern skulle föra för

långt. Av alla de olika byggnaJderna im
ponerar anläggningens centrum, the
White Tower mest. Dess yttermurar är
längst ner 4 ½ meter· tjocka och högst
upp 3, ½ meter. I gamla dagar residera
de kungliga familjen i översta våningen,
adelsmännen i mellanvåningen, på första
etagen höll soldaterna till, och i källar
våningen pinades fångar med tumskru
var, sträckbänkar och järnkragar. På
den öppna platsen väster om White
Tower finns en kringkedjad fyrkant,
som markerar den privata avrättnings
tribunen. Där miste bl. a. drottning Ann
Boleyn sitt vackra huvud, för att Hen
rik VIII skulle kunna fortsätta sitt
månggifte. Han hade som bekant inte
mindre än sex gemåler. Till slut måste
kanske nämnas, att flickorna inte för
summade att se de berömda kronjuveler
na, och sista synbilden från Towern var
de spöklika korparna, som enligt tradi
tionen alltid har haft sin hemvist där,
och vilkas eventuella avflyttning skulle
betyda Towerns och det engelska världs
väldets undergång.
Från Towern promenerade vi till Mo

numentet, som byggdes till minne av the
Great Fire, den stora eldsvådan 1666.
Monumentets höjdsiffror 202 fot eller
63 m. imponerade inte särskilt på flic
korna, men ingen ångrade klättringen
uppför den invändiga vindeltrappan.
Uppifrån Monumentets altan hade de en
härlig utsikt över London, högt ovan
för alla dess kyrkspiror.

1S :t Paulskatedralen, vårt nästa mål,
byggdes på 1600-talet. Den är Londons
högsta och största kyrka, som i storlek
endast överträffas av Peterskyrkan i
Rom, Sevillakatedralen och domen i Mi.
lano, Det märkligaste med den är, dels
att den byggts av bara en byggmästare,
Christoffer Wren, och dels att den rela
tivt oskadad klarade sig ur sista kri
get, medan kvarteren runt omkring helt
eller delvis utplånades. Christoffer Wren
var en ovanlig man, som under sin 91-
åriga levnad uppförde 50 kyrkor, 36
gillestugor, Monumentet och ett otal pri
vathus. I all sin väldighet lämnade S:t
Paulskatedralen flickorna tämligen obe
rörda. De tyckte, att den var ful, och
faktum är, att kyrkan har en ganska
ledsam interiör, fattig ur skönhetssyn
punkt.
Ingen av oss orkade gå upp för de

260 trappstegen till Whispering Gallery,
där man hör en viskning från ena sidan

till den andra av galleriet. Och ännu
mindre kunde vi tänka oss fortsätta de
616 trappstegen för att nå klotet under
korset.
En kvarleva från medeltidens London

är de 79 gillena, som nu utom att vårda
de gamla gillesformerna huvudsakligen
ägnar sig åt social verksamhet. Det är
endast gillesmedlemmar, som får vara
med och välja Londons borgmästare,
Lord Mayor. Valet sker i den gemen
samma gillestugan, Guildhall, dit vi för
flyttade oss från S :t Paulskatedralen.
Gillestuga är ett ytterst missvisande
namn på denna praktfulla, slottsliknan
de byggnad. Härifrån startar Lord
Mayor sitt medeltida karnevaltäg, sedan
han valts den 9 nov. Samma dag bjuder
han sedan Londons spetsar på bankett
och premiärministern håller ett tal, som
kommenteras i världspressen.
Efter besöket på Guildhall var vi myc

ket belåtna med att via Underground
få återvända till våra hosts och det
obligatoriska teet.
Nästa dag, lördag, bjöd på en för

middagsvisning av the Houses of Parlia
ment, parlamentet. Vår guid var med
lem av Labour. När vi passerade en mål
ning av änkedrottningen sade han:
"Detta är drottningens moder. Jag har
träffat henne. Det är en mycket intagan
de kvinna. Jag tycker mycket om hen
ne". Sådana prov på engelsmännens ro
jalism såg man dagligen bevis på. Deras
kunga-drottningdyrkan tangerar religiös
fanatism. Alla offentliga tillställningar
t. ex. dans och bio slutas med: "God
save the Queen." Detta sagt inom paren
tes. Guiden förde oss snabbt genom de
olika salarna. Vi blev uppmärksamma
de på att röstning sker på samma sätt
som för flera hundra år sedan. Med
lemmarna av parlamentet ger sin upp
fattning till känna genom att gå ut an
tingen genom nej- eller jadörren. Fel
röstning torde vara uteslutet. Sedan vi
imponerats av Westminster HaH, den
äldsta delen av parlamentet med sitt
berömda rträtak av ek, fick vi en del
siffror om Big Ben i det stora Iclocktor
net. Diametern på urtavlan är 7 m., och
klockan väger 13 ½ ton. Förr behövdes
två man för att dra upp fjädern, nu sker
det på elektrisk väg.
Från parlamentet var det inte långt

till Westrrilnster Abbey, kyrkan som är
full med lik, om jag får uttrycka mig
lite vanvördigt. Så långt tiflbaka som
Vilhelm Erövrarens dagar har den an
vänts som kröningskyrka och vi, som
sett drottning Elisaoets kröningsfilm,
kände lätt igen oss. Här ligger inte ba
ra tretton konungar och fem drottningar
med gemåler begravna utan även stor
männen inom vetenskap, konst, littera
tur och politik. Men dessutom har andra

personer, som på ett eller annat sätt
skilt sig Ifrån mängden fått sitt sista
vilorum i Westminster Abbey. På en
gravsten stod det: Old Parr. Det var en
man, vars enda merit var, att han blev
152 år gammal. Det fanns mycket att se:
Den okände soldatens grav, diktarnas
hörna med minnesstatyn över Shake
speare och minnesplattan över vår egen
Jenny Lind. Särskilt intressant var krö
ningsstolen med stenen från Scone, ödes
stenen. ,EnHgt legenden har patriarken
Jakob vilat sitt huvud mot den. Den
minnesgode Jrnmmer ihåg, att stenen
1950 stals från Westminster Abbey och
långt senare återfanns i en skotsk öde
kyrka. Nu ligger den väl fastkedjad un
der kröningsstolen.
På väg till Trafalgar Square passera

de vi Downing Street, där premiärmi
nistern har sin tjänstebostad i nummer
10. En vakt utanför hindrade folk från
att smutsa ned det vita trappsteget utan
för porten. Trafalgar Square anses av
många engelsmän som Londons och he.
1a imperiets kärna. I mitten på den öpp
na platsen står Nelsonmonumentet. Den
korintiska kolonnen med statyn av sjö
hjälten, rest som äreminne över slaget
vid Trafalgar 1805, är 56 m. hög. Den
över 5 meter höga Nelson-skulpturen är
huggen i tre olika stycken. Det största
blocket väger 30 ton. I likhet med en
viss staty i Kungsträdgården i <Stock
holm vaktades monumentet av fyra väl
diga bronslejon. Eftermiddagen och sön
dagen var fri. D. v. s. flickorna var
tillsammans med sina värdfolk, och jag
blev bjuden på en biltur till Windsor
Castle.
På måndagen den 20 lbjöds vi på en

underbar båtresa uppför Themsen till
det 20 km. utanför London liggande
Hampton Court Palace, det största av
Englands kungliga slott. Två slussar
fick vi .passera, innan vi var framme
vid det i en blandning av Tudor- och
barockstil byggda palatset. Vi ,gjorde en
rundvandring gen<;>m några av de 1000
rummen med utsökta tavlor-och gobeläng
er, och därefter försökte vi ,gå vilse i de
jättelika trädgårdarna, som omger slot
tet. Per tåg återvände vi sent på kväl
len till London.
Nästa dag fick vi se Trebor Confec

tionery factori, en stor karamellfabrik i
East Ham. Det blev ett populärt inslag,
som avslutades med att alla fick en stor
burk konfekt som minne av besöket. På
kvällen hade våra värdar ordnat ett väl
komstparty i Elcas Social Halls. Det
låter väldigt fint, men både jag och flic
korna fick en chock, när vi kom dit.
Det var en liten lokal med pelare av
trä som i gamla Ekedalsskolan och lågt
i tak som en vindskupa. Den var smak
lösare än den enklaste samlingslokal i
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SYerige. Dessutom var det fullt av ung
ar och värdfolk och ett liv, som kom
mina ganska okänsliga trumhinnor att
vibrera. Men det var bara att "keep
s:miling'' och tala med värdfolk, som
jag inte hunnit träffa förut. Det bjöds
pä ett öronbedövande program. Ledaren
skrek och bakom en underledare på
samma gång: "Order, order!" När det
var något så när tyst, började underhåll
ningen med svenska folkdanser av en
vältrimmad grupp Wbrldfriends. Och så
följde slag i slag i oväsendet uppträdan
den av ungdomar och barn. Sketcher
och danser utfördes utan nervositet. Al
la verkade durkdrivna artister, oberörda
av publiken. Det var nästan kusligt att
e en liten flicka på tolv år, utstyrd till
revysångerska, med redan spruckna
stämband skråla fram en schlager, som
hon suggererade publiken att sjunga
med i refrängen.
Så ropades det ut, att de svenska gäs

terna först av alla skulle ha te, som
serverades i ett hörn av lokalen mitt i
trängseln. Först fick vi ställa upp mitt
på golvet för fotografering. Program
met fortsatte under tiden. Folkdansla
get dansade olika länders folkdanser
mycket ,skickligt, och vi beundrade de
ras förmåga att uthärda den tropiska
värmen i lokalen. Till slut var det min
tur att avsluta det hela med ett tack
tal.
För att inte riskera nedskärning av

min reseskildring, måste jag nu in
skränka mig till att delvis endast om
nämna det, som vl fick vara med om i
fortsättningen. Alltså blev vi påföljan
de dag bjudna på en mångmilafärd i en
bekväm turistbuss genom grannkommu
nen Kent, som blivit .kallad för Englands
trädgård. Det blev en tjusig upplevel
se av det mjuka, leende landskapet i
sydöstra England. Under färden gjorde
vi ett uppehåll i Lullingstone Castle, ett
gammalt slott, som de praktiska engels
männen gjort om till silkesmaskfarm.
Det var ett oväntat tillfälle, att i verk
ligheten få följa stlkesmaskens av män
niskorna ännu inte överträffade, fram
ställning av siLkestrådar. Som extra
krydda fick vi höra, att kröningsstassen
till drottning Elisabeth tillverkats av sil
ke från Lullingstone.
F'rån silkesmaskfarmen fortsatte vi

till Canterbury, där vi besäg den vackra
kyrkan, som av tyskarna bombardera
des, som hämnd Iför att Kölnerdomen
skadats av bomber. Nu var den dock i
huvudsak restaurerad, och en utomor
dentligt inspirerande guld gav oss den
rätta historiska bakgrunden till alla de
oskattbara skönhetsintryck, som inte
riör och exteriör bjöd oss. Och precis
som på beställning förhöjdes den an
daktsfulla stämningen av en grupp kor-

gossar, som med ljusa, vackra röster
sjöng medeltida hymner. Den dagen, vår
åttonde i England, blev en av höjdpunk
terna.
Vår outtröttlige arrangör kom nästa,

dag med ett mellanstick av nutidsda
tum. Vi fick göra ett besök hos borg
mästaren i East Ram, som välkomnade
oss i all sin glans. Den varma pälsdrälc
ten måste han dock ta av sig efter en
stund. Egenhändigt visade han oss loka
liteterna och lät fotografera sig i äm
betslokalen, med oss runt omkring sig.
Som avslutning gav han på flickornas
försiktigt uttalade önskan tillstånd till
att en av brandbilarna fick forsla oss
till nästa sevärdhet, en modern flick
skola. En sådan brist på formalism vo
re nog otänkbar här hemma. Men att
flickorna jublade, då vi på detta origi
nella sätt, en del iförda :brandhjälmar,
for genom East Rams gator, behöver jag
inte särskilt framhålla.
[)e följande dagarna hann vi med att

se zoologiska trädgården och ma:dame
Tussauds vaxkabinett och framför allt
bekanta oss med affärerna på Oxford
Street och kring Piccadilly Circus, En
upplevelse var det att gå på Cinerama,
det allra sista inom filmteknikens om
råde, Det torde bli framtidens melodi.
Man har lyckats framställa en film,
som kommer åskådaren att känna, som
om han själv sitter i flygplanet eller
åker i berg- och dalbanan. Det var en
sensation, som inte kan beskrivas, den
måste ses.
,Som alltid när något är riktigt trev

ligt, tyckte vi också, att tiden runnit i
väg alltför fort, när vi erter ett hjärt
knipande avskeds,party tog farväl av vå
m värdar på Victoria Station. Trots
den korta tiden hade vi knytit vän
skapsband och upplevt engelsk hemmil
jö på ett sätt, som vanliga turister ald
rig få tillfälle till. Det var mycket, som
tilltalade oss, men samtidigt kunde vi
konstatera att gamla Sverige i många
avseenden ligger före, framförallt när
det gäller hygien och renlighet. Eller
som en av flickorna sa när vi passerat
tullen i Malmö: "Ingenting går dock upp
mot vårt trygga, rena land."

Fritz Berg.

Som råmaterial till människor är da
gens barnungar säkert inte sämre än ti
digare generationer. Ansvaret för ned
busningen faller på föräldrarna. Anser
man det viktigare att hålla sig med bil
än att låta den ena parten i äktenska
pet vara hemma och övervaka att tel
ningarna inte utvecklas till kvarters
gangsters så påtar man sig ett stort an
svar, som inte kan överblickas.

Ur St.-T.

Jommarens
•simmare
promoverade
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Simkureen. vid Ekedalsbadet gynnades
av vädret och pågick från 30 juni-21
augusti. Av nybörjarna har 35 lärt sig
simma minst _25 m. Magisterprov har
klarats av 6 elever, kandidaten av 12.
Och så har 19 tagit silver, 43 ,brons
och 77 järnmärket. Även vid Atervans
badet har kommunens simlärarinna,
Sigyn Hernod, hunnit med att fä fram
simkunniga. Där har 17 lärt sig simma
i år, 6 har tagit silver, 15 brons och 40
järnmärket.
Den 21 augusti avslutades sim-kurser

na med promotion, från vilken en rad
bilder återges på föregående shia. Ty
värr får vi inte plats med alla namnen
på provtagarna, men vi kan nämna ma
gistrarna: Margareta Rennerstedt, An
na-Greta Burman, Björn Andersson,
Gerhard Böhm, Gunvor Lindefalk och
Karin Borg.

NTO :s DM-tävlingar i allmän idrott
hade i år förlagts till Farstaöorg' den
21 augusti. Olle Olsson från Gustavs
berg hedrade sig som bäste junior i de
spännande tävlingarna. Arrangörer och
tävlande uppskattade livligt den vackra
idrottsplatsen och den vackra prissam.
ling som skänkts av Gustavsbergs Fa
briker,

Tvättinrättningen på Kat.thohmen
läggs ned från och med 1 oktober. I stäl
let utökas ,tvättstugan i Höjden med mo
derna maskiner och 'kan nu mottaga
även in1ämnin-gstvätt.

Tyska ungdomar från Ruhr.diatriktet
besökte våra fabriker den 12 augusti.
Under middagsrasten sjöng de några
hemlands- och kampsånger, vilket livligt
senterades av lyssnarna vid HPF.

Våra uarpaspelare har haft korpmatch
mot "-bryggarna" och bärgat en första
inteckning i en jättehög pokal, som nu
tronar på personalkontoret.

Korpfotbollen är nu slutförd. BKF
blev Korpmästare med Plast på andra
plats.

Vandringspriset i Koop. RM i oriente
ring en fin målning, togs hem definitivt
av våra grabbar vid tävlingar i Upp
salatrakten den 4 sept..genom Alf Ro
sen (6:a i klass 1), Folke Anevret (1:a
i klass 2 B), Harald Dahlgren (1:a i
klass 2 A) och Arne Lindberg (9:a i
klass 2 B).

Trafiklekskolan som blev populär fö_
regående säsong med avslutningen på
Ekva-llen och medverkan av 1Stockh-0lms
polisens Kasperteater, startar ny sä
song för 6-åringar i oktober. Anmälan
kan göras på Daghemmet till fröken
Olofsson.

Bridgeklubben startade sin säsong den
12 sept, På programmet stod partäv
ling, och årsmöte. Partävlingen vanns
av B. Johansson=-Olsson. Ville Falk
omvaldes tiH ordf. och övriga i styrelsen
blevo Uno :Sande-brin-g, Rolf Karlsson,
Sune Nilsson, Gunnar Ekström, Inge
Vestin och Märta Lindberg.

Fotopristävli1~gen, som under året an
ordnats av KF:s bokförlag, samlade
många hundratals tävlings-bidrag. Gläd
jande och överraskande kan vi konsta
tera att vår tidnings lfotograf, Hilding
Ohlson, bärgade både 1 :a och 2 :a pri
set. Bilden "Lördagskväll på Farstavi
ken", som fanns med i lförra numret,
vann första priset. Andra pris-bHden
kommer i nästa nummer.

Verlcstadsskolasi har börjat sitt andra
verksamhetsår med ett tillskott på 4 nya
elever. Andra årskursens elever äro nu
ute på avdelningarna för att lära kän
na de olika arbetena. V•i hoppas na
turligtvis att våra gamla vana yrkesar
betare hjälper dem på bästa sätt, så att
de lär sig yrket.

Gunnar Lindfeldt heter vår nye lands
fiskal. Han tillträdde sin befattning den
1 juli och kommer närmast från Vax
holm. - Red. väntar nu att -få ett foto
av underlydande poliskår i Gustavsberg,
med namn och funktion på mannarna.
Vi känner dem alltför litet - och det
är ju bra på sätt och -vfs.

Traffäsäkerhetskonimitten påminner
om de nya trafikbestämmelser som trätt
i kraft från 1 juli. Hastighetsbegräns
ningen genom tättbebyggda områden är
max. 50 km. Moped får ej ha högre has
tighet än 30 km. Och varje mopedåkare
vet väl att någon ändring av fordon el
ler motor för att få större hastighet ej
är trlläten. Alla lfordons.förare är skyl
diga att stanna innan de ger sig ut på
huvudled.
Efter 1 juli 1956 skall cykel vara för

sedd med lyse både bak och fram. -
Skär,pta bestämmelser gälla nu för om
körning, fartbegränsning då fordon nal
kas barn vid -vägen, vid parkering o.s.v,
När det gäller de små barnen är det

av stor ,betydelse att de tidigt lär sig
trafiikreglerna. Lämpligt forum är den
trafiklekskola som startar Iför s-årmg.
arna i oktober. Men alla trafikanter
måste nu sätta sig in i trafikbestäm
melserna. Hänsyn och ansvar i -trafiken
är allas angelägenhet!
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Vi har fått en hemvärnsgård!

En tjusigare plats än den, där den
präktiga nya hemvärnsgården ligger, lär
man få leta efter. När solen skmer över
udden vid Södersved och smeker den
praktfulla vyn över Grisslingefjärden
eller mot Storholmen, såsom söndagen
den 4 september, då lyckönskar man
våra frlvilliga hemvärns- och hembygds
organisationer att just däir ha fått en
samlingsplats. Läge och stugans utrorm.
ning synes motsvara vad man rimligen
kan önska sig. Nu har hemvärnare, lot
tor, Röda kors, civilförsvar, skyttar m.
fl. ett utflyktsmål och en övningsplats,
som bör bidraga till att dessa organisa
tioner blir ännu starkare.
Hemvärnschef Wiberg' avlämnade

hemvärnsmän, lotter och hemvärnsmu
sikkår till Rilkshemvärnschefen, general
major Brinck och musikkåren spelade en
marsch, ,prick kl. 14.00. Ca:lle Wiberg
redogjorde för gårdens tillblivelse, på
den plats där man för 10 år sedan fick
en barack för sina övningar. Tack vare
Gustavsbergs fabrikers välvilja hade
man nu d'ät,t ett verkligt hem för de fri
villiga försvarsorganisationerna.
Genera:! Brinck, som till att börja

med fick den uppsträckta foi,meringen

av uniformer och civila att slå sig ned
i backarna, d'oi,made sjtt invigningstal
till en intressant betraktelse över hem
värnets uppgifter. Han erinrade om un
der vihken press hemvärnet .för 15 år
sedan kom till och fastslog att 'Vi för
vår :frihet blivit övertygade och villiga
att på alla sätt värna den. Hemvärns
tanken omfattas nu av folkrnedvetan,
det och utgör ett samband mellan hem
värn, Jottarörelse, Röda kors, civilför
svar och andra organisationer. Alla, som
vill värna sitt land, måste räkna sig
som clvilföravara.re och ingen får dra
sig undan om det gäller att försvara
hemmet och ihembygden - och där är
parollen den att varje meddelande ätt
motstånd skall uppges falskt. - För
att motsvara denna beredskap behöver
vi ständigt utbildning och hemvärnet
och de frivilliga organtsattonerna behö
ver i detta syfte också stöd från stats
makten, kommunen, industrien och en
skllda. Denna hemvärnsgård är ett vac
kert exempel på ett sådant stöd, sade
generalen och förklarade Oustavsbergs
hemvärnsgård invigd. Till ing. Hjalmar
0lson överlämnade han därefter Hem
värnets förtjänstmedalj i guld. Ing. 01-

son mottog den med reservation att den
mätte betraktas som ett bevis för upp
skattning >till dem i företaget, i första
hand byggmästare Skoglund, som direkt
åstadkommit gården. ,För sin egen in
sats ville ihan säga att han "sällan fatt
mottaga så mycket iför så litet".
Musikkåren klämde i med Hemvärns

marsch och så strömmade ,gäster och
hemvärnsmän in tiU den präktiga mål
tid, som lottorna dukat fram. Bland gäs
terna kring ,generalen syntes överste
Puke, överstelöjtn. Brännström, Hvoff.
kn Sjögren, Cherred, Henning Karlsson,
Lottacheferna Fru Elsa Milden och Fru
Iris Ekman och 'Våra egna i •kommun
och civilförsvar. - Ja, det var sill för
stås, skinka och tkaffe och mycket an
nat gott, sånt som bara Iottor och duk
tiga husmödrar kan åstadkomma.
Under middagen passade överste Pu

ke på att till rlkshemvärnschefen, som i
höst avgår från sin ,tjänst, rikta några
erkännande ord, vilka åtföljdes av ett
leve för generalen. Generalen tackade
och tillönskade hemvärnets närvarande
representanter lyckan "att kunna ,bygga
upp sin organlsation genom intresse, öv
ning och ansvar. - J/lJg går, sade gene
ralen, men hemvärnstanken består.
Lyckönskningar uttalades till Gus
tavsoergs hemvärn från ett flertal gäs
ter. Civilförsvaeets talan fördes av lands.
fiskal Lindfeldt, Skärgårdens lottaför
förbund överlämnade genom fru Milden
en •bordsflagga, Boo hemvärnsmän ut
manade till grupptävlan, vi1ket livligt
senterades. Rikshemvärnschefen 'OCh fa
brikschefen förklarade samstämmigt att
de skulle stå för priserna. Och slutligen
gratulerade Gunnar Andersson !från
kommunen och tackade också lottorna
för välfägnaden.
Den soliga dagen avslutades med mu

s1k av hemvärnets musikkår, medan
gästerna skrevo sina namn i gästboken
och lät en och annan slant glida ned i
0alle Wiberg,s tiggarskål. Man var nog
ganska enig om att detta var en gläd
jande tilldragelse i samhället och att
hemvärnsgärdsn bör kunna bli en till
gång för samling och övning, inte bara
för folkförsvarets första 1beredska:psmän
utan också för andra organisationer i
Gustavsberg, som iha friluftsliv eller
värn om hembygden ,på sitt program.

G-g

En klok mor
sade en gång till sin son: Var inte för
kritisk när det gäller din hustrus fel;
det V!ar kanske det som :var orsaken till
att hon inte fick en ,bättre man.

Ur Samarbete, Finl.wnd.
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Vi har under några år genom för
eningens kassaregister fått inregistre
ra rekordförsäljningar under juli må
nad. Sålunda översteg månadsomsätt
ningen 500.000 :- ~ör första gången
1953 för att 1954 gå över 600.000 :
och i år kom vi något över 700.000 :-.
Det är givet att de strålande semes
termånaderna satt sina spår till det
bättre, så även i augusti.
I samband med inlämningen av kas

sakvitton i början av året sökte och
erhöll 107 hushåll inträde i förening
en. Nettoökningen blir dock inte mer
än ungefär hälften ty avflyttningen
går ju ifrån. Vi förvänta att det
skall bli flera hushåll i "hushållens
förening" när inflyttningen i Lugnet
och Hästhagen blir klar.
Just i dag, när detta skrives, har

vi fått begärt tillstånd från Länsar
betsnämnden att få bygga till fastig
heten vid Villagatan. Vår byggnads
nämnd gav sitt lov redan i juli må
nad, men allt tar ju sedan sin tid.
Vi hoppas dock att planerad till- och
ombyggnad skall vara färdig till vå
ren.
Det drar ihop sig till ny studiesä

song och de olika organisationerna
smider sina planer. Vi äro mycket
glada åt det samarbete på bredare
front i den stora höstoffensiven, som
inletts med Yrkesskolan, ABF, Fack
föreningen, Gustavsbergs Fabriker
och Konsum. Låt oss vara överens om
att sluta upp som deltagare i de olika
slag av studiecirklar och grupper som
ges utan att resa bort någon tid.

Bland andra "stora händelser" så
har det varit realisation i textil. Det
var mycket trångt i lokalerna, men
stämningen var god och många utta
lade sin tillfredsställelse över att de
fått mycket för pengarna, som anses
i dessa dagar vara rätt odryga. Den
goda aromen i cirkelkaffet har vi pre
senterat vid kaffedemonstration i
samtliga livsmedelsbutiker. Höstva
rorna har kommit in i textil och sko.
Vi kommer att presentera textilvaror
na vid modevisningar, som ordnas i
Kommunalhuset den 8 och 9 oktober.
I våras var det många intresserade
som inte fick några biljetter till vis
ningarna och därför har vi planerat
en visning på lördagseftermiddagen
och två på söndagen. För att få god
ordning på det hela kommer vi att
sälja biljetter i förväg till 1 :- kr.,
men denna avgift lovar vi att delta
garna skall få igen i form av något
ätbart.
När vi som bäst håller på att syssla

med hösten och vintern diskuterar
Bernheden textilavdelningen med sina
medhjälpare hur många baddräkter
de ska köpa till nästa sommar, för
detta måste bestämmas redan nu. ·
Tänk om det funnes en tillförlitlig
"Vaxholmsgubbe", som kunde ge fa
briker och inköpare tillförlitliga upp
gifter om vädret. I år gick ju allt att
sälja och lite till ifråga om svalkan
de artiklar. Men det skall väl ordna
sig även i fortsättningen.

G. M-n.

Nu börjar in
lyder appellen för höstens studieverk.
samhet. ABF, Konsum, Yrkesskolan,
Fackföreningen och Fabriken har ställt
sig bakom denna appell och inbjuder till
studiesamvaro i ett flertal intressanta
ämnen.
Yrkesskolan: bjuder på Sömnadskur

ser, Matlagning, Barnavård, Porslins
målning, Metallarbete, engelska, ita
lienska, maskinskrivning, stenografi,
bokföring och räkning.
ABF har på sitt program bl. a. Ar

betarrörelsens kulturprogram, Engelsk
konversa:tionscirkel, Våra blommor, Na
vigation, Motorteknik, Modellbygge,
Gymnastik, Vi fotografera,r och Folk
dans.
Konsum har redan utsett gruppledare

för följande ämnen: Hem och familj,
Vi och värn barn, Nya fibrer, Vi reder
upp familjeekonomin, Vi köper mat,
Vart tar pengarna vägen, Från fabrrk
till butik, Vad händer i samhällsekono
min, Vår förening, Andersson har ordet,
Kooperation och kulturdebatt, Har med
lemmarna något att säga till om, Folk
rörelserna och Hemmens folkrörelse.
Den 3 oktober samlar man cirkeldel.

tagarna och nya intresserade tiH ett
stort Upptaktsmötei Missionshuset under
medverkan bl .a. av Sven-Arne Stahre
och Luigi Caerara.
Närmare upplysningar, och anmälan

genom bl. a. hrr A. öhlund, V. Ge
zelius, G. Dahlberg, H. Lindholm och
G. Mattsson.

Tävlan mellan kooperativ

och annan varudistribution

om att tjäna konsumenterna

är en effektiv garanti

för skälig prissättning

Realisation! "Hästkalas."
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li presenterar några KF-skor

Elegant herrsko i ljusbrun sportgrain
av lamaty,p.
Cellgummi SFI läst 42 :-

Resårmodell i svart tysk kalv

27:25 30:50 32:75

Sko-konsum
Mariaplan

45: 50

Agobottnad promenadsko i mörk-beige
kalv. CeHgummisula 29: 50

Agobottnad •flickpumps i bordeaux.rär.
gad kalv. Ceilgummisula. Resår.
28-30 31-33 32-36 37-39

35:-

Mockasinmodell i bordeauxfärgad kalv
med cellgummisula.
25-27 28-30 31-33 34-36 37-39
20:50 21:50 23:- 24:50 26:-

För hösten och vintern

FUckjacka sydd i impregnerad 100 %
bom.-poplin. Helfodrad med mjuk och
varm ylleteddy. (Även i ärmar och ka.
puschong.)
Pris exempel: 10 är 44 :-

,

·sTRAPATS-
.. ~

,; ··--- .~. "... . .

Byxan för slitvargar
Impregnerad mot smuts och väta.

-Prisexempel 8 är
Långbyxor 37:-. Slalom 38:-

Vargen
Byxor - Jackor - Klänningar

Nyheter .
I Fölungen

Philips grammofonskivor

Placentamasken
Föryngrar huden. Utmärkt mot rynkor.

Djupverkande.

Nyheter i fotoalbum

Mickis träleksaker

Dinky Toys bilserie

Trevliga stoppade djur

Skrivmaterial för studierna

Läsecirklar organiseras

Portföljer, Necessärer,

Shoppingväskor, Ressäckar

äro överflyttade från Textil till

Fölungen

Värmebris -
en bra sak för dem som inte har värme-

ledning. Den representerar i dag den

Sporttyg skotsk-rutigt. elegantaste lösningen av alla värrnepro-

Lämpligt till skolkjolar, 45 % ull, blem samtidigt som den kan användas
55 % rayonull. Bredd 150 om...... 13 :- för torkning och avkylning.

IG,änningstyg i den populära f'rotteväv- Levereras i silvergrön hållbart utförd
nadstypen. Finns i tre vackra färger b •· 1 k •· rann ao ermg.
20 % ull, 80 % rayonull s·amt skrynkel-
härdad. Bredd 140 cm. 15:- Två storlekar:

Pris 153 :- 255 :-
Gardiner
• Tryckta i rayon och bomull
• Chintz och kretonger
• Marquisetter, tyller, voiler
• Träd och allmoge
Nu i god sortering.

Modevisningar
i Kommunalhuset

Lördagen den 8 okt. •kl. 18.00
Söndagen den 9 okt. kl. 15.00 o. 17.00
Förfriskningar.
Biljetter å 1 :- kr. säljes några
dagar i förväg.

VÄLKOMNA!

Textil-konsum

Hugin symaskiner...

Hugin dammsugare

539:-

225:-

Tvättmaskiner
Scharpf - Hover - Husqvarna

Nytt sortiment

i armatur

Möbelbutiken

Konsum
Gustavsberg
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Solnedgång

Födda:
14 juni: Kent Sven Allan, s. t. S. 0. Blanck

och h. h. Rut Elin Birgitta f. Asp, Villag. 5.
24 juni: Jon Petter, s. t. N. M. Brännström

och h. h. Ingegärd Elvira f. Lindberg, Hästh.
terr. 14.
13 juni: Ulf Torbjörn, s. t. K. A. Lund

qvist och h. h. Maj-Evy f. Gustafsson, Bergs
g. 3 b.
14 juli: Britt Annika, d. t. L. H. Christians

son och h. h. Britt Ingeborg f. Blom, Mört
näs 1: 431.
25 juli: Britt Anna Karin, d. t. J. F. Kihl

gren och h. h. Gunhild Viktoria Ingeborg f.
Andersson, Kovik stora 1: 1.
31 juli: Volker, s. t. K.-A. Erret och h. h.

Gundula f. Holetzeck, ösby 1: 1.
11 aug.: Yvonne Maj-Lis, d. t. K. E. B.

Hedberg och h. h. Anna Liisa, f. Boren, Sten
kullenl.
13 aug.: Sonja Viola, d. t. E. G. Lingestål

och h. h. Berit Viola f. Lindberg, Kullen 5.
15 aug, : Gert-Ove, s. t. G. I. V. Vik

ström och h. h. Karin Ingeborg f. Vallin,
Hästhagsv. 5.
21 aug. : En dotter t. S. K. Samuelsson och

h. h. Evy Barbro Marianne f. Adolfsson,
V:a portstugan.

Vigda:
18 juni: Gösta Ake Ingemar Jonasson, Asp

vik 1: 18 och Holmgren f. Bjuhr Hild Ceci
lia.
24 juni: Lars Allan Edvin Karlsson, Ske

viksg, 2 och Ingrid Annie Magnusson, Ma
riaplan 1.

3 juli: Bengt Evert Johansson, Höjdhagsv.
4 och Kerstin Birgitta Persson, Hästh.
terr. 18.
16 juli: Karl Knut Ingemar Lundberg,

Boo och Mary Elisabet Box, Ekedalsv. 3.
23 juli: David Rune Jonsson, Hästh. terr. 22

och Maj-Britt Elsie Eriksson, G:le Svartens
V. 1.
7 aug.: Nils Bertil Gärdin, Brännkyrka och

Lilian Maria Viktoria Wåhlberg, Villlag. 12.
13 aug. : Svante Otto Andersson, Sthlm och

Hjördis Elisabet Johansson, Grindstugat. 10.
20 aug.: Stig Engelbert Blomqvist, Ytter
Järna och Britt-Marie Möller, 4 Tvärst. 2.
21 aug.: Chaim Klaczko, Sthlm och Malvin

Lebovits, G:Ie Svartens v. 3.

Döda:
20 juni: Fru Anna Helena Gezelius f. Karls

son h. t. överläraren Vilhelm Heribert Ge
zelius, Ekedal östra 1: 2. 54 år.
19 juli: Kokerskan Anna Maria Schyl f.

Palmgren, Värdshuset. 67 år.
25 juli: F. d. verkmäst. John Oscar öström,

l\förtnäs 1: 51. 75 år.
31 juli: Fabr.-arb. Tore Karl Erik Rönn

qvist, Häsf.skoväg. 10. 26 år.
4 aug.: Chauffören Bror Johan Folke Aker

ström, 'I'värväg, 8. 44 är.
28 aug.: Byggn.-snick. Leonard östlund,

Kovik stora 1: 4. 77 år.

För allt vänligt deltagande i vår stora
sorg samt för alla vackra blommor vid
Bror Akerströms bor.tgång får vi här
med framföra vårt varma och innerliga
tack till A.-B. Guetavsberqs Fabriker,
Höjdhagens intresseförening, arbetskam
rater, varpakamrater och vänner.

Lisa Akerström
Arne.

Vig min sång med Din solnedgång
Du rodnande aftonhimmel
strö ut på min teg ett rosenfång
av förtonade drömmars skimmer.

Strö ut allt solvarmt sista dis
till skuggor) som redan begynna
när träden så sakta i aiionbris
de eviga visorna nynna.

Strö ut till själens läkedom
i allsmäktig tro en vilja
när skymning anas i sensommarblom,
och kvällen .andas så stilla.

Arne Aros

Gerhard Säfström,
formare av gamla stammen, har gått
bort den 10 sept, I sin krafts dagar var
han en .av idrottens pionjärer i Gustavs
berg. Trots sin sjukdom under senare
år, var han vital i hågen, bok/oiim; natur
vän och hembygdsvårdare. Gustanisber-

garen kommer att sakna en intresserad
medarbetare, som lämnat m,å,nga bidrag
till kännedom om det gamla Guetavs
berg. Vi lysa frid över hans minme.

Red.

För vänligt deltagande vid min makes
bortgång och för den rika minnesgärden
frambär jag till släkt och vänner, [a
briksledning, idrottskamrater och gran
nar mitt varma tack.

)Ylarianne Rönnqvist



GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1955

3Rtrr3oRUM Att se livet från flera
sidor

Parkhall eller Hemgård?
ej, vi ska inte ifästa oss vid namnet,

då. skulle jag nämnt bygdegärd, med
borgarhus, ungdomsgård, Folkets hus
o.s.v. Men det är frågan om andeme
ningen med ett bygge för samlingsloka
ler till samhällets tjänst. Eller varför
inte frågan om andan i den planerade
samlingslokalen. Och då tycker jag att
Parkhall och Hemgård är uttryck för
två skilda begrepp, av vilka jag före
drar det senare.
Det är rätt ,betecknande att när den

kommunala utredningskommitten skulle
ge sig ut ,på lokalstudier, så valde man
som studieobjekt folkparkshallar i så
stora orter som Köping, Fagersta, Väs
terås och Eskilstuna. Det synes mig
som man därvid visserligen icke var an
språkslös på vår kommuns resurser, men
att man i första hand sökte mönster
för lokaler för ungdomens danskvällar.
Det är en nog så viktig uppgjft - men
inte den enda eller viktigaste motive
ringen för ett halvmiljonbygge!
Vi har fortfarande ett 70-tal organi

sationer av olika schatteringar, som ha
svårt att få ändamålsenliga lokaler för
möten och övningar. Man ropar efter
föreläsningssalar; studierum och hobby
lokaler. Sedan det präktiga "Sintra"-
projektet i begynnelsen på 40-talet är vi
!fortfarande sorgligt efterblivna när det
gäller en gemensam samlingslokal, ett
community centrum, en hemgård. Runda
huset och skolan har andra uppgifter,
lokaliteterna i missionshus, värdshus
m. fl. antika skapelser äro av skäligen
trist karaktär. Behovet pekar mot ett
trivsamt centrum för föreningsliv och
fritidsarbete för nöjen, för musik, tea
ter och dans. En schematisk uppställ
ning, som den saligen avsomnade med
borgarhuskomrntttön gjorde för tio år
sedan, upptog behov av dans- och tea
terlokal, bio, mindre salar iför föreläs
ningar och sammanträden, hobbylokaler
för slöjd, vävning o.d., caf'e eller kök,
entre med kapprum och toaletter, vakt
mästarebostad, bibliotek, arkiv och af
färslokal. I arkitekt Holms intervjuun
dersökning i Gustavsberg konstaterades
också att missnöjet .kring fritidsanord
ningarna koncentrerade sig på konsert
lokal, teater, samlingslokal och lokal
för inomhusidrott och i andra hand hob
bylokal, bio och ungdomscafä. En ratio
nell och för framtiden funktionsduglig
lösning kräver dessa utryrnmesbehov un
der samma tak.
Och så kommer andan in. Eller be

greppet Hemgård. Skulle den offentliga

En gång för mycket längesedan var
det en ung man som hade framgång i
allt han företog sig.
Han var också rikt utrustad med alla

de yttre företräden som livet slumpvis
kan ge åt en människa.
Han var välväxt, stark och hänsyns

lös. Med den starkes rätt tog han det
som kom i hans väg utan onödiga sam
vetsskrupler. Han var till yrket lego
soldat och slogs för vad som helst mot
god ·betalning.
En realist i varje tum som förstod att

dra ut de fördelar Iivet skänkt honom.
I alla strider fanns han bland de främ
ste och ryktet om hans oförvägenhet och
tapperhet spreds vida omkring. Så fick
den avdelning han tillhörde order om att
intaga en stad söderut. I tlmarsch före
togs förflyttningen och efter fyra dagars
strapatser dag och natt var de framme
vid stadsporten.
Höga murar kantade staden som ock

så var väl bevakad.
Stadsporten var givetvis också väl

tillbommad. Legosoldaterna beslöt ändå
att omedelbart gå till anfall.
De djärvaste och vigaste fick uppdra

get att med hjälp av stegar och linor
ta sig över muren medan de andra un
derstödde med livlig beskjutning,
Det häftiga anfallet lyckades och den

förste som lyckades öppna stadsporten

dansen :bli huvudmotivet för vår ska
pelse, så är jag rädd för att vi ha långt
kvar till att få ett -kulturcentrum iför
ett rikare gemenskapsliv i samhället.
Vi behöver nämligen en plats för såväl
ungdom som äldre, dit hela familjen
kan 1gå och få kontakter och utbyte för
sina olika intressen och livserfarenhe
ter. Där man träffas vid skiftande prak
tiska kurser och studiecirklar, där man
skapar en trivsam miljö för alla. Där
vår gemensamma samlingsplats blir en
Gustavsbergs hemgård, ett andra hem,
som övertar en del funktioner, som hem
men inte längre kan fylla. Där vi också
träffas till fest, vid ungdomsträffar, fa
miljefester, samkväm för barn och gam
la, teateraftnar och konserter.
En parkhall löser inte detta - det blir

ett nytt provisorium bland alla de andra.
Men med gemensamma insatser från de
ansvariga i kommun, föreningsliv, folk
park och företag torde ,vi kunna nå en
rationell utformning av vad jag skulle
vilja kalla Gustavsbergs Hemgård.

Grebl,ad.

från insidan var den framgångsrike
unge mannen.
Nu började ett vilt hänsynslöst ned

slaktande av stadens innevånare.
"Ve de besegrade" var fältropet.
När striden var över blev den unge

mannen framropad och på stadens torg
dubbades han högtidligt trn riddare och
adelsman.
Nu kände hans stolthet inga gränser

och hans kamrater gäckades en smula
med hans framgångar och påstod att nu
hade han nått höjdpunkten och intet
mer fanns att göra.
I sitt övermod yttrade då den ny

blivne adelsmannen att han skulle kun
na föra en öppen tänd ljuslåga hela vä
gen till den heliga graven utan att den
någon gång skulle slockna på vägen.
Först när han sagt detta erinrade han

sig att nu var han adelsman och som
sådan förpliktad att stå vid sitt ord.
Han utrustades med ett större antal

ljus som beräknades räcka. Ett av dem
tändes, han besteg sin häst och började
sin färd. iDå han ridit en stund märkte
han att det i fortsättningen skulle vara
omöjligt att hindra ljuslågan från att
slockna om han inte kunde skydda den
mot blåsten.
Han fann en utväg med att vända

sig om i sadeln och på detta sätt med
kroppen skydda ljuslågan.
Men nu började alla han mötte att

håna honom.
Något så löjligt som en riddare med

ett tänt ljus i handen och som tillpåkö
pet red baklänges hade de aldrig förr
sett. Stenar och glåpord haglade över
honom och han fick nu se Iivet från en
annan sida än han var van vid.
Han måste skydda ljuslågan och sväl

ja förolämpningarna utan möjHghet till
hämnd.
Snart mötte han också rövare.

1De tog ifrån honom hästen, hans peng
ar och utrustning och skrattade åt en
så tafatt riddare som bad att åtminsto
ne få behålla sina, ljus.
I trasor fortsatte nu hans färd till

fots och äntligen närmade han sig den
heliga staden.

'En fattig kvinna bad att d'å tända på
hans eld men han vägrade henne.

·Elden var för helig att besudlas av
vanliga dödliga.
Äntligen var han framme och kunde

placera det tända ljuset på den heliga
moderns grav. Han hade också som en
äkta adelsman uppfyllt sitt givna löfte.
Det berättades också att han efter det

ta blev en god, ödmjuk, vidsynt man
med förmåga att se livet från flera
sidor.

(Efter en berättelse)
Emson
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"Det var en gubbe, känd se'n åttio
åtta; nu var han stel i armen utan måt
ta och .kunde föga mer än virvel slå."
(Ur Fänrik Ståls sägner). Men det var
vackert så. Än mer! Johan Ludvig visste
nog själv föga, om hur svårt det är att
virvel slå. I militära musikkårer tränar
musikanterna hela dagarna, i månader,
i år på ticka, tacka. I den mån att
elevens egen energi eller tålmodighet in
te räckte till för ett tillräckligt snabbt
resultat, så kände åtminstone forna ti
ders trumlärare till åtskilliga knep, som
s. a. s. knep eleven på det allra ömmaste,
och så blev det ganska snart en virvel
av det hela. Det är väl inte många poj
kar, som inte någon gång haft lust till
trummor och frågar man sig varför?
så finner man kanske svaret, om vi
återigen låter Runebergs trumslagare
Nord komma till tals i den vers, där han
svarar general Döbeln så här: "Herr
general, väl är jag gammal vorden, och
att som ,pojkar drilla •blir mig svårt:
men att ha kraft i armen, det är sum
man. .Skrik ni som Arm.felt: Marsch
framåt, rör trumman!" och Nord slår
trögt sin virvel, men slår hårt." Just
det, ja! Så länge vi vill något och skinn
och pinnar håller, då slår vi hårt och
glatt .framåt. När slaget är förlorat, då
lägger vi en svart duk över kalvskinnet
och slår trötta och dämpade slag. Så
dana skulle jag förresten själv slå, för.
enade till en enda svart 'Virvel och som

ett avsked till den ek, som i sin an
skrämliga dödhet lägger sordin på all
levande glädje vid Värmdövägen-Ek
vallen. Skogvaktaren får gärna såga un
der tiden.
Jag nämnde något om den militära

trumutbildningen, alltså är det på ti
den att vi talar litet om gossorkestern.
För att börja med trumningen så har
vi satt igång ytterligare en grupp
"trumtsaar". Resultatet av den äldre
gruppens träning gav mersmak. Gossor
kestern består således i år av -trettiosju
pojkar. De trettiosju melody and har
mony boys: för att nu vara litet mera
modern i språket. För att få det hela
att klaffa beständigt, så kommer blås
orkestern att även i fortsättningen få
tillhandahålla en organisatorisk ledare
för gossorkestern. Detta vill säga: att
blåsorkestern vid årsskiftet väljer en
medlem, som i samråd med A.B.F. skall
svara för cirkelarbetet och lärares an.
skafifande m.m. Han skall givetvis ock
så presentera sig för skolans och kom
munens styresmän, särskilt för dem som
sitter i kommunalnämnden. Det här ar.
tar sig minsann till en instruktion i en
sak som ingen behörig ännu vet någon
ting om. Men så får det bli! sa' Martin
Ljung.
Den musikaliska ledningen (här rör

vi oss på verklighetens fasta mark) av
gossorkestern ligger i musikdirektör G.
Svenssons -konstförfarna händer och som
cirkellärare är Sven Wallius, Freddy
Kihlberg, Folke Andersson, Bernt An
dersson och Harald Holm engagerade.
Och så tackar vi för ett nytt verksam
hetsår. Efteråt blir det sällan gjort.

Fomfar,

Vad barnen lärt mig
KF:s ,bokförlag har nyligen givit ut en

bok som torde bli av särsktlt intresse
för föräldrar, lärare och andra som vill
söka förstå barn och deras verksamhets
lust. Boken, som kostar 12: 25 heter
"Vad barnen lärt mig" och är skriven
av Caroline Pratt, som är mot de 90
åren och alltså hae livslång erfarenhet.
Hela sitt liv har hon ägnat åt att be
visa att bildningens begynnelse icke i
första hand är böcker utan livet självt.
Hon vädjar om ömsesidig hänsyn och lite
mer vanlig förståelse för barn, som •bör
få sina 'lärdomar så att de verkligen
följer dem från skolan ut i livet. I tret
ton spännande lcapitel berättar förfat
tarinnan om sitt livs äventyr och hur
hon utforskade barnens värld.

G-g

Vet Ni att Framtids.förbundets sjuk
kassa !fortfarande finns här i Gus
tavsberg. Den utbetalar sjukpenga.r
från 1:50 till 5 kr per dag och i Mo-
derskapshjälp 50 kr. Fullt friska
personer i åldern 15 till 49 år kan vin
na inträde i kassan utan läkarintyg.
Kassan är öppen endast helgfria tors
dagar från kl. 16.00-18.00. Sjukan
mälningar kan ske per post eller tele
fon 304 95.

Grindstugat. 7, Gustavsberg

ALVAR EKMARK

Lokalkassör.

Patron har ätit grötfrukost och trtiäer
ut till den väntande kusken. Patron, som
råkat spilla en grötklick på västen, vill
imponera, slickar sig om mun och sä
ger:
- Jag har ätit fågel, de va gott.
- Ja, jag sir väl dä. Den har uesst

sketet på bröstet.

- Vad vror det generalkonsuln talade
om i sitt långa tal?
- Det sa han inte!

- Någon av er spelar falskt!
- Varför tror du det?
- Jag hade ett extra ess i bröstfickan
- å nu är det borta!

Doktorn: - Jag är inte riktigt nöjd
med er mane.utseende.
Hustrun: - Inte jag heller - 'men

h(JJn är snäll mot barna.

- Pettersson här mitt emot kysser
alltid sin fru innan han går till arbetet.
Varför gör inte du det.
- Men kära Evelina, jag känner hen

ne knappast!

Brev från en liten gosse:
"Kära faster. Det vror så tråkigt att

jag glömde fasters födelsedag i våras.
Om faster vill hämnas, så glöm min
födelsedag, som är nu på fredag ..."

Fråa«: Herr Redaktör! Hur ska egent
ligen ett manuskript till er se ut för att
inte hamna i papperskorgen?
Svar: Om papperet är blankt på båda

sidor, kan vi nog använda det.

Tack!
Jag ber att genom Gustavsbergaren

få tacka för all vänlig uppvaktning på
mm 60-årsdag.

Ester öberg

Ett varmt tack för all uppvaktning,
från fabrikslednin,g, arbetskamrater,
släkt och vänner på vår 60-årsdag.

Axel och Selma Andersson.
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Red:s spalt, 6 - En legend om kaf
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lackar julklappar.

Tiden står inte stilla utan rinner
obönhörligt vidare. För att uppleva
Julen måste man bli som barn och
förväntansfuUt se fram mot Helgen
framför alla övriga helger. Då är
hemmet det väsentliga för oss alla
och i synnerhet för barnen.

För Gustavsberg och gustavsberga
re är också fabriken något väsent
ligt. Från min tidigaste barndom
härleder sig mitt första minne från
fabriken. Det var till Jul, jag tror det
var 1911. Jag gick med frukost åt
min far och fick stanna på verksta
den hela förmiddagen. Jag kommer
väl ihåg "gubbarna" som arbetade på
verkstc'n. Jag mötte förmannen
Wadström, Oscar Wadströms far,
som visade nvig vägen till min pap
pas arbetsplats. Jag hade tidigare en
gång mött gubben Gråiie, verkmästa
re Forsberg, och utav honom minns
jag att jag fick två öre för att jag
var Erlands pojke. Den mörka och
smutsiga Slamhusgatan och det dova
ljudet från maskinerna glömmer jag
inte.

På fritiden hade de anställda sina
hem, fattiga och torftiga efter våra
förhållanden, men triv8amma och
prydliga. - Därtill hade man folkrö
relserna med möten och fester där
man sökte gemenskapen. Vid denna
tid var det nykterhetsrörelsen, fri
kyrkorörelsen, klubben och skytteför
eningen. Senare kom arbetarrörelsen
med en ny väckelse - den sociala
väckelsen. Man kan aldrig bortse
ifrån vilken ofantlig betydelse folk
rörelsen haft i vårt land, för att sam
la ideellt vakna och kunskapssökan
de människor, för att egga fantasien
till stora uppgifter i samhällets tjänst.
Tänk vilken betydelse konsumentkoo
perationen har i dagens samhällen,
men som började som en ringaktad
folkrörelse vid sekelskiftet.
I min barndom och ungdom föddes

man bildlikt talat till socialist. - De
yttre omständigheterna voro sådana
att något annat icke kunde komma
ifråga. Hade man sociala ambitioner
och hjärtat på rätta stiillet var det
bara att gripa verket an. Det var en
trist tid efter första världskriget,
då jag började arbeta på fabriken
1918. Dyrtid med svår livsmedels
brist och en lön på 1 krona om dagen.
Människorna vom rättslösa och fack
lig och politisk org,anis,ation kom som

ett brev på posten. Därtill blev den
allmänna och lika rösträtten genom
!örd och antagen i riksdagen.

På arbetsplatserna och på mötena
var debatt om tiden och kanske ändå
mer om framtiden. Det var en väldig
ided,ebatt om vilka vägar man skulle
gå för att nå slutmålet. Då talade
man om slscimålet, det gör man inte
längre. Vi valde demokratins väg,
svår, långsam tyckte man och arbet
sam men säker. Hela vårt bildnings
liv blev omformat och inställt på
praktiska ting. Man kunde inte lösa
något kommunalt-, socialt- eller för
handlingsproblem med arbetsgivaren
med endastKommunistiska manifestet
i rockfickan. De vanliga elementära
kunskaperna fick man inhämta i stu
diecirklarna eller på egen hand. Stu
diearbete och diskussionerna följdes
av ansvaret och det gradvisa inflytan
det. För mig var mina sexton år-som
industriarbetare de mest lärorika och
som jag alltid haft nytta av. Det var
en tid som jag aldrig kan sätta nog
värde på.

Vi lecer i en förändrad värld. Vår
tids ungdom har säkert svårare att
orientera sig i dagens samhälle. De
har socialt mycket bättre och godare
skolutbildning, men de är inte bekym
mersfria. Deras ti'd kommer den ock
så ... Samhällslivet är inte så enkelt
som tidigare, den tekniska och eko
nomiska utvecklingen har ställt oss
inför nya och stora uppgifter. Vi har
vuxit in i en demokrati som våra fö
regångare lade grunden till. - Vi har
ett stort ansvar att förvalta pundet
på ett rätt sätt. Vi är lika beroende
av varandra nu som tidigare, det finns
ingen artskillnad på våra insatser det
är endast graderna som skiljer. Den
ene gör det, den andre något annat.
Man kan heller inte behärska det he
la utan möjligen det "hela i delen".
Vi har blivit mera beroende av spe-.
cialister och experter på snart sagt
alla livets områden. Vi ska ändå för
ena helhetssynen och allmänandan,
då vi ju alla sitter i samma båt. Den
anställde har förpliktelser gent emot
sin arbetsgivare och arbetsgivaren
gent emot honom. Förtroendemannen
har förpliktelser mot sina uppdrags
givare. Utöv.er kunnighet måste vi ha
inre balans och gott omdöme. - För
utsättningen är att vi hjälps åt att
[orma den värtd och det samhälle
som vi själva vill ha det.

Med dessa rader önskar jag hela
vår läsekrets en God Jul och Ett Gott
Nytt Ar.

Gwnnar Andersson
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Har vi en
fri press?

Har vi en fri press? Det var debatt
ämnet vid Forums möte den 28 novem
ber. Debatten inleddes av redaktören för
Metallarbetaren, Gösta A. Svensson. Han
fastslog att ämnets vidd och frågans ka
raktär inte kunde få någon rättvis in
ramning under loppet av några korta
diskussionstimmar. Det var därför nöd
vändigt att avgränsa debatten till vissa
avsnitt av pressen. Det låg i sakens na
tur att inledaren kom att uppehålla sig
vid den press som speciellt bevakar ar
betsrnarknaden och utges av arbets
marknaäsparterw»: Företriidesvis var
det fackförbundspressen som kom att
stå i centrum för intresset.
Gustavsbergaren återger här upptak

ten och temat till red. Svenssons dis
kussionsledning. Det bör kanske sägas,
att efterföljande meningar är återgivna
i koncentrat och vår tidnings utrymme
ger inte möjlighet att återge de nyanser
som både inledaren och debattörerna ha
de på frågan. Men frågeställningarna
kanske kan ge anledningar till vissa re
flexioner och då ha vi nått syftet med
publiceringen.

Red.

Kan en arbetsmarknådstidning va
ra fri? Så rubricerades vid ett till
fälle ett ämne för en diskussion mel
lan representanter för arbetsmarkna
dens parter, främst tidningsmän. Ru
briken kunde naturligtvis inbjuda till
många funderingar och reflexioner.
Den första reflexionen måste själv
fallet bli: Varför en sådan fråga?
Ligger det något provokatoriskt i ·
den? Finns det några tråkiga erfa
renheter, som tvingat fram frågan?
(Diskussionen hölls i regi av Sv. Ar
betsgivareföreningens sektion för
Public Relations.) Nu kan det natur
ligtvis tänkas - och jag tror att vi
kommer sanningen närmast om vi

ansluter oss till den tanken - att ru
briken hade tillspetsats just för att
locka till meningsutbyten redan vid
starten.

Det kanske kan vara klokt att först
ställa frågan så här: Vilken uppgift
har en s. k. arbetsmarknadstidning?
Svaret kan ges i mycket sammanfat
tade ordalag. (Här finns givetvis ut
rymme för nyanser, ty värderingar
na måste bli högst subjektiva.) En
arbetsmarknadstidning är ju ett in
tresseorqan. Det är obestridligt. Den
skall därför re<logöra för avtal, ar
betsvillkor för de grupper som den
företräder, hålla sin läsekrets under
kunnig om utvecklingen på arbetar
skyddets och företagsnämndernas
område, inspirera till föreningsaktivi
tet, stödja studiearbetet och åtskil
ligt annat. Men den skall också -
och det är enligt min mening kanske
det allra viktigaste - vara opinions
bildande. Låt oss ett ögonblick stan
na vid den sistnämnda uppgiften.
Här några meningar ur olika de

batter: "Det förvånar oss att Metall-
arbetaren ", "Konstigt att Metall-
arbetaren " Det kan räcka med
dessa inledande ord utan avslutande
mening. Fortsättningen av resone
mangen var, att man förvånades över,
att förbundets tidning kunde ha en
mening som i vissa avsnitt avvek
från vad som enligt vederbörandes
uppfattning var förbundets "officiel
la". Hur skall man komma ut ur des
sa labyrinter?
Några frågor. Vad är den "offi

ciella meningen" om lönepolitikens
roll i det fulla sysselsättningens sam
hälle ? Var finns den officiellt ve
dertagna meningen om företagsdemo
kratins många nyanser mot medinfly
tande, strävandena att göra arbetaren
suverän på sin arbetsplats och åtskil
ligt annat? Man behöver bara ställa
dessa frågor för att få problemet på
sin spets. Det behöver väl inte under
strykas det självklara i att varje
ställningstagande till olika frågor
måste föregås av både intensiva och
fördomsfria diskussioner: Hur skulle
det annars gå med demokratins
självprövning, vart tog annars den
fria och obundna debatten vägen?
Låt oss återigen knyta an till frå

gan om en arbetsmarknadstidning
kan vara fri och närma oss en i olika
sammanhang livligt diskuterad ange-

Diskussion i Forum
Dislcueeioneklubben Forums medlem

mar med damer voro den 28 nov. in
bjudna av fabriken till Strandvik. Ing.
A. Teglund hälsade välkommen. Re
daktören gav rapport om tidningen och
styrelsens planer. Efter kaffet inledde
redaktör Gösta Svensson en diskussion
i ämnet "Har vi en fri press?" Ämnet
intresserade och föra:nledde ett par tim
mars livligt meningsutbyte - och gav
god aptit för den följande smörgåsen
och varma korven. Gunnar Andersson
tackade företaget för vänligheten och
önskade Forum & Co. God Jul.

lägenhet. Vem har ansvaret för vad
som står i tidningen? Är det redak
tören eller är det ägaren till tidning
en - d.v.s. den part, som svarar för
tidningens ekonomiska underlag och
som naturligtvis har en alldeles sär
skild mening med utgivningen av en
tidning. Svaret kan tyckas alldeles
självklart. Är redaktören ansvarig
utgivare så är han också ansvarig
för allt som finns i spalterna. Men vi
bör inte låta troll gå i ord. Om en
intresseorganisation har ett speciellt
organ och man till äventyrs har en
redaktör som använder spalterna för
att motarbeta eller förhindra veder
börande organisations strävanden så
är det för samtliga parter bäst om
han snarast möjligt ser sig om efter
en annan uppgift. Ingen vettig män
niska tar anställning i ett organ, som
har andra målsättningar i politiska,
sociala och ekonomiska sammanhang
än de som han själv delar. Ägaren
har alltid möjlighet att vid valet av
redaktör se till, att intressefrågorna
får allt tänkbart stöd och utrymme
i tidningen. Här förekommer natur
ligtvis ytterst sällan några person
lighetsklyvningar. Åtminstone inte i
den press, som jag bäst känner till,
nämligen den svenska fackförbunds
pressen. Skulle det förhålla sig så, att
ägaren, rör det sig om fackförbun
den kan man med fördel använda '.:'e-
greppet förbundsstyrelsen, skulle gö
ra anspråk på att i allt avgöra vad
som skall återfinnas i tidningen och
hur texten skall utformas, ja, då har
man helt enkelt valt fel person till re
daktör för tidningen. Under sådana
förhållanden bör man hellre anställa
en person, som ikläder sig uppgiften
att leverera beställda manuskript till
tryckeriet. Men om läsekretsen skulle
få en sådan tidning, så skulle den
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Omdöme, flit
och bålsa

Tre egenskaper är absolut nödvän
diga för framgång: omdöme, flit och
älsa.

Lord Beaverbrook,

Detta uttalande har gjorts av en
framgångens man, en person som vet
vad han talar om. Han tillfogar den
reflexionen, att en människa kan ha
'tTII- av dessa egenskaper och nå långt,
men har hon inte alla tre kan hon
mte helt och fullt förverkliga sina
möjligheter, och detta påstående
,tyrker han med exempel ur sin egen
erfarenhet.

Det ligger otvivelaktigt en god
portion sanning i detta resonemang.

Det goda omdömet är väl den
främsta faktorn. Har vi ett säkert
omdöme, utnyttjar vi också våra till
fällen och möjligheter. Då blir vi mål-

(Forts. fr. sid. 5)

nart reagera och uppsäga tidningen
all tro och loven.
En levande tidning måste ha en

tendens, måste ha sina spjutspetsar
riktade åt olika håll. Och en ar
betsmarknadstidning, eller om jag i
sammanhanget får avgränsa frågan
till att gälla fackförbundspressen,
måste också vara medveten om att
fackföreningsmedlemmarna har flera
intressen än de som rör lönefrågorna
och arbetsvillkoren. Tidningarna mås
te sålunda inrymma individens totala
situation. Problemet Individen-Sam
hället måste prövas från skilda ut
gångspunkter. Och då kan man san
nerligen inte komma ifrån det fak
tum, att det tendentiösa måste få ut
rymme.
Även om arbetsmarknadstidning

arna inte behöver räkna med konkur
rens på det kommersiella planet, så
har de dock att utstå en hård kon
kurrens på ett annat och mycket vik
tigt område. De måste alltid konkur
rera om människornas läsintT1esse.
Har de inte detta klart för sig, kan
de löpa risken att bli sig själva nog.
Och då är deras uppgift av synner
ligen tvivelaktigt värde. Ja, varför
inte säga det rakt på sak: Under så
dana förhållanden har de inget värde.

Gösta A. Svensson

medvetna och flitiga. Då söker vi
åstadkomma bästa möjliga betingel
ser för hälsa och spänst.

Omdömesförmågan torde i viss mån
bero på vår själsliga utrustning -
men den kan fostras, utvecklas och
fördjupas. De andra här nämnda
egenskaperna kan i hög grad påver
kas av vår medvetna självfostran.
Ett gott omdöme sporrar fliten och
ger lust att väl vårda både den
kroppsliga och själsliga hälsan.

Flitig var, så skaH du vinna
hälsa, munterhet och bröd

heter det i en känd strof. Och visst
är fliten en oumbärlig hävstång, en
kraft till goda resultat, vad vi än
sysslar med. Ihärdighet och flit har
skapat många storverk.
Häls:an är det svåraste kapitlet.

Många utmärkta människor får ty
värr dras med en mindre god hälsa,
och detta i många fall utan eget för
vållande. Arbetslivet, med dess jäkt
och hets, har åtskilligt på sitt konto.
Och det är dessutom många andra
faktorer, som spelar in. Har vi lyc
kan att äga en god hälsa, ska vi va
ra aktsamma om den. Även om själen
betyder mer än kroppen, är en sund
kropp en ovärderlig tillgång.
Vårt sätt att leva har mycket att

betyda. Måttlighet i mat och dryck,
lagom arbete jämte motion och till
räcklig vila hjälper oss att hålla
kropp och själ i god form.
Brådska och jäkt liksom övermått

av nöjen och njutningar har sina ris
ker. Vi ska inte hemfalla åt den fö
reställningen, att lyckan väntar om
vi bara kan hinna famna och fånga
det mesta möjliga. Begränsning är
vägen till den framgång och glädje,
som vi drömmer om.
Det finns därjämte även andra

ting som vi måste beakta, för att
kunna trivas med oss själva och till
varon. Dit hör känslan av samhörig
het med medvandrarna, förmågan att
följa sina bästa impulser och viljan
att gagna de goda och förnuftiga
strävandena. Denna vår positiva in
ställning har mycket att skaffa just
med det goda omdömet. -

Omdöme, flit och hälsa är tre goda
ting, som vi bör slå vakt om. Det har
vi nytta av. Ur dessa egenskaper
växer den inre balans och glädje, som
ger livet ett rikare innehåll och ett
högre värde.

V. J.

Red:s spall
Vi har haft diskussion i Företags

nänmaen om "Hetsen och Arbetet" i den
här månaden. För många av oss har
sista månaden varit rena åskådnings
undervisningen i den vägen. Min alma
nacka är fullklottrad med noteringar om
sammanträden, diskussioner, övwingar
och fester. Men julnwmret är klart -
ett puzzle som gick ut efter 44 sidor.
Nu kan vi mer eller mindre bokstavligt
sjunka ih-Op och kopp'la av under julda
garna.
Sen är det dags för 14:e årgången.

Jag tänker på den höstkväU 1942 då vi
i Grind.studion diskuterade tidningens
namn. Det var bara jag som hade an
nat förslag än Gustavsbergaren. Men så
va,r jag ju inte gustavsbergare heller.
Gwstav Andersson, vår nuvarande kläm
miga vaktmästare vid Farstaborg, var
ansvarig utgivare under de första stapp_
lande åren. Han fick tidningen sanktio
nerad av företagsledningen och utver
kade bidrag. Våra bröder, Lövgren och
Movinger, var vana skrivare och blev
redaktörer. Lindholm, som hade rutin
från kristidspapper, valdes till kassör.
Och som femte hjul under vagnen kom
jag med som annonsförmedlare. En föga
tacksam uppgift. Tidningsupplagan var
då 600 ex.
Idag ger vi ut 2000 ex. och det hän

der att jag 1nåste avvisa annonser. I
varje fall kan Lindh-Olm göra anspråk
att få hyggligt betalt för dem, ty gus
tavsbergarna är köpst-arka kunder. De
är också trogna prenumeranter och nöjda
med sin tid1iing. I jäktade ögonblick und
rar jag om de märkt att tidningen blivit
mera påkostad sedan begynnelsen och
att den fått en bättre "layoUit", som
fackmännen säger. Och att den kunde
bli ändå snitsigare! Men tänk - jag
tror att tidningen skulle gå bra även i
enklare utfömnde - därför att det som
Ugger en närmast intresserar alltid.

Fridfull Jul!

Red.
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V i ser, vi hör, och vi förnimmer även
på andra sätt den värld, som omger oss.
Vi talar med vår nästa och finner att
även denne uppfattar omgivningen på
samma sätt. Vi tänka, sammanställa och
bedöma och råka i gräl med vår gran
ne om han ej är av samma åsikt, som vi.
Vår nyfikenhet lämnar intet i fred. Ar
keologen .ligger på alla fyra och petar
och fejar i jorden för att finna föremål
från gammal kultur och finner han nå
got håller han upp det mot dagern av
i dag och drömmer sig in i svunna ge
nerationers levnadssätt och ävlan.
Geologen sträcker sin efterforskning

än längre ,ba;kåt i tiderna och genom stu
diet av ishalvslerans avlagringar har
han kunnat kartlägga dess utsträck
ning för 18.000 år sedan. Ekolodet talar
om för oss havens djup och jordlagrens
mäktighet. Astronomerna vänder sina

vintergator av olika men enorm stor
lek.
"I begynnelsen var endast öde och

tomt, mörker och kyla", ,börjar världs
alltets saga, men i denna rymd och tid
lösa ödslighet skapades, få vi säga, små
stoftpartiklar, som sannolikt utgjordes
av elektriska kraftanhopningar, elektro
ner. Ehuru avlägsna från varandra sökte
de ivrigt kontaktbildande atomer av oli
ka byggnad och dessa åter gåvo upphov
till molekyler av olika ämnen, som för
tätades i större och större gasmoln ge
nom den urkraft, som vi kalla tyngd
kraften och som Einstein ansåg nära be
släkta:d med elektromagnetismen.
Tyngdkraften eller gravitationen kan

beskrivas som den kraft, som drar en
kropp i rymden mot alla andra och det
är denna kraft, som kommer stjärnor
na att kretsa i sina banor och som ger
upphov till deras bildning. Därmed kan

Det oändligt stora ouh det oändligt lilla
Litet prat om världsrymd och atomer

blickar uppåt och tränger med sina tele
skop in i världsrymdens hemligheter.
Förr trodde man att jorden var ett

mer eller mindre kuperat plan med Me.
delhavet som centrum och att denna väl
diga jordskiva uppbars av elefanter. I
barnsagorna talades det om himmelen
som en blå kupol där Gud fader hade
gått !fram och stuckit hål med sin vand
rlngsstav, så att himmelrikets gyliene
sken lyste fram genom hålen. Nu veta
vi att jorden är rund, som ett klot och
att detta klot roterar Icrlng sin axel
med en hastighet av 1600 km. per tim
me räknat vid ekvatorn. Ej nog härmed
jorden roterar även kring solen med en
fart av 112.000 km./tim. och slutligen
följer den med vårt solsystems rotation
kring vår vintergatas axel med en
snabbhet av 1.600.000 km,/tim. Även
med denna stora hastighet tar det dock
200 milj. år för att fullborda ett enda
varv kring vintergatans axel.
Vårt vintergatssystem utgöres av mil

lioner och åter millioner stjärnor, som
samlats till en roterande skivformad
rymd. Enligt våra mått att räkna är
den enorm med en diameter av 100000
ljusår där ett ljusår är den sträcka, som
ljuset tillryggalägger på ett år och då
går ljuset dock 300000 km. i sekunden.
I vårt vintergatssystem eller vår nebu

losa, som dyl. stjärnsamlingar även kal
las, befinner sig vårt solsystem nära ut
kanten och långt långt ute i rymden
kunna vi upptäcka ett oräkneligt antal

ock sägas att all materia var den än
är i kosmos är underkastad samma na
turlagar, som enl. vår erfarenhet gäller
här på jorden och inom vårt solsystem.
Med detta som bas kan vi söka bedöma
huruvida liv förekommer på andra pla
neter eller solsystem i världsrymden.
Tyngdkraften kan beräknas och utgör
en produkt av kropparnas massa och de
ras avstånd. Det är alltid den kropp som
har den största massan, som vinner och
drar den andra till sig såvida den
mindres hastighet ej är av sådan stor
lek, att den endast fångas in i den stör
res gravitationsfält och kanske blir till
en ständigt kring sin tyngre motkraft
kretsande satellit som t. ex. månen.
Uppnår en kropp en hastighet, som

överträffar tyngdkraften kan denna
kropp slita sig lös från sin moderkropp.
Ju större massa moderkroppen har ju
större måste utgångshastigheten vara.
För jordens del är denna hastighet 11,2
km./sek. och för månen endast 2,2
km,/sek. Skulle man kunna avfyra en
projektil med en hastighet av över 11,2
km./sek. skulle den för alltid försvinna
från jorden.

Om vi nu i förbigående stannar inför
vår kära måne, som ger oss så många
skönhetsvärden och romantik, så säger
en teori, att den bildats från jorden ge
nom losslitning av de ytskikt, som nu
i stället bildar platsen för Stilla oceanen.
Det skulle i så fall ha skett under den
tid då jorden ännu var en flytande glö
dande massa och genom påverkan av

den tidvattensvåg, som solen åstadkom
jämte den mycket större rotationshas
tighet, som jorden hade på den tiden.
Ett förhållande tyder på att en dyl. teori
kan vara riktig. Jorden kan nämligen
sägas vara uppbyggd av trenne 'Skikt,
ett yttre bl. a. bestående av kulturla
ger, och graniter, ett mellersta av ba
salt och ett inre av en järn-nickel-kär
na. Botten av Stilla havet har endast
rester av granitskiktet och utgöres i
stort sett av basalt.
Men vi gripa oss an med skapandet

av världsalltet.
Vi återvänder till de gasmoln, som ha

de bildats i världsalltet från ursprunglig
energi. Detta bildande av materia, som
att börja med huvudsakligen utgjordes
av väte, sker alltid, har alltid skett och
kommer att alltid ske. De gasmoln som
på så sätt bildas, förtäta sig allt mer
och bilda nebuloser inom vilka s. s. ma
terien förtätas till stjärnor, som. röra
sig i en evig kretsgång.
Vad är då denna ursprungliga energi

och varifrån härstammar den? Vi sena
tiders barn har fått höra talas om kos
misk strålning. Det är en strålning, som
vi kan mäta och den kommer från alle
städes och från intet. De utgör sanno
likt en produkt av gravltationsspän
ningen i rymden. En kretsgäng av
energi-materia-energi. Det är en gu
domlig kraft som slutar och börjar i
materiens och livets skapelse.
Ljus, värme, radio, röntgen och kos

misk strålning äro av samma slag men
skiljer sig endast genom olika våglängd.
Strålningen har olika kraft. Så slår rönt
gensträlning igenom 12 cm. stål och ra
dium måste förvaras i blyboxar om 15
cm. tjocka väggar för att ej skada om
givningen. Men den kosmiska strålning
en tränger igenom fem meter tjocka bly
pansrar och tränger djupt ned i jord och
berg. Ehuru denna strålning är mycket
kraftig är den dock ej skadlig, som ra
dium etc. Den kosmiska strålningen är
nämligen alldeles ~ör gles.
Vi samla oss nu till vår egen jord och

dess tillblivelse. En gammal teori ansåg
att vårt planetsystem hade uppkommit
genom att en stjärna en gång i tiden
hade passerat solen så nära att en mas
sa materia hade slitits loss från solen,
sökt sig mot den passerande stjärnan,
men ej hunnit upp den varefter materian
hade kondenserat sig till de nuvarande
planeterna. Denna teori har dock över
givits, enär planeterna ej äga samma
struktur som solen. Solens huvudsakliga
beståndsdelar är nämligen helium och
väte och planeterna bestå av en massa
andra ämnen.

Man utgår nu ifrån att solsystemet
att börja med utgjorde en dubbelstjärna
och att solens andra part genom inre
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Spiralnebulosa i Stora Björnen.
Denna är en av de vackraste stjärnstäderna i rymden och den
första nebulosa, som visades befinna sig i rotation. Avståndet
uppskattas till 1600 000 ljusår. Mount Wilson Observatory.

förändringar plötsligt exploderade. De
produkter, som härvid bildades skulle till
en del givit upphov till vårt planetsy
stem. Massor av gaser och större eller
mindre krevadblock skulle ha !fördelats
i rymden och kring de större massorna
skedde s. s. en kondensation då de ru
sade genom stoftmolnen och där skulle
vi ha bl. a. jo-rdens tillblivelse.
Vi uppfatta jordens ålder till omkring

2500 a 3000 milj. år. Den kan knappast
vara äldre, ty då skulle alla radioakti
va ämnen ha fallit sönder. Radium sön
derfaller t. ex. efter ett exakt tidschema
till uranbly och genom att bestämma
komponenterna radium och radiumbly,
som ingår i radiummalm, kan man be
räkna dess ålder.

Genom att studera de stora flodernas
deltabil<lningar kunna vi även nå fram
till att jorden för omkring 1200 milj. år
sedan måst ha haft en relativt fast
skorpa. Vi kunna också säga att liv upp
stod först i vatten, men hur den första
levande protosplasman uppstod veta vi
ej. De första levande cellerna måste ha
varit bakterier, som kunnat livnära sig
på oorganisk material som t. ex. svavel
bakterierna. Ett andra steg måste ha
varit organismer, som kunnat konsten
att bilda klorofyll, varvid en möjlighet

Ett moln av nebulosor i Berenikes hår.
Flertalet av de på bilden synliga objekten äro nebulosor, vilkas
avstånd år så stort, att ljuset använder 50 miljoner är på

vägen från dem till oss. Mount Wilson Observatory,

kom till stånd att av solenergi, vatten
och koloxid ibilda organiska substanser.
Därmed hade vi nått möjligheten till
växtätande djur att leva.
Ändlösa tider förgick och livet ut

vecklade sig först i havet. Kontinenter
na lågo öde och utsattes för allehanda
svära omvälvningar med jordbävningar,
tromber etc. Så småningom måste dock
någon havsväxt, som växelvis utsattes
för havet och växelvis för luft och
landinflytande ha alstrat egenskaper,
som gjorde det möjligt för den att an
passa sig efter ett liv på land.
Under den s. k. silurperioden började

de första djurformerna få fäste på land.
iDe utgjordes av insekter och andra led
djur och för omkring 300 milj. år till
baka utbildade sig så småningom det
första groddjuret, frän vilket alla kom
mande djurarter på land senare utveck
lat sig.
Med våra jordiska mått för längd,

rymd och tid ha vi mätt och försökt
sätta oss in i det oändligt stora i uni
versum. Vi häpnar inför skapelsen och
de enorma vidderna, men vi skall häpna
ännu mer.

Vi stampar på vår jord och finner den
hård och fast. Det är något att ta på den
där granitklippan, som glimmar i solen.

Men ändock är det dock endast tomrum
det mesta. Skulle den materia, som bil
dar vår jord och vilken ju är uppbyggd
av olika atomer med sina olika småde
lar kunna packas så att varje smådel
låg alldeles dikt an mot varandra, skulle
denna vår stora planet endast uppta
en apelsins storlek.
Vi skall låta vår flykt ta allt snä

vare cirklar och vi skall tränga in i
atomernas värld. Den minsta del av ett
saitkorn säges utgöra en molekyl salt
eller natriumklorid. Denna molekyl be
står nämligen av 'en atom natrium och
en atom klor. .Så äro alla molekyler
sammansatta av 2 eller flera atomer i
olika mönster. Av grundämnen förekom
mer 88 naturliga på vår jord. Därjämte
har man kunnat på laboratorieväg fram
ställa ett tiotal till. Det är endast syre,
kisel, magnesium och järn som förekom
ma relativt rikligt under det de övriga
kan sägas vara sällsynta. Samtliga
grundämnen ha olika vikt, vätet är det
lättaste och uran det tyngsta,

Granska vi en atom närmare har ve
tenskapen funnit, att den består av en
positiv laddad kärna med kring denna
cirklande elektroner i olika bestämda
banor. Dessa system kunna vara stabila
eller labila som det heter. De stabila
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falla ej lätt sönder medan de labila
kunna förändras av minsta orsak. 'Så
är t. ex. natrium och klor labila atomer.
Natriumatomen har bara elva elektro
ner, två i den innersta ringen och åtta
i den därpå följande, men endast en i
den yttre ringen. Klor h:ar sjutton elek
troner varav sju i den yttersta ringen.
Kommer klor i närheten av en natrium
atom berövar den genast natriumatomen
dess ensamma yttre elektron. Samtidigt
få dessa atomer olika laddning och sluta
sig därför tillsammans till natriumklo
rid eller en molekyl koksalt.
Elektronernas hastighet, där de cirku

lera, är mycket stor. De göra omkring
7000-billioner varv per sek. Allt efter
atomens olika struktur kretsa de när
mare eller fjärmare från sin kärna. Vi
finna, att atomen är liksom ett solsy
stem i miniatyr, som mest består av
tomrum. Nu förstår du hur jordens mas
sa skulle kunna pressas ihop till en apel
sins storlek.
Vid mycket höga temperaturer börjar

den ena elektronen efter den andra läm
na sin moderkärna och till slut kvarstår
endast elektroner och fria kärnor. Des
sa fria partiklar kunna packas oerhört
mycket tätare än om de bilda atomer,
vilket också sker i vissa stjärnor.
Man har vidare funnit att atomkärnan

Innehåller små oerhört tätt packade
kärnpartiklar, så kallade protoner och
neutroner. Dessa kärnpaetiklar hållas
samman av oerhörda krafter. Vissa
grundämnen ha dock en förmåga att
spontant fälla sönder, varvid bildas väl
dig energi. Det är de så kallade radio
aktiva grundämnena. Deras sönderfall
sker efter bestämda tidsintervall. Så t.
ex. sönderfaller en radiumatom av 2000
st. varje är, men vad det är, som gör,
att just den eller den atomen sönderfal
ler veta vi ej.
Konsten att kunna !frigöra denna

atomernas bundna energi på en enda tid-

enhet har lett fram till skapandet av
atombomberna. Vi strävar dock nu allt
mer att söka binda denna energi till
fredlig tjänst.
Hur stora de krafter är, som vi söka

tämja, förstår vi om vi jämföra med
vanliga sprängämnen. Då en kvarters
bomb av trotyl exploderar på en mikro
sekund uppstår en hetta av upp till 1000°
och en förintelse på ett område på 300m
diameter. Atombomben frigör sin energi
på en mycket kortare tid och det upp
nås värmegrader på över 100 miljoner
och förintelse på ett område av 3 km.
Vad jordens slutliga öde blir är höljt

i dunkel. Allt liv på jorden kommer dock
säkert en gång i tiderna att försvinna.
Så småningom kommer solen att i lik
het med andra stjärnor förvandlas. Dess
väteförråd, som underhåller den kärn
reaktion, vilken i sin tur ger solen dess
energi kommer att allt mer förminskas.
THI en början kanske om 10000 miljoner
år har först dess energi ökat så, att allt
liv på jorden är förbränt. Nu kommer
solen att expandera i så enorm utsträck
ning, att den uppslukar de flesta plane
terna. Solen har blivit vad astronomer
na kalla en "röd jättestjärna" Ifrån att
förr ha varit en så kallad "gul dvärg".
Solens vidare öden blir en krymp

ningsprocess till dess, att den når jor
dens nuvarande storlek. Den har dock
ännu eget ljus, men kallas nu "vit
dvärg". Slutligen slocknar den helt ef
ter ofattbara tider och får då, som en
"svart dvärg" i evighet kretsa i sin ba
na.
Vi har bildat oss en liten uppfattning

om det oändligt stora och det oändligt
lilla och de krafter, som leker dem emel
lan. Den som vill tränga än djupare in i
dessa Intressanta förhållanden rekom
menderas att läsa boken "Livet och uni
versum" av Earl Nelson och därmed få
ett par trivsamma kvällar.

John Bellander

Och • 0inte vet nagon . . .
En kunskaps-teoretisk ballad att sjungas i ensamhet och skymning

Och inte vet någon om solen är ljus
eller mörk som den svartaste natt.
Och inte vet någon om vett ej är rus,
som vi blinda till tröst gripa fatt.
Och inte vet någon vad själver han är,-
en skugg1a, en ande, en kropp.
Och inte vet någon vart vägen

den bär, -
om nedför, om bortför, om opp.

Och. går du och tror att du någonting
vet,

då vet du ej någonting alls
och då är du allt intill dödene het
och snaran är lagd om din hals.
Men vet du alls intet - och vet du

det väl -
så ska du förnimma en gång
en glimt av en verklighet uti diin själ-
en stjärna, en blomma, en sång.

ALLAN CHRISTIERNIN
(Tidskriften Med Sjömän i hamn)

0mar och den sjungande fligeln.

En legend
om. kaffet

Det finns åtskilliga muhammedanska
legender, som ha levat genom århundra
den, vilka tillskriver de "trogna" äran
av att först ha begagnat kaffet som
dryck. En av dessa berättar hur Shejk
Omar, läkar-präst och lärjunge till
Shejk Schadheli, Mochas skyddshelgon
och legendariske grundare, av en slump
upptäckte kaffet som dryck i Ousab i
Arabien år 1258. Oroar, som befann sig
i landsflykt och vae nära svältdöden
upptäckte en fågel med underbar fjä
derprakt, som slog sig ned att vila i ett
träd, där den sjöng en sång av ojämför
lig skönhet. När han försökte nå den,
fann han i trädet inget annat än blom
mor och frukt. Omar Ifyllde fickorna
med frukten och återvände till sin grot
ta. När han var i färd med att tillreda
några växter för .sln middag, kom han
på den tanken att byta ut denna bedröv
liga soppa mot en del av den skördade
frukten. På det viset fick han en väl
smakande och doftande dryck; det var
kaffe.
Sedan :föreskrev han denna dryck för

de av hans forna patienter, som kom
för att besöka honom, och dessa förde
med sig tillbaka sådana berättelser om
välgörande, att Omar blev erbjuden att
återvända till Mocha i triumf, där ett
kloster byggdes till hans ära och han
själv blev förklarad helgon.

Efter engelskan
insänt av

ooue Blomqvist
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I Våsterled
V.

Fjärrstyrd arbetskraft.

Amerika är ett land där folk från alla
jordens länder är bosatta. Det skapar
besvärliga sociala problem. Trots detta
måste man förvåna sig över att allt
~ar så bra som det gör. Enbart i sky
skrapan Rockefeller Center arbetar
25.000 människor, och den besökes dess
utom dagligen av 80.000 personer. Detta
är ungefär vad en medelstor svensk
stad kan rymma. Jag besökte en bio
graf, Radio City Music Hall, inrymd i
Rockefeller Center. I salongen finns
6.200 sittplatser, filmerna visas utan
avbrott frän klockan 12 på dagen till
klockan 12 på natten. Folk kommer
och går i en aldrig sinande ström och
alla platser är upptagna. Hallen eller
roajen har imponerande mått. Mot fon
den reser sig hallspeglar som mäter
18 meter i höjd. Man kan således utan
större svårighet spegla hela sin leka
men. Filmduken har även väldiga di
mensioner. Mellan varje filmföreställ
ning framträder en 100-mannaorkester
som musicerar medan den stora balet
ten dansar med stor skicklighet och pre
cision. Det hela avslutas med en av
klädningsscen där balettflickor visar si
na behag. Under tiden kastar belysnings,
anordningarna i taket alla regnbågens
:arger över de medverkande. Det är ett
biändande skådespel och efter en dylik

upplevelse känner man sig ganska om
töcknad och vilsegången.
Men Amerika är inte bara dans och

nöjen. Det är även hårt arbete och still
samt familjeliv. De flesta familjer håller
sig med television, vilket medför att
man inte har några större behov att
fä komma ut. Televisionsprogrammen
är dock ofta· av dålig kvalitet och med
propaganda för vissa industriprodukter.
Det är förresten ganska naturligt, då
programmen ofta bekostas av enskilda
firmor. Ett uppskattat programinslag
är brottning. När den visas sitter alla
familjemedlemmarna som
kring televisionsapparaten.

fastnitade
Brottning

uppskattas mer än boxning, och den
amerikanska brottningen är verkligen
rafflande och följaktligen sevärd för den
Idrottslnt.resserade. Ett pikant inslag
i det amerikanska sällskapslivet är att
man vid presentation aldrig tager var
andra i hand. Det får räcka med en
kort bugning.

Genomsnittsamerikanen tycks inte va
ra så starkt intresserad av teoretiska
spekulationer. Detta !framkommer även
då det gäller fackföreningarnas arbets
metoder. Någon samordningstanke eller
några diskussioner om den solidariska
lönepolitiken kunde jag inte spåra. Även
om den amerikanska fackföreningsrörel-

sen numera även har ett socialt innehåll
tycks det största intresset knyta sig
kring frågan om att hävda sin rätt gent
emot arbetsgivaren.
Vid mitt besök på en Jokomotivfabrik

utanför Chicago fick jag en kort lek
tion över företagsledning och samhälls
lära. Det började med att jag frågade
vilka samarbetsorgan man använde sig
av inom arbetarskyddet, personalvården
och produktionsfrågor i allmänhet. Per
sonalchefen sa bland annat, att det finns
en del amerikanska författare som kom
mer med sina skrivbordsprodukter och
anvisningar över hur ett företag skall
skötas. Dessa produkter vill vi helst
exportera till utlandet. Vi har vid vår
industri en hel stab av specialutbildat
folk som handlägger frågor inom sina
respektive ansvarsområden. Vår indu
striella organtsation är enkel. I spetsen
sitter direktören som under sig har vice
direktören. Sedan har vi särskilda kom
mitteer som handlägger ekonomiska frå
gor, produktionsfrågor, försäljningsfrå
gor och personalfrågor. Rapporter läm
nas sedan till chefen sedan de först sov
rats av ställföreträdaren. Är det någon
arbetare som lämnar in förslag till för
bättringar i ena eller andra avseendet
belönas han för detta. Någon organise
rad samverkan mellan arbetare-före
tagsledning förekommer inte vid detta
företag. Vi anser det förövrigt ganska
självklart att vår expertis klarar dessa
saker bättre än någon av de övriga an
ställda. Ja, ungefär så talade min In
formator. Det blev något av en kall
dusch efter allt vad man hört och läst
om amerikanskt arbetsliv. Det skulle
dock snart visa sig att andra industri
ledare talade med andra tungor.
Samarbetet mellan fackföreningsrö

relsen och industrins företrädare är så
ledes inte så starkt utvecklat som i Sve
rige. Några huvudavtal finns inte och
endast i undantagsfall upprättas rfksav.
tal. Följden har blivit att lönen varie
rar mycket i olika stater även inom sam
ma arbetsområden. Att fackföreningar
na lyckats kämpa sig till så höga löner
beror nog till stor del på den långt driv
na rationaliseringen inom industrin. Det
ta har i sin tur varit möjligt genom de
rika naturtillgångar som stått till buds
och genom att industrin haft en stor
marknad för sina produkter. Efrektivi
tet, oräddhet och gåpåaranda i förening
med viljan att riskera något har väl
även bidragit till den höga standarden.
Arbetstiden är 40 timmar i veckan och
utnyttjas i form av fria lördagar. All
övertid betalas med 50 proc. i övertids
ersättning, oavsett när övertiden utfö
res. Endast i undantagsfall tillämpas
ackord för utfört arbete. Om nu arbetet
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utföres mot timlön, hur kan det då för
klaras att produktionen är så hög? För
klaringen är ganska enkel. Arbetet ut
föres i stora serier och på löpande band.
På alla avdelningar finns så kallade nyc
kelmän och det beror till stor del på
deras arbetsprestation hur arbetstak
ten blir för de övriga på avdelningen.
Allt arbete är tidstuderat och man har
gjort noggranna beräkningar på vad
som kan räknas som normalprestation.
Blir en plats ledig Vid en serietillverk
ning stoppar man genast in en annan
man. Kan denne inte klara jobbet tar
man sig en titt på arbetsplatsen. Vad
är det för fel? Krånglar verktygen, är
det fel på maskinen eller är det kanske
något fel med mannen? Skulle det sist
nämnda vara fallet placeras mannen till
annat lämpligt arbete, I vissa fall sät
ter man sopkvasten i hans hand, miss
lyckas han även där har man ingen an
vändning för hans tjänster. En vacker
dag står han utanför fabriksporten. Mel
lan det svenska ackordssystemet och
den amerikanska timlönemetoden är det
således inte så stor skillnad. Det ameri
kanska systemet skulle dock inte läm
pa sig för svenska förhållanden på
grund av de små industrienheter vi ar
betar med.
Fackföreningarnas arbetsmetoder skil

jer sig väsentligt från vad vi är vana
vid. För att få organisera de anställda
fordras ett särskilt tillstånd. Ett fack
förbund måste insända en ansökan till
något som kallas för National Labor
Relations Board. Nu kan det hända
att även ett annat förbund inlämnar en
dylik ansökan. Det blir då en våldsam
agitationskampanj om organisationstill
hörigheten. Man fastställer sedan en val-

dag då de anställda själva får företaga
en omröstning om de vill gå med i nå
gon fackförening eller förbli organise
rade. Inför ett dylikt val är det inte
blott fackföreningarna som är verksam
ma. Även arbetsgivarna deltar med liv
och lust i agitatlonsarbetet, Deras kam
panj riktar sig i regel mot själva or
ganisationstanken. Inför dessa kaskader
av flygblad och propaganda kan det
ibland vara svårt att finna sin väg. Minst
50 procent av arbetarna måste ansluta
sig till organisationen innan någon fack
förening får bildas. Den fackförening
som vid valet avgår med seger får se
dan rätt att organisera de anställda och
att föra förhandlingar med arbetsgiva
ren. Konkurrensen är således ett utmär
kande drag inom snart sagt alla områ
den. Den som segrar vinner framgång
ar, den som förlorar tförsvinner från
tummelplatsen. Systemet har åtminsto
ne det goda med sig att det skapar
kampanda och risktagande. Den som vå
gar något och lyckas, han bör då även
'belönas för sin dristighet. Detta anser
man som något alldeles självklart.
De amerikanska fackförbunden har en

hel härskara av heltidsanställda funk
tionärer, vars enda arbetsuppgifter är
att resa omkring och bilda fackföre
ningar. Detta påminner något om våra
pionjärer och agitatorer som reste· om
kring och höll sina brandtal i arbetar
rörelsens barndom.

·Fackföreningsavgifterna är i regel
ganska höga, och variera från plats till
plats. Enbart inträdesavgifterna belö
per sig på mellan 5 och 300 dollar. De
högsta inträdesavgifterna erlägges inom
elektrikerförbundet. För att kunna beta
la den höga inträdesavgiften måste man

I vardagens tjänst
är namnet på en bok som berättar
med lätt och trivsam text om hur
våra matvaror och kläder, vårt bo
hag och våra bostäder kommer till.
Det är överlärare Bror Gustafsson
som gjort huvudparten av framställ
ningarna och han har på olika indu
strier inhämtat sina fakta och sam
manställt dem med saklighet och bra
bilder. Boken bör bli en god hjälp
vid undervisningen i skolorna och för
alla vanliga vardagens människor,
som vill veta mer om ursprunget av
de ting vi nyttja i vardagens tjänst.
Kapitlet om Gustavsberg "För hus
mors skåp och samlarens hylla" är
ett förträffligt kåseri om vad som
sker med leran som råvara, i form
ningen, bränningen, glaseringen och
dekoreringen. Det avslutas med konst
närens syn på vackert porslin. Utgi
vare är Ehlins förlag och priset
14: 50.

Dbg

tillämpa ett avbetalningssystem, där
man förbinder sig att göra en viss av
betalning per månad. Avbetalningsköpen
förekommer som synes i en långt större
utsträckning än i Sverige. Medlemskap
i de olika yrkesförbunden erhåller man
dock redan under sin yrkesutbildning.
Angående yrkesutbildning och övriga ar
betsmarknadsfrågor återkommer jag
en senare artikel.

A. ö.

Ett sätt att lösa parkeringsproblem. Rockefeller Center,
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Familjen och
kooperationen

Glimtar från 25:te Internationella kooperativa
skolan i Bryssel

13 augusti ockuperade 90 delta.
frå.n 17 länder i Europa, Afrika,
och Sydamerika, studenternas hus
niversitetet i Bryssel. Det gällde

~ dagars kooperativt studieutbyte. Kon
·e=..sspråken var engelska, tyska och

ska, Som ledare för studiedagarna
siderade ICA:s populäre direktör W.

:>_ Watkin:s. Han gav i ett inspirerande
:::=örande temat för studiedagarna,
-'=-n..-en Familjens välstdnd. Vi glöm

Tanken,
•~ bakom vår kooperativa rörelse, är

-~:. väsentligaste. Kooperationen utgör i
-;-'"aste bemärkelse en passande form för
-~g samvaro och arbetsgemenskap

::J har i sig möjligheten att ena jor,
ceas människor. Deras första koopera
x:>:::. sker i familjen.
Söndag morgon satt vi alla i den stora

=iire!äsningssalen, indelade i tre huvud.
grupper och med hörlurar till hands, ge
::::om vilka skickliga tolkar omgående
=~ersatte från franska till resp. tyska

engelska generalsekreterarens i den
belgiska kooperationen, Willy Servys'
:oredrag om kooperationens utveckling
· Belgien. Jag sällade mig till den tysk
talande gruppen som hade delegater från
anmark, Finland, Holland, Schweiz,

England, Sverige, Tyskland och öster
!"Cie. Jag kunde också rätt väl följa
e:.gelskan. Franskan blev givetvis svå
rare. Men då hade jag bara att sätta
,lä mig hörlurarna. Herr Servys redo
görelse var lång men intressant. I Bel
gie!l har man tre riktningar inom koo
perationen, tjänstemännens, den kristli
ga och den socialistiska. Den fackliga

politiska arbetarrörelsen ser i koo
perationen ett naturligt led i sina strä

den för bättre levnadsvillkor.
Efter detta föredrag började gruppar,

betet med diskussion kring de problem
50m uppställdes. Vår grupp började med
-;;:: slänga titlarna och så satte vi igång

ett livligt meningsutbyte. Vi tu
rades om som ordförande och referent

utarbetade djupsinniga samman
::al:tningar, som sedan presenterades för
:hela auditoriet. Och så gick hela efter
:niddagen.

Nästa dag lyssnade vi till professor
Egner från Göttingen, som tog sikte på
hushdllens problem och ställning under
tider av olika ekonomiska villkor och
system. Man kan fråga sig om männi
skan nu •blivit slav under sina mate
riella begär och förlorat konsten att hus
hålla, Från att tidigare ha haft en var
aktig karaktär äro hushållen idag utsat
ta för påverkan från alla håll. Bostäder,
utrustning för hemmet, vistelseort etc.
nyttjas i våra dagar under begränsade
livsperioder. Hushållet från förr har be
rövats en hel del funktioner, dess egen
produktion har minskat, medan å andra
sidan helt nya och dyra ting tränger in
i hemmet. För husmodern fordras kän
nedom om marknaden och dess produk
ter, förmåga att väga pris mot kvalitet
- och nödvändighet. Vanor och behov,
mönster och material växla snabbare än
förr. Frågan är om det överhuvudtaget
finns något som kan kallas obligatoriskt

eller standard i nutidens hushåll. - Hus.
hållen och familjens medlemmar ha bli
vit spegelbilder av tidens individualism
och subjektivism. I många fall har det
medfört att man negligerar omsorgen
för morgondagen och tävlar om att hålla
''sista stilen". - Många tecken tyda
nu på att denna "själviska" människo
typ glider mot att bli <len "påverkade".
Tankar, vanor, standard influeras allt
mer av omgivningen. Det framträder
tydligast bland ungdomen. - Koopera
tionen och konsumtionsföreningarna
sammanfattade hr Egner, har en allvar
lig uppgift, den, att stärka hemmens
ekonomi mot de ständiga angreppen, att
uppfostra till förnuftigt hushållande, att
rikta smaken och känslan för god stil
och kvalitet i hushållens varubehov. -
Professor Egners två timmar långa före
läsning gav upphov till allvarliga dis
kussioner inom grupperna, och när vi
samlades igen för rapport var vi täm
ligen urlakade. Men det var ju också
bra varmt! Varför kvällens tripp ner i
stan tillsammans med mannen från
Guldkusten och några andra: blev en väl
görande avkoppling. Med Cafe.fitter, mu
sik och ett glas kallt och gott Bier ...
När vi promenerade på Avenyn stötte
jag ihop med en gustavsbergare, som
gjort ett uppehåll i Bryssel på sin se
mestertripp. Världen är liten. -
Dr Barbier från Basel, som nyligen

besökt Gustavsberg, var en skarp men
rolig inledare i ämnet "Barnen och koo
perationen". Genom en rad av chocke
rande frågeställningar om barnens

Här sitter vi tre svenskar och pratar tyska med kamråter'lia från Danmark, Holland,
Schsoei», Österrike och Tyskland. Pd bordet finns hörlurar till hands, genom v-ilka

tolkar översätter franska eller engelska anföranden till tyska.
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fostran och i vad män föräldrar, koope
ration och skola kan influera i positrv
riktning, gav oss slutligen Dr Barbier
sin tanke, att den kooperativa livsåskåd
ningen måste förvärvas genom upplevel
se, genom praktiskt handlande, i livs
erfarenhet. Detta ger den grundbild
ning, på vilken människan kan utveck
las. - Kanske jag tog miste, men det
föreföll mig som om den fransktalande
gruppen' inte var riktigt överens med Dr
Barbier. Och det bley livliga diskussio
ner även denna dag. -

Den godmodiga mr Watkins talade på
onsdagsförmiddagen om "60 år i Inter
nationella kooperativa alliansen". Han
redogjorde för ICA:s förhistoria och hur
sammanslagningen ·blev resultatet av
tänkande mäns förutseende, män med
ideal som såg längre än andra i den
tid de levde. Han berättade om de
första 20 åren, om svårigheterna att
sammanjämka intressena från produ
cent och konsument, stad och land, in
dustri och jordbruk och olika politiska
åsikter. Om övertygelsen inför hotet
av det första världskriget, att de koo
perativa grundsatserna allmänt tilläm
pade kunde avvärja krig. Han påvisade
hur förbundet höll ut och överlevde, och
under mellantiden till ett nytt världs
krig byggde vidare. Då tidskrifterna
kom till, sekretariatet byggdes ut och
banden mellan de kooperativa rörelser
na knöts fastare i Folkförbundets anda.
Och mr Watkins fortsatte inför spänt
lyssnande åhörare att berätta om hur
det kooperativa internationella samarbe
tets tankar snarare växte än trycktes
ned under det totala kriget.
Under de senaste tio åren har banden

mellan medlemmarna i ICA förstärkts,
man har hjälpt varandra att återupp
bygga rörelserna i krigshärjade länder.
Nya uppgifter ha tillkommit, nya kon
takter med spirande kooperation i Asien
och Afrika, nya tekniska möjligheter
till utbyte ha skapats, men också svå
righeter av politisk art har man fått
att brottas med. För framtiden måste
ICA alltmer bli en världsomfattande
samarbetsorganisation för en stor upp
gift och för tankar, som delas av hela
mänskligheten.
Dessa avslutande satser förde oss över

till Mr Watkins andra föreläsning om
den hjälp ICA kan ge i den internatio
nella verksamheten, I dag utgör Allian
sen en sammanslutning av 35 länder
med 120 millioner medlemmar, med
sin starkaste förankring i norra Euro
pa. Vart tredje år träffas organisatio
nen till kongress och däremellan arbe
tar centralkommitten och sekretariatet
i kontakt med olika kooperativa sam
manslutningar inom konsumentkoopera
tionen, lantbruket, kredit- och försäk-

ringsverksamheten, bostadskooperatio
nen etc.
Främjandet av de kooperativa före

tagens verksamhet och spridandet av de
kooperativa ideerna är huvudregeln för
ICA:s verksamhet. Man vill fortsätta
Rochdale-pionjärernas arbete och full
ständigt oberoende men med koopera
tiva metoder ersätta profitsystemet med
ett system baserat på inbördes hjälp till
gagn för hela samhället. I den andan
ställer man alla sina kunskaper och er
farenheter till tjänst, inte minst för de
länder där kooperationen än så länge
är under tillväxt. Man ger sig nu när
mast. in på uppfostrans och utbildning
ens fält.
På eftermiddagen denna dag gjorde

vi en busstur ut till Tombeek för att
beskåda det av den belgiska försäk
ringsrörelsen uppförda sanatoriet "Jo
seph Lemaire". Det är ett av Europas
största och värdarna var tydligen myc
ket stolta över skapelsen. Där fanns
också goda utrymmen och den mest mo
derna apparatur, men förhållandena för
patienterna ifråga om utrustning med
sänglinne och dylikt eller ifråga om ut
spisning, trivselarrangemang o. d. mot.
svarade inte den standard vi kan bjuda
i Sverige. -
De två danska .föreläsarna, Eggert

Nrielsen och Thor Pedersen gjorde ett
duktigt jobb, när de på engelska lade
fram sina synpunkter, Nielsen om hur
en kooperativ familjetidning bör utfor
mas, och Pedersen över kooperativt bo
stadsbyggande. För oss andra nordmän
var det naturligtvis särskilt givande att
personligen få diskutera med våra gran
nar. - Denna kontakt firades förres
ten med ett "vikingatåg" ner i staden
på kvällen, där den muntre Pedersen
gjorde stor lycka som bågskytt och ka
rusellåkare på Rue de Midi. Vid mid
natt höjde vi ett blerglas för Norden
på Grote Markt, medan fasadbelysning
en spelade över Stadshus, Bryggarnas
hus och Gillehuset med sina underbara
skulpturer och utbyggnader ...
Ytterligare tvenne föreläsningar och

arbetsamma diskussionseftermiddagar
avverkades mot kursdagarnas slut. Dr
H. Kung från Basel behandlade Kon
sumkrediten och M. Henry Lemaire från
Bryssel Det kooperativa försäkringsvä
sendei, Förlåt mig, men jag var inte
fullt så uppmärksam under dessa före
läsningar, som tidigare. Men i våra dis
kussioner vaknade andarna, särskilt när
vi kom in på frågan om avbetalning
eller kontantköp, om sparverksamheten
och om skyddet för familjen vid på
frestningar av sjukdom och död. Vi upp
skattade det belgiska försäkringsväsen
dets disponering av överskottsmedlen
för social hjälpverksamhet och vi för-

stod vilka svårigheter länder, som här
jats under två krig under 25 år, haft
att räta upp sin ekonomi och bygga
nytt. Här har kooperationen gjort kraft
tag.
Ännu mer ödmjuk kände jag mig, när

vi en kväll lyssnade till våra kamrater
från Indien, Guldkusten, Porto Rico och
Britt. Guayana·, när de berättade om sitt
hemlands kooperation. Vilka väldiga
problem, som ligger framför dem! -
En kväll offrade vi för ett gemen

samt samkväm, där de olika grupperna
fick stå för underhållningen - och jag
plockade naturligtvis fram en del ur
min repertoir. Engelsmännen gjorde
några trevliga sketcher och lockade till
square-dances, belgarna visade en koo
perativ Kasper, fransmännen bjöd upp
ti11 polonäs. Vi avslutade med att hand
i hand och med känsla sjunga "Auld
lang syne". Och sedan ,gick vi alla ut
till en större skogsservering för att
svalka oss med ·bier och sjunga allsång,
Mr Watkins var med oss - och sjöng
till och med solo.
Den sista dagens översikt av Mr Wat

kins blev en allvarlig erinran och tanke
ställare över vad kooperationen har att
göra för att vara med om att bygga ett
bättre samhälle. Där de många familje
hushållen är kärnan och de första eko
nomiska enheterna, som vi måste slå
vakt om, betjäna och befrämja, - Och
så bjöd Bryssel med borgmästaren som
värd på en charmant middag. Jag åt
sniglar för första gången och det var
gott. -- Och så ,började man packa.
En efter en försvann deltagarna med bi
lar och tåg mot sina hemland och nya
tag. - Till slut var vi bara tre kvar
och det kändes tomt och trist. Men den
eftermiddagen blev vi inbjudna att gästa
en familj i ett litet kooperativt samhälle
utanför Bryssel. Den visiten blev det
intressantaste studiebesöket under
Brysseldagarna. Det var en motsvarig
het till B'reidorf i Schweiz. Här har kon
sumfolk byggt upp ett litet mönstersam
hälle med egna hem, affärer, samlings
lokaler, idrottsplan och andra gemen
samma anläggningar. I jämförelse med
den bullrande storstaden Bryssel var det
ta en välgörande idyll.
- Jag var sista man på skansen, då

jag på morgonen nästa dag lämnade
studenternas hus. På vägen till flyg
platsen köpte jag en stor kaka belgisk
choklad, när vi mellanlandade i Amster-
dam gav mig flygvärdinnan tipset på
rosor - 20 st. för 3 kronor. Och i
Köpenhamn räckte mina sista slantar
till en liten ost. Så jag kom hem -
efter en underbar resa över vårt vackra
land - inte bara med värdefulla intryck
och ideer.

Gösta Dahlberg
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Grandet och
bjå'lken

Vi vanliga dödliga fela ofta. Vi se
grandet i vår nästas öga men ej bjälken
i värt eget. Vi påpeka vår nästas fel
och brister och glömmer gärna våra
egna, eller sitter till. doms över andra
can att först rannsaka våra egna hjär

tan,

På sin vandring genom livet möter
man så många olika individer, fina ka
raktärer, likaväl som skrymtare, publi
kaner och syndare. En del lämnar min
nen som man önskar bevaka, bevara
och glädjas åt. När en gammal, god
och prövad kamrat går ur tiden tänker
man med saknad på honom och glädes
åt de ljusa minnen han lämnat. När en
som man trodde vara vän visade sig va
ra en baktalare byttes känslan i bitter
het. En lämnade ett tomrum som aldrig
kan fyllas, saknad men idel vackra min
nen. En annan försökte att ruinera mitt
liv, fast fröjden blev av kort varaktig
het. En annan som jag minns med tack
samhet är den vän som under min sjuk
dom skötte både mitt och sitt eget ar
bete och när nöden grinade emot mig
visade sig som den barmhärtige sama
riten och stod till tjänst med råd och
dåd, utan ett öres betalning. Det var
på den tiden när alla "goda" vänner
försvunna som dimfigurer, rädda att
deras hjälp skulle behövas. Den tiden
lärde man sig att skilja agnarna från
vetet. Där fanns den som gärna tog
emot min hjälp, lagade min mat och åt
den gärna, delade mina nöjen och gjor
de det gärna, drog fördel av mina be
kantskaper, för att främja sina egna in
tressen, slutade med att ge mig ett
namn svart som sot.

Ofta hade jag tillfälle under min tid
som tidningsman att möta och intervjua
s. k. bättre människor. En av våra mest
gifta arvtagerskor ordade vid ett sådant
tillfälle vitt och brett om de tusentals
dollar hon skänkt bort i barmhärtighet.
Visst är det både vackert och ädelt att
hjälpa i nödens stund, men att påmin
na en rapportör att man gärna ville se
detta i tryck påminner om "annonse,
ring". Då föredrar jag den gamla halv
blinda gubben som stod på Flagler
street i Mlami, gned sin fiol och tiggde
och skrapade ihop rätt bra med mynt
under dagens lopp, och på kvällen lade
hälften av vad han fått i missionens fat
tigkassa. Det gavs av gott hjärta och
utan bjällerklang. Om människan tänk
te på att det "bättre" ej sitter i de peng
ar de ärvt eller i ett välkänt namn, utan

i hjärtats godhet, så skulle livet te sig
helt annorlunda.

Jag språkade en gång med en "mo
dern" framstående väckelsepredikant.
Han hoverade sig över kärleken till näs
tan och den personliga ödmjukheten.
Men både kärlek och ödmjukhet var
totalt bortblåsta, när telefonisten i sam
ma stund meddelade honom att den plats
han reserverat på ett flygplan blivit
upptagen av en från kriget i Korea
hemvändande sårad soldat. Det var ej
kärlekens ord som då flödade.
Jag har alltid tyckt om att lyssna till

den filosofi som finns i den enkla, na
turliga människan. Jag har tillbringat
många oförgätliga kvällar och stunder
bland söderns negrer, lyssnande till de
ras sånger. Gamla toner som sjöngos
av slavarna under deras arbete i bom
ullsfälten, spirituella Improvlserade
sånger. Lyssnade gärna och med an
dakt till deras enkla predikningar och
böner. Kanske att grammatiken var
svag, tonen ej så salvelsefull, men ärlig
heten, känslan och övertygelsen fanns i
rikt mått och på andemeningen kunde
ingen tvivla.
Frågade en gång en indi:an hur det

kom sig att de kunde stå så absolut
likgiltiga i dödens närvaro. Han svara
de: "Vi vet att döden måste komma.
Tag emot honom som en vän och ej
som en ovän - - plågor - - natur
ligtvis - -. Du är född under plågor
- - ditt liv har i många fall varit en
plåga - - därför är den sista smärtan
mindre hård att bära." Om vi alla kun
de tänka så ...
Ett engelskt ordspråk säger: "En god

hustru gör ett gott hem". Detta är nog
med sanningen överensstämmande. Men
hon kan ej göra det ensam, lika litet
som en god man kan göra det utan hjälp
från hennes sida, sarkastiska ord, ständi
ga anmärkningar, oförmåga eller ovillig
het att ha överseende med varandras
svagheter har brutit fler äktenskap än
något annat här i världen. Ett vänligt
ord, sagt vid det rätta tillfället, kan fö
rebygga stora stridigheter. Det är
mänskligt att fela - gudomligt att för
låta. . . Den som ej kan göra det kom
mer aldrig att göra någon lycklig i ett
äktenskap. Den som kan glömma tjäns
ter och vänligheter och låta ett krän
kande ord fördärva ett gott kamratskap,
står snart ensam. !synnerhet om man
baserar sina slutsatser på utomstående
personers uppfattningar. Goda vänners
omdömen äro ej alltid de rätta, även om
det för tillfället synes så. Ett gammalt
arabiskt ordspråk säger: "För att finna
lösningen, fråga orsaken direkt och ej
genom andra."

Välmenande personer lägger ofta nä
san i andras affärer och gör den sista

villan värre än den första. Om de visste
hur mycket ont de gjorde genom att
gå mellan barken och trädet, skulle de
tänka över saken två gånger. Meningen
kanske är god, men resultatet kan bli
en katastrof. Jag hade tillfälle att tala
med en man i Statsfängelset i Miami två
dagar innan han avrättades. Endast 32
år gammal, goda skolor, utmärkt arbete,
gift och fader till två barn. Hans histo
ria: svartsjuka, orsakad genom goda
vänners viskande, smygande förtal an
gående vem som var vem i hans hustrus
hjärta och tankar, när han var frånva
rande. Resultat - Mord. Och efteråt,
sedan staten tagit hans liv, två fader
och moderlösa barn. Goda vänner och
trogna grannar: Tänk först - handla
sedan.
Hur ofta hör man ej: "Vilken tur han

eller hon har haft - bra arbete - ett
fint hem och ett lyckligt familjeliv".
Är du säker på att det bara är tur?
Är du säker på att du ej haft slimma
tillfällen, ätt du tillvaratagit de möjlig
heter och tillfällen som yppat sig? ...
Framför allt, är du säker på att det ej
är en god portion avundsjuka som ta
lar? Hur sällan blir den som kommit nå
gonstans här i livet erkänd och lyck
önskad för vad han eller hon genom
hårt arbete åstadkommit, hur sällan ihör
man: "Det har han ärligt förtjänat". Av
undsjukan är en farlig fiende, ofta bå
de far och mor till skvaller och förtal.
Äras den som äras bör!
Att vara rättvis är ofta ganska svårt.

I synnerhet då man måste erkänna att
man själv har fel och brister. Om vår
nästa gör något fuffens och åker fast,
det kallar vi rättvisa, om vi själva går
samma väg heter det otur. Jag satt en
gång i polisrätten i staden Nassau och
lyssnade till de olika rättegångarna.
"Fem punds böter eller 10 dagar", röt
domaren åt en neger, som varit på en
rejäl fylla. Nästa offer var en vit sjö
man, inne för samma synd, "Ett punds
böter eller 2 dagar". När jag efteråt
var djärv nog att fråga vad skillnaden
var mellan de två brotten fick jag det
korta svaret. "Hudfärgen". Sådan kan
"rättvisan" vara i Brittiska Västindien.
Vårt liv är ej alltid en dans på rosor.

Sjukdom kan vara av övergående na
tur, men slår dock ned modet. Ständig
medgång gör en för självsäker, en och
annan motgång kan vara sporren till
nya försök. Det sägs att tiden läker alla
sår. Jag tror att det beror på var och
hur djupt man är sårad. En sak vet jag
av personlig erfarenhet, att den när
maste läkaren ej alltid är den bästa.
Den bästa medicinen är viljan och kraf
ten att kasta alla sorger och bekym
mer ut genom dörren - för alltid.

George Garring.
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9. Säby
Det sista bidraget i denna serie

ägna vi Säby gård på södra Ingarö,
som väl för denna tidnings läsare är
mest bekant som Nordiska Kompa
niets semesterhem.
På en ekbevuxen kulle på sluttning

en ner mot en blånande östersjövik
reser sig huvudbyggnaden på Säby
gård - mäktig, imponerande. Man
anar att Säby är gammalt.
Av tillgängliga jordeböcker, d.v.s.

förteckningar över landets jordbruks
fastigheter och de därur flytande
grundskatterna, kan utläsas att går
den på 1530- och 1540-talen ägdes av
en bonde Olof Olofsson. Gården ha
de ännu icke blivit säteri, d. v. s.
jordbruksegendom, som befriats från
grundskatt. Säterierna var att be
trakta som en naturaförmån, en av
löningsform åt högre officer, ämbets
man etc.

Men under 1600-talet var Säby sä
terigård - till en början under
Lemshaga.egendom, senare som själv
ständig gård. Gården var under den
na tid i ägo av medlemmar av släk
ten Fkming. Av dessa torde väl
Claes F'Ierning, Gustav Il Adolfs och
Axel Oxenstiernas tappre amiral, ha
varit den mest namnkunnige. Säker
ligen har han mer än en gång skå
dat ut från fönstren på sitt Säby och
sett en flik av det vatten, på vilket
han vann ära och berömmelse.
Claes Fleming liksom flera av hans
fränder ligger begraven i Värmdö
kyrka, där ett vackert marmorepita
fium · visar hans vilorum.
Av andra namnkunniga ägare till

Säby av ätten Fleming må nämnas
Göran Fleming, som år 1666 utsändes
till England som svensk medlare i det

krig, som då rasade mellan England
och Holland.

Säby synes vid denna tid ha utgjort
en omfattande egendom. Till godset
hörde nämligen följande gårdar: Fo
gelvik, Björnö, Ängsvik, Lagnö, He
mesta, Elfsby, Djurö, Vindö samt ett
30-tal torp. - Efter Flemingska ti
den kom Säby år 1651 i släkten Leu
husens ägo och förblev praktiskt ta
get i denna ätts ägo ända tiil år 1903.
Det är en anmärkningsvärt lång tid
med tanke på att Säby aldrig var fi
deikommiss.
Det torde för en större läsekrets

vara av ringa intresse att närmare
presentera de olika ägarna tillhöran
de denna familj. Som en liten histo
risk kuriositet kan dock följande
nämnas. Ar 1803 gick godset i arv
till en Friherre Gustav Leuhusen.
Denne deltog som officer i finsk
ryska kriget år 1808-1809. Det be
rättas då, hur proviant för Gustav
Leuhusens privata bruk fördes över
det tillfrusna Ålands hav i hästskjut
sar från Säby till krigsskådeplatsen
i Finland.
Justitierådet Gustav Vilhelm Leu

husen sålde godset år 1903 till en
grosshandlare C. Jakobsson, som av
verkade en stor del av skogen. Ägare
har därefter varit A.B. lngarö Strand
1909, från 1915 grosshandlare John
A. Bäckström, 1925 Fru Hilma Man
dahl och 1926 direktören K. A. Holm.
Han frånsålde detta år corps de logi,

trädgård och närliggande område till
A.B. Nordiska Kompaniet, som där
inrättade ett semesterhem för sin per
sonal. Gårdens ägor i övrigt tillhör
denna dag direktör Holms stärbhus.
Det ståtliga järnåldersgravfältet å

Evlingemalmen, som förut beskrivits
i denna serie, ligger på Säbymarker
na.
Vad gäller själva manbyggnaden,

kan nämnas, att den uppfördes år
1867 men genomgick år 1915 en ge
nomgripande restaurering och fick då
sitt nuvarande utseende. Bl. a. på
byggdes ytterligare en våning, och
byggnaden kom att givas ett brutet,
delvis svängt tak.
Med dessa anteckningar angående

Säby gård avslutas härmed vår se
rie, som sökt ge något av Ingarö
traktens historia från äldsta tider
fram till vår egen. Vi ha dels stannat
framför de främsta fornminnena,
dels följt de olika gårdarna genom ti
derna. Oupphörligen ha vi konstate
rat, hur vårt lands skiftande historia
här avspeglar sig. ·
Enligt min mening är en av hem

bygdsforskningens främsta uppgifter
att påvisa sambandet och väl även
samhörigheten mellan generationerna
i en bygd och därigenom bidraga. till
stärkandet av förståelsen för att ic
ka säga kärleken til] den egna byg
den.
Dessa anteckningar får betraktas

som en strävan i den riktningen.
Stig Munknäs

Säby gård, numera NK:s semesterhem,



1. GUSTAVSBERGAREN ,DECEMBER 1955

En llicka skriuer
hem

i har fått ta del av en bunt gulnade
brev, som en ung flicka skrev i Gus
tavsberg hem till sina föräldrar i Små
land på 90-talet. Stilen är vårdad, brev
papperen har en vinjett med trycket
'ÄlSkade föräldrar" och alla brev bör
ja ungefär så:
"Ä"lskade föräldrar och syskon. Jag

'attar pennan i min hand för att skri/va
migra rader till eder och låta eder veta
att jag har hälsan och. mår bra intill
skri/vande stund och jag önskar att des
sa rader måtte träffa eder vid hälsans
glada tillstånd." Och slutet är atlttd
lika vänligt: "Jag får nu afsluta mina
slarfviga rader med många hälsningar.
Adjö för denna gången."
Ur breven, som omfattar de tre år

som den unga småländskan arbetade vid
Gustavsberg, framgår att hon for med
båt från Kalmar, att det fanns släk
tingar i Stockholm och att många från
hemtrakterna arbetade i Gustavsberg.
Tankarna kretsa kring dem därhemma
och hur det går med sådd och skörd.
Och så är det hälsnmgaa- till gamla kam
rater och funderingar vad de har för
sig. Här och där skymtar små glimtar
från Gustavsberg, som kanske kan ha
intresse för oss gustavsbergare av idag.
Vi citerar:
"I Gustafsbera var äer godt om ar

bete, set jwg fick plats samma dag. Vi
börja arbeta klockan 6 om morgnarna,
sedan har vi en hal/ timme vid [rukasi
och en timma vid middag, och fritt hal/
7, om lördagarna 5. Jag bor i lag med
Am.anda i H. och tvd andra flickor •..
Jag har inte något svetrt arbete för jag
står pet ett ställe och tager emot tailri
kar och trafvar i långa rader ...
Jag har varit inne på en sommarvilla

. . • Första maj fick vi fritt klockan 5.
Då skulle de ut och fira 'törsta maj och
då fick vi höra spel och musik . . . På
kvällen rnidsommarsafton var vi innan
för fabriken alla arbetare så många som
ville och spisade kvällsmat, dom dukade
upp ute på gården. Ni må tro äer var
mycke folk, dom hade spel och m1tsik
äer, sedwn gick dom d,erifrån till dans
banan, der var dom hela natten ...
Här är så varmt och torrt om dagar

na, set det torkar bort allting om det
varar längre (juli 1896) - - - I går
fick vi fritt klockan 4, då var jag och
plockade smultron här pet Gustafsberg
- - -Idag har här vmrit utställning,
det skulle föreställa ett bondbröllop från
forntiden, det var roligt att se på dem
må ni tro - - -
Jag skall nu skicka. eder litet penger,

10 kronor skall far hafva, syster L. 5,
två kronor skall nior hafva att köpa
sig någonting för ... Jag undrar om det
är godt om lingon hemma i höst, här
kostar dom 25 öre litern. Ni må tro här
får dom allt betala hvad man s-kall ha.
Jag har skickat hem lite kaffe till

eder till jul med Lydias bror Aiunist.
Han reste från Stockholm i går, han k>f
vade han skulle gå till eder med det
när han kom hem... Jag undrar om
ni har mycket ost äer hemma, om ni
har någon att skicka mi.g till jul, skri/
Mariagatan No. 3, dom har ändrat Nom
mern på byggena. . . Här har dom ing
en god ost ...
I kväll har jag varit på ungdo1nsmöte

i kyrkan, så jag börja inte skri/va förän
klockan 9 . . . Vi hade trefligt i Julhel
gen. Jag var med pet bjudningar och
vi var till kyrkan och andra möten som
här är mest var kväll. Så ni må tro
vi har hörat lite sång och miwik. I
kväll ska vi gå på fest på Baptistsalen,
äer får man kaffe och så får man höra
sång och musik . . . Här var· så tyst i
jiilhelgen, så det hördes inte af något
ojud, ändå här är så mycke folk, dom
är läsare snart allesammans ...
Dahlqvist som jag_ äi· biträde hos skan

resa hem och hälsa på. Han är ifretn
Gullabo •..
Ni vill veta något om Utställningen

(1897) men jag har inte vare äer än
nu . . • Efter midsommar får vi som
arbeta vid fabriken resa dit och komma
in för 50 öre. Det är många som reser
hit att bese fabriken också, så her få
vi se mycke folk. - - -
Jag har varit på utställningen, ni må

tro äer var netgonting att se sd det kan

jag inte omtala, det är sådana hus och
set vidlyftigt så rnan hade allt göra en
åtta dagar att gå och se över allt .•.
Jag har tänkt att fotografera mig i

sommar men det har inte bli/vit utaf
ännu, kanhända jag gör det tills jag
skriicer hernest, då skall jag skicka ett
kort till eder ...
Jag har köpt en ordekolångflaska på

utställningen, som jag skall skicka sys
ter L. om du -vill emottaga en så ringa
gåfvu, ...
l söndags må ni tro det var en sådan

tillställning i Stockholm, så dom säger
det har aldrig varit sådant, det var set
mycke folk set att gatorna voro fulla
hvart man ville gå, Konungen skulle
fira sitt 25 regeringsår ...
Het getr difteri och har gått hela som

maren (1897) så barnen de dö mycke
her nu, det är värre nii sedan det blef
ka,lt ..• Har ni hört af någon frdn Gus
tafsberg som är nedåt Småland för att
skaffa folk . . . ·
Sept. 1899: ... Det börjar bli så, reng

nigt och blåsigt nu om dagarna men an
nars har her varit mycke tort i som
mar, så potatis det blir her detUgt, set
dom är så dyra her och knapt fins att
köpa . . . J-ag får nu ldta eder veta att
ja.g reser från Stockholm Onsdagen den
20 september, så jag är nog i Kalmar
pet torsdag morgon, om ni kan få någon
häst, så tycker jag det vore roligt om
broder N. komme och mötte mig då.
Jag får nu afsliita mina enkla rader

för jag börjar bli sömnig så jag ser inte
skri/va mem, utan jag endast medsen
der en kär hälsning till eder föräldrar
och sysk·on. Adjö och godnatt.

Teknat vänligen af I."

Fabriksområ,det pet 90-talet.



DECEMBER 1955 GUSTAVSBERGAREN

V1 satt en kväll och pratade i Mr
Wilcox cabin. Wilcox är chefen för
Hudson Bay Co trading post vid Grand
Lake i Labrador. "Yes Garring", sade
han, "du kommer att fä se något nu som
ej har setts av många och endast tack
vare att sonen till "Little Moose" är din
vän. Hur lärde du känna honom?" Jag
förklarade att jag mött ihonom under
den tiden han studerade till missionär.
Vi åt på samma plats, han var alltid en
sam. De andra studenterna gav honom
"plenty" rum. Jag talade till honom
flera gånger. Hans svar var korta och
avvisande och det tog en lång tid in
nan han tinade upp. En dag kom han
över till mitt bord och sa på sitt tvära
sätt: "Jag ger mig iväg i dag. Jag ser
att man ej vill ha mig", "Sitt ned",
sa jag, "tag en kopp kafrfe och en cigar-

&öte med 3riquois hövding
rett". ''Kaffe, yes, cigarrett no". Vi
pratade om ett och annat, så sade jag:
"Följ med hem så får vi det litet mera
privat." Han tittade på mig: "Skäms
du inte att ses tillsammans med en fär
gad person". En aning av ett leende
syntes när jag svarade: "Jag är färg.
·blind". Att här relatera vårt långa
samtal vore lönlöst, men det var början
till en nu 25-årig vänskap. Han var
Iriquois-indian, son till en av de "Big
Three". De voro "Little Moose", hövding
för Iriquois-stammen, "Red Eagle" höv
ding för de förenade MlcMac och Passa
maquoddy.stammarna, "Stinging Asp"
hövding ,för de kvarvarande Huron- och
Canadian-Cherokees ...
Jag kunde förstå genom min väns

brev att Mr Wilcox var en av de fä
vita män, som åtnjöt deras fulla förtro
ende. Och nu satt jag här och väntade
på den kanot, som skulle föra mig upp
till "Usurpa pass and falls", där de tre
nationerna i år firade "Unity Feast".
Grand Lake, en av de större insjöarna,
har varit i upprört tillstånd de sista två
dagarna. Vågorna har varit respektingi
vande, något för skarpa för kanoter av
björkbark.
"Little .Moose", sade Wilcox, "och de

andra två äro ungefär jämngamla. De
var med på 80-talet, när det luktade
krut i skogarna här och håret satt löst.
10.000 doll. var det pris guvernementet
satt på "Little Moose" huvud. Han var
ansedd vara själva djävulen. Alla tre
voro som taggar i regeringens sida och
endast Vår Herre vet hur många som

föll offer för dem. När regeringen sän
de Kapten Saunders för att underhandla
med dem, sändes han tillbaks med av
skurna öron. Fader Tiberius, den ka
tolska prästen, trodde han kunde tala
reson med honom; han kom tillbaka
minus öron och med tungan kluven, ..
Men det är en annan sida av saken ock
så. Nybyggare mördade "Litfle Moose"
squaw och en dotter efter att först på
det skändligaste ha misshandlat dem.
Man visste vem som gjort det men inget
straff följde. Många liknande fall var
orsaken till utbrottet. Staten gav dem
land, så upptäcktes där litet guld, men
rframför allt koppar. Då kördes india
nerna undan. Så gick det gång efter
gång. Staten gav och tog tillbaka. Till
slut brast tålamodet och mördandet bör
jade. Felet var ej enbart den röde man
nens. - Nu ha de trängts tillbaks ända

hit upp. Än i dag säger jag, Gud hjälpe
den som stör deras omgivning ..."
Nästa morgon när jag tittade ut mot

sjön såg jag en 20 fots kanot ligga upp
dragen i sanden. Jag gick ned och mötte
en kraftigt byggd man, klädd som den
vite mannen, men ansiktet och den katt
Iiknande gången visade på den röde
mannen. "Du är Timus vän", sade 'han.
När jag svarat honom gavhan migett IL
tet brev ivilket jagombads att ta det nöd
vändigaste med mig och följa mina rod
dare. Tjugo minuter senare voro vi på
väg.

Gårdagens hårda vind hade utbytts
mot en svag bris. Solen sken och vatt
net glittrade. Här och där hoppade en
forell, vilda gäss och änder fanns det
gott om. Att det var lönlöst att för
söka få igång en konversation visste jag,
i stället studerade jag mina medresan
de. Jag tror knappast att det finns något
i världen så intetsägande som ansiktet
på en indian, det enda som rör sig är
ögonen. Jag satt och rfunderade på vil
ket folkslag de liknade mest. Om det
ej vore för de höga kindkotorna skulle
jag säga att araberna voro närmast.
Kraftig muskulatur, djärvt böjd näsa,
ögon med svarta pupiller; svart, stripigt
hår och jämna vita tänder.
Klockan 12 var vi på den andra sidan

sjön och landade. Mrs Wilcox hade gjort
ett dussin smörgåsar och jag gav en
till var man. Utan vidare bröts de itu
på mitten och jag fick en halva till
baka av båda två, varför visste jag ej

då. Den andra åkte ned utan avbrytning.
Så försvann de för ett par minuter. :När
de komma tillbaka var den vite mannens
kläder borta. Nu hade de byxor av hjort
skinn och handsydda moccasiner av
älgskinn, inga fjädrar eller andra pryd
nader och inga skjortor. "Hur långt är
det kvar?" frågade jag. "Floden är här
bakom (Usurpa River), klockan 5 äro
vi framme". Usurpa kan väl knappast
kallas för en ,flod, fast den är djup är
den ej mer än 3--4 meter bred, men en
bland de laxrik:aste floderna i Labrador.
Jag hade senare nöjet att med ett lätt
spmnspö dra många av dessa, som väg
de 8-10 kilo. Det var av stort intresse
för mig att se hur mästerligt dessa män
hanterade sin kanot. Själv har jag padd
lat kanot i många år, men här fanns
mycket att lära. Dånet från Usurpa
fallen hördes och strax före 5 var vi
framme.
Om jag hade trott att en välkomst

komrmtte skulle möta mig och det skul
le skakas hand och presenteras och alft
sånt där, som tinhör välkomnandet av
långväga resande, så tog jag misste.
Där fanns, som man säger på ren sven
ska, inte en käft. Även mma roddal'e
försvann. Jag slog mig ned och tände
en cigarrett, inom mig förbannade jag
röda idioter, som inget vett hade och än
nu mer förbannade jag en viss vit idiot,
som hade mindre vett än de. Jag kände
en hand på min skuldra. "Welcome
George". Där stod min gamle vän
"Timus Lupu", "Du får ursäkta", sade
han, "men det anses ej fint i våra kret
sar att rusa ned och möta en gäst. Men
att du är väntad och välkommen det vet
du. Kom nu upp och tag av dig sön.
dagsstassen och känn dig hemma!"
På slätten nedanför fallen stod ett

hundratal "Tepees" eller "Wigwams"
(tält) i en cirkel runt en byggnad av
obarkade timmerstockar ungefär 30 fot
bred och dubbelt så lång, kallad "The
Council house". Alla tält voro sydda av
färgade djurhudar. I tältet man givit
mig var en ungTltcka på 19 år syssel
satt med att göra en bädd av "Caribou
hudar". "Detta är min syster", sade
Timus. "Syster! Hur gammal är din
far?" ... Han drog på munnen, "92 år,
kanske mer". Djädrans krutgubbe.
Flickan försvann och kom tillbaka

med en skål full av kallt kött och en
korg av majsbröd. Båda tog ett bröd,
bröt det och gav mig en halva. Jag tit
tade frågande. "Meningen med brytan
det av brödet är att hälften av mitt nu
är ditt. Om någon nekar att bryta sitt
bröd med dig är han ej din vän. Men
det behöver du ej befara här. Om du ej
personligen är känd här, så är du känd
genom dina brev och den vänskap du vi
sade mig när jag behövde en vän. Kläd
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8n välkänd vy?

Den här vackra vinterbilden är tagen någon gång på so-tolet, Det är Klubbån
om gick mellan Bagarns träsk och Putten (nu Ekvallen). Foto: R. Envall

nu om dig och kom ut så fär jag pre
sentera dig för min far".

Så skulle jag då fä möta detta sko
garnas gissel, den man som Canada ja
gade som ett vilt djur en gång i tiden.
Den man som en gång kommit nybyg
gares blod att frysa av skräck.
När man tänker på en person i sin

ålders sena höst så föreställer man sig
något skröpligt, skrynkligt och skakigt.
Stor var därför min förvåning när jag
:'ramför mig såg en man som såg ut att
~a i 60-års åldern, långt, något grå
sprängt hår, med högt bröst och oerhört
breda skuldror, stickande svarta ögon
och tunna läppar.
Så detta var skogarnas Djingis-Khan,
e norra slätternas Tamerlan, den man
en man kallat djävulens läromästare.

Han granskade mig från topp till tå.
Jag hade ej bättre vett än att jag gjor
de likadant. Jag måste ha passerat exa
men. "Du är välkommen, min sons vän",
sade han. Nu förstår jag varför han kal
:ades "Little Moose" (Lilla Älgen) ald
rig har jag hört en djupare basröst.
"Sitt ned", sade han. "Tala om för mig
om ditt land - ditt folk - ditt hem
och dig själv." I början gick det väl litet
~ckigt, några små vita lögner vart
inblandade, men jag är fullt och fast
övertygad om att detta är första gången
som Sverige i allmänhet och Gustavs
oerg i synnerhet diskuterats på denna
plats av jordklotet.

Mina ögon måste ha vandrat, hela
hans överkropp var full av ärr, han
läste mina tankar. "De äro minnen efter
den vite mannen och så är detta", sade
han och vände på sig. Hela ryggen var
betäckt med vita valkiga ränder. ''Le
Bastonado, den vita mannens piska, 100
slag, men vart och ett är betalt och ing
en ränta är Innestående". Tonen var
lugn men ögonen glittrade, "I morgon
skall vi talas vid igen, till ·dess god natt".
Jag gick tillbaka till vårt tält och kän
de mig litet enkel. "Han tyckte om dig",
sade Tumis. "Det kanske intresserar dig
att veta att du är den första vita man
han har talt vid på många år."
Den natten blev det dåligt med söm

nen. Redan i daggryningen satt jag ne
re vid floden. Tankarna gick till Sve
rige, men mest gingo de till min fru,
den livslånga goda kamraten som jag
så nyligen förlorat. Som alltid följt mig
varthän jag än gått. Nu var jag ensam.
Jag ryckte till, när Timus syster sakta
frågade: "Var är tankarna?" Det var
ett sant nöje att tala med denna flicka.
Okonstlat - naturligt utan fjäsk och
utan falskhet. "Min bror säger att du
rest mycket, tala med mig om stora stä
der, om !främmande land och folk." Det
fanns ingen gräns för vetgirigheten där,
frågorna haglade och jag försökte att
tillfredsställa hennes nyfikenhet så gott
jag kunde. Så kom Titus. "Om hon blir
tröttsam, kör iväg henne", sade han.

När en indian talar sitt eget språk
sker det mest långt ner i halsen, guttu
rala grymtningar. Att hon fick en läxa
förstod jag - ej ett ord till svar, men
de svarta ögonen blixtrade. Civtlisatto
nens polityr är här tunt påstruken.
Röster hördes från floden. "Här sit

ter tre stycken". Visserligen är jag
brunbränd, men hur någon kunde ta
mitt gråa hår för en indians skalplock
är svårt att förstå. Expeditionen bestod
av 3 kanoter, 3 guides, 2 ladies och 2
sportsmän, Så landade de, kameror klic
kade och en filmkamera surrade. Inte
vet jag vem som gav ordern men innan
jag visste ordet av så slets kamerorna
ur deras händer och hyvades långt ut i
floden. Där försvann några hundra dol
lars värde i fotografisk utrustning. Så
kördes hela sällskapet utom en guide ner
i kanoterna. Framför den kvarvarande
guiden stod en liten bredaxlad indian,
Red Eagle. "Varför kom ni hit?" L[tan
att vä:nta på svar tillade han: "Tag ditt
sällskap, försvinn och kom aldrig till
baka". ''Mitt sällskap tilll;ör legationen
i Halifax", svarade guiden. Red Eagle
pekade neråt floden. "Beat it". Den
gången blev det inga invändningar.
En indiansk måltid skulle nog vara

ganska aptitretande för en svensk. Fisk,
stekt eller kokad precis som den kom ur
vattnet. Helst äter man den rå med oer
hörda mängder av salt. Jag har ätit
gravad lax, men detta var enbart gra
ven. "Jerked meat" (Soltorkat kött),
björnstek, rå eller stekt, en strömmings
liknande fisk "Smelt" helst rå med den
oundvikliga "Cayaman", en sorts whisky
gjord av vilda körsbär. Det sista var åt
minstone ätbart.
De yngre männen tävlade i att kasta

"tomahawk" den indianska stridsyxan.
När jag såg de många fullträffarna var
jag glad att det är 1954 och ej 1880.
I spjutkastning fanns det många ämnen
för mästare, i bågskytte såg jag en som
tömde ett koger av 12 pilar på 30 se
kunder, av dessa satt 7 rätt i tavlan,
avståndet var 30 meter. Om någon tror
att käppfäktning är en barnlek så är
det ett misstag. Käpparna voro ½ meter
långa, gjorda av ek. Man slogs inom
en 3 meter cirkel; de kyssar som dela
des ut var alls inte av det falska slaget,
avslagna fingrar, knäckta revben och
bugglor i. huvudet var vardagsmat ...
En månskenskväll i Labrador är nå

got enastående. Månen låg på de omgi
vande höga bergen och i det spökaktiga
skenet förstorades allt. Jag satt i fören
och "Sulla", Timus syster, skötte pad
deln när vi sakta drev nedför floden.
Indianska sånger äro alla av den vemo
diga naturen och de hon sjöng på kväl
len voro inga undantag. Hacienda.skrål
å la Mexico, spanska serenader eller
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gurglande spagetti-arior hör ej till den
na plats. Vemodet bor här bland bergen,
i naturen, i folket, i allt . . .

1

En ringlande orm av eld syntes när
vi närmade oss lägerplatsen. Facklor,
svängande i rytm "The Firedans". Allt
som kunde krypa eller gå var med, gam
la och unga, män och kvinnor. Denna
urgamla ritual dansas till eldens ära.
Mot slutet återstod endast ett 20-tal ut
valda dansare. Här fanns smidighet och
rytm. Fortare och vildare gick dansen
och ändade med att alla facklorna kas
tades i en brinnande hög. Så började
"The song to the fire". Denna mäktiga
klagosång ljöd som ett återskall rfrån
gångna tider, från de tider då detta folk
var en mäktig nation - fri.
"Little Moose" höll ord, när han se

nare på kvällen kallade mig till sitt tält.
Den rituala "Tomahawken" nu målad
vit, fredens färg, satt med eggen nedåt
i marken framför honom. Är samma in
strument rödmålat och ligger med eggen
upp är det, enligt gammal kutym dags
för en vit man att göra sig osynlig.
Den obligatoriska "Pipe of Peace" gick
laget runt, röken blåses i de fyra väder
sträcken - åt öster för solen och den
stora Manitou - åt söder för Ob, grö
dans Gud - åt väster för Heyoka, so
nen av Manitou, ägaren av de bortgång
nas själar - åt norr för Tami, jakten
och fiskets Gud. Den gamla patriarken
satt tyst en lång stund, så började han:
"Jag har blivit anklagad av allting en
man kan bli anklagad för. Om ett mord
begicks i någon del av Canada så var
jag skyldig även om jag var 100 mil
därifrån. Under åratal jagades jag som
ett vilt djur genom skogarna, vem som
helst hade rättighet att skjuta mig. När
min squaw och dotter blev ihjälslagna
av nybyggare ansågs det som ett rätt
vist straff och en god gärning. När jag
tog min hämnd på dem som gjort det
kallades det "The massacre at Sagonay"
och hela landet ropade efter mitt blod.
Ett pris var satt på mitt huvud utav
regeringen. Man sände indianbödeln
Saunders för att parlamentera, han var
den som sade att han aldrig hört talas
om- 'några våldsamheter mot oss, han
hörde mindre när han lämnade. Räven
Tiberius kom, han som genom fagra löf
ten lurade 20 av mina män i ett bakhåll
och skickat dem stympade tillbaka till
mig. Den som talar med kluven tunga
bör ha en sådan. Man brände våra
byar, skändade våra kvinnor och mör
dade våra män, men vi voro ju endast
rödskinn ... vildar ... djur... Jag
blev erbjuden fri lejd och stillestånd om
jag ville gå inför guvernören, framläg
ga våra klagomål och klargöra våra
fordringar. Det gjorde jag, Iitade på löf
ten, den vite mannens löften. Jag släng-

des in i den mörkaste hålan i Quebeck
fort, och nästa dag och de följande två
dagarna fick jag veta vad "Le bastona
do" var. .Jag svor att hämnas. En ny
guvernör tillsattes och fred sluten, men
man fordrade mitt liv i gengäld. Jag
rymde, simmade över S:t Lawrence-flo
den och i två länga år levde jag den
fredlöses liv. Jag utkrävde min hämnd
på dem som varit orsaken till "Le Basto
nado" inalles 12 personer. ,Ej förrän
1902 fick jag full garanti att återvända
till mitt folk och här har vi varit sedan
dess . . . Den vite mannen vill jag ej
se - hans ord vill jag ej tro på - hans
löften äro lögner. . . Men du är min
sons vän, Wilcox är en annan jag litar
på. Stanna här så länge du vill. Vad som
är vårt är också ditt". Så tystnade den
mäktiga stämman.
Jag förstår mycket väl varför ett folk

blint följde denna man. Där låg en stor
het och ett stolt majestät över hans per
son. Hela hans uppträdande framtvinga
de respekt - en vältalare av första
rang och en född ledare. Jag skulle ön
skat att ha sett denna man i sin manna
ålders fulla kraft, på behörigt avstånd.
De breda, ännu oböjda skuldrorna, de
grova muskulösa armarna, tydde på att
där funnits och fanns krafter i överflöd.
Jag vill visst ej pryda denne skogarnas
Herkules med några änglavingar. Han
har säkerligen varit Satans gunstling
i sin dag. Men var sak har två sidor,
de som den tiden representerade den
"rätta" sidan voro heller inga rättvisans
skinande ljus.
Jag stannade här i 4 veckor och

"Sulla" utnämnde sig själv till min
guide, fiskade lax, jagade rådjur och
caribou. Långa kanotfärder, långa vand
ringar genom de ändlösa skogarna,
långa härliga kvällar nere vid floden.
Jag lyssnade till sagor, historier och
minnen från svunna storhetsdagar.
Länga samtal med dessa män, som en
gång skrev de blodigaste bladen i Ca
nadas historia. Man har kallat dem vil
dar. Jag som känner dem bättre än de
flesta vet dock att de äro människor, i
många fall bättre än vi, som kallar oss
själva civiliserade. Här fann jag ingen
falskhet, inga lögner, ingen avundsjuka,
ingen strid om makten. Rättvisa. Vad
är rättvisa? Har den rätt som stred för
att behålla vad han stulit? ,Eller den
som stred för att ta tillbaka vad som
stulits frän honom? Därom tvistar ännu
de lärde. Mycket kan förbättras här,
isynnerhet i sanitära avseenden och i
många andra avseenden också. Men
även om Iriquots lägerplatser ej äro de
renaste i världen, ett faktum kvarstår
dock. Man slipper att dagligen duscha
i tidningarnas politiska latrin.

Georg Garring

En överväldigande del wv mänsklighe
ten - i runt tal 1."100.000.000 personer,
representerade av delegater från 50 na
tioner - beslöt 26 juni ·1945 att gemen
samt skapa en ny världsorgawisation.
Den dagen undertecknades i San Fran
cisco den pakt som utgör FN:s stadga.

VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS
FOLK beslutna

att rädda kommande släktled undan
krigets gissel, som två gånger un
der vår livstid tillfogat mänsklighe
ten outsägliga lidanden,
att ånyo betyga vår tro på de grund
läggande mänskliga rättigheterna, på
den enskilda människans värdighet
och värde, på lika rättigheter för
män och kvinnor samt för stora och
små nationer,
att skapa de villkor, som äro nöd
vändiga för upprätthållande av rätt
visa och aktning för förpliktelser,
bärrörande ur fördrag och andra käl
lor till den internationella rätten,
att främja sociala framsteg och bätt
re levnadsvillkor under större frihet,

och att i dessa syften
öva fördnag'samhet och leva tillsam
mans i fred med varandra såsom go
da grannar,
förena våra krafter till upprätthållan
de av internationell fred och säker
het,
godtaga grundsatser och införa me
toder, som giva säkerhet för att va
penmakt icke kommer till använd
ning annat än i gemensamt intresse,
samt
anlita internationella verksamhets
former för att främja sociala och
ekonomiska framsteg för alla folk;

hava överenskommit att förena våra
ansträngningar för att förverkliga
dessa syftemål.

I enlighet härmed hava våra rege
ringar genom sina i San Francisco
församlade ombud, vilka företett full
makter, som befunnits i god och be
hörig form, enats om föreliggande
Förenta nationernas stadga och upp
rätta härmed en internationell orga
nisation, som skall bära namnet
Förenta nationerna.
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Julkommersen,
denna för alla affärsmän så lyckliga
:oreteelse, pågår för fullt dessa dagar
och når snart sin höjdpunkt. Det fel
planerade varulagret smälter samman
och upphör att reta gallfeber på affärs
innehavaren. Unga män med röda fläc
kar på de fjuniga kinderna pekar be
stämt på skräckpjäsen på allra översta
odammade hyllan och ber att få den
yggt inslagen, betalar och går med

expeditens häpna och medlidsamma blick
' ryggen. Allt går att sälja med mör
dande reklam och under det olidliga
trycket av julhetsen. Sen går vi och
byter på mellandagarna, så har vi lite
att roa oss med då också.
Annars har man en stark känsla av

att den reguljära handeln, livsmedel un
dantagen, för en tynande tillvaro. Ja,
ja, Textil Gustavsberg, det finns fler
undantag, jag vet. Nej ordet är i regel
REALISATION!

Vem stod inte i kö
för höstens oförglömliga porslinsutför
säljning? Där stod vi snällt långt in
nan det magiska klockslag då Bengts
son gluttade på grinden, med kassar och
barnvagnar försedda, och väntade på
att få slänga oss innanför inhägnaden.
Under tiden hade vi nöjet att ifå be
trakta nästan idel nya ansikten och
morsa glatt på de gustavsbergare vi
kände. Att det på en gång, på ett ställe,
kunde församlas så många nyinflyttade
samhällsbor. Så trevligt fast man nog
kunde gått ed på att samtliga bara
några timmar tidigare varit mantals
skrivna i Bandhagen, Eken eller Väl
lingby.
Stämningen var hög och förväntans

full när vi i full karriär stormade in
på fabriksområdet. Kontorets skönheter
beskådade oss från fönstren; liksom en
gång de gudomliga romarinnorna skå
dade ned på Gladiatorernas intåg. Det
fattades egentligen bara att Blåsorkes
tern hade marscherat i spetsen för vår
tappra skara och att ett lämpligt antal
ordningsvakter bevakat våra steg för
att vi skulle fått den rätta känslan av
folkhemsk feststämning. Smittade av

den allmänna köplusten lade vi oss till
med tallrikar i travar och tallrikar i
plasthölje, koppar och fat, bunkar och
assietter, udda karotter och mojänger
i påsar, två för en krona. Inte för att
någon visste vad dom skulle användas
till, men det gick ju alltid att fråga vid
utgången. En sån utförsäljning om året
och vi får det drägligare i Personalbu
tiken. Bland Stockholmarna.

Av födsel och uppfostran,
arg motståndare till kredithandeln, bil
lighetsbazarer och realisationspolitik,
traskade jag (törs man skriva) den för
tryckta hemslavinnan, mitt i brinnande
vårsäsong, till en ansedd kappaffär på
Västerlånggatan. Detta för att få en
mångårig dröm uppfylld, en alldeles ny
sommarkappa.
Ack och o, hägring i grå dagar med

blöj-byten och slagsmål med den istadiga
hushållsbudgeten, Du blå kvinnodröm i
ett skyltfönster. Du blev min för ett-

hundrafyrtiofem kronor. Jag bar dig
med välbehag två gånger, Sen kom vär
meböljan. Du blev en alldeles umbärlig
artikel. Och försvann på obestämd tid
in garderobens dunklaste djup. Där
förblev du, ty värmen höll mot all för
modan i sig och shorts och blus var de
enda nödvändiga plaggen denna som
mar.

Så hände sig att hela familjen utom
blöjbarnet fick ledigt. Det var i augus
ti och ack, så varmt. Skansen blev må
let, klänning med jacka bars av hus
modern. Realisation! Utförsäljning!
Vrakpriser! Skrek emot oss från varje
skyltfönster. Man fick en känsla av att
hade man bara haft några korvören
över, så kunde man inhandlat hela hu
vudstan billigt. Vad man nu skulle haft
den till.

Oemotståndligt drogs jag allt längre
upp genom Västerlänggatan. Familjen
följde knorrande med. Jodå, alldeles rik
tigt. I den ansedda kappaffärens skylt-

G1(ÖT1\]M
Skatt, försäkring och dyr licens
Pank och frusen utan gräns
i Januari jag var, men Gutår
Scenstudion fyllde tio år.

Ljusning vid horisonten har vi
skådat åter i Februari
Birger på glid vände segerglad
från RM på skidor i Filipstad.

Olåt i natten, Älskogstrånad.
Mars alla älskande kattors månad
Själva väntar vi mildare väder,
Konsum visar ·Högsommarkläder.

Syster April, lekfull som katten,
lurade Höjdhagenborna på vatten.
Skeviksgatan och Gärdet fick brådis
att bära från kyrkan sitt nödiga vådis.

Ack, romantiska månad Maj,
· Nystrukna båtar vid brygga och kaj.
Lergök och lärka i höjderna drilla,
Vid Strandvik blommar den blåa scilla.

Skolan, Pampigt, med målsmän som gäster
tågar till kyrkan med egen orkester.
För idrottsplatsen hurrade jag
Den nittonde Juni, en solskensdag.
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fönster hängde tvillingsystern till min
blå. drörnkappa med prislapp, åttionio
kronor och femtio öre. Femtiofem kro
nor och femtio öre hade det kostat mig
att ha den hängande hemma ,i gardero
ben i två månader. Dyrt nöje. Efter
den betan hängde jag in mina realisa
tions-hämningar bredvid den blå kap
pan längst in i garderoben. Där blir
dom nog hängande, för här skall spring
as på realisationer hädanefter. Att gyn
na den reguljära handeln är tydligen en
extravagans, som är till för de få, med

. stor kassa försedda. Skall det föreställa
naturligt det här, var brister det nån
stans?

Allting skall betalas
här i livet. Just i dag tänker jag när
mast på torksommaren. Det är till att
grina illa åt det sura äpple som heter
höjda 'livsmedelspriser och åt den ho
tande elransoneringen. Nu får man bli

slutar man plötsligt med gnället för då
har man kommit att tänka på att en så
dan sommar skulle i den "Gamla goda
tiden" betytt missväxt, nödår, svält,
sjukdom och död. För oss betyder den
på sin höjd, inte bark i brödet, utan
möjligen margarin på det.

Och ändå . . . Lever inte större de
len av jordens :befolkning på denna svält
gräns, medan vi inbillar oss, att dessa
våra likar bor så långt borta att de
inte angår oss. Gör de inte det!? Inte
ens när vi skär en stadig bit av jul
skinkan?
När vi under . kriget levde under

knapphetens kalla stjärna höll hotet
utifrån oss vakna. Då gjorde vi oss
mycken möda att hjälpa vår nästa. Än
da till gränsen för vår förmåga. Nu
sover vi dästa och liknöjda och vill för
all del inte störas av obehagligheter.

Så gör vi som vi brukar,
"den lilla kilowattjägaren" igen. Sen vi tänker på något annat. T. ex. på att

för år 1955
av STRANDSKA TAN

Väderlekstjänst, i Juli oss sände
En värmebölja, som kroppen brände.
Ingen blek från semestern vände,
Men bonden grät över åkerns elände.

Regn i Augusti? Nej inte en tår.
Slutar det hela med missväxt i år?
Ungarna leker med brunbrända kroppar
Simmar som fiskar, dyker och hoppar.

September, Får Calle sin Hemvärnsgård.
Grannen har sålt sin SemesterFord.
Hösten har kommit, det mörknar om kvällen.
Ingenting ger våra lingonställen.

Oktober, Vi vandrade snällt till val
Siffran för höger blev rätt minimal
Spriten vart fri, Det dracks utan söl
Brännvin i massa, låda med öl.

November, 0 ve, vi dyrt får betala
Att Fruntimmersveckan glömde att "skvala"
Nu grinar vi illa åt Torksommarns frukter,
Oväntat kostsamma jordbruksprodukter.

December, Frid! Nu glömmer vi gnället,
Och deltar i Julens fröjder istället.
Uppskjut bekymren tills Tjugondedan
Så tar vi en ringdans kring våran gran.

nu har den sista höga skorstenen fallit
i samhället. Den på Kattholmen. Fast
det satt hårt åt. Den försvarade sig tap
pert. Föll inte på utsatt tid inte. Skulle
aldrig fallit den in. Rakryggad, stolt och
sympatiskt självmedveten som en gam
mal porslinsmakare pallade den för alla
angrepp från den från K. Huvudstaden
tillkallade expertisen, Tvingade Fiskarn
att evakuera och föll slutligen på fel
dag åt fel håll, krossande många perso
ners sommarfröjd, trenne i sitt vinteride
vilande båtar. Expertisen sägs försvin
na snabbt i riktning mot Huvudstan och
härvarande byggmästare, som fått samt
liga Höga skorstenar i samhället att
falla på millimetern där det bestämt
var, sågs med glad hat beskåda eländet.
Leve det gamla fina Gustavsberg. Det
försvinner, men Inte utan högljudda pro
tester och många streck i räkningen.

Vidare undrar Red.
om vi, lika god familjetidning som
Husmodern, kan underlåta att be
klaga henne, Margaret. Om en ,flic
ka väljer förståndets, ·de yttre
fördelarnas och släktens väg är hon
inte att beklaga. Den flickan klarar
sig i denna krassa värld. Möjligen skulle
jag kunna tänka mig att beklaga Peter.
Verkar att vara en hygglig kille som
kunde varit värd ett bättre öde än att
bli indragen i de fånerier som tydligen
följer med en monarki. Det är sånt här
ståhej som gör en vanlig liknöjd män
niska tiII republikan.

Julklappen,
till en del killar i åldern tolv och uppåt
torde inte vålla något huvudbry. Tobaks
varor, allra kärast cigarretter, ·blir i år
den mest välkomna julgåvan, att döma
av de kväsigt rökande gossarnas antal.
Är det det minsta motståndets lag, som
får en del föräldrar att tillåta missbru
ket? Lät mig surt konstatera att niko
tinmissbruk i växande åldrar, kan bli
en stor kvarnsten kring våra föräldra
halsar så småningom. Vad för något?
Rår vi inte med att förbjuda dom?! För
låt, vi avskaffade våldet som upprest
ringsmetod, hurra för det. Men det var
min sju inte meningen att vi samtidigt
skulle beröva oss själva den auktoritet
som ungarna behöver ty sig till, för att
,bli trygga, vuxna människor så små
ningom. Vi får rycka upp oss på ny
året!

Till dess FRIDFULL JUL

EDLA SOFIA,
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Den sisto. skorstenen, den vid Katt
c::xmen, fälldes den 21 .november med
d-:m.der och brak. Två båtar strök med.
Tvättens, badets och pannans lokaler
:.;:om.ma nu att disponeras för en utvid
?<id plastfabrikation. Ved och avfall
-'.ii"aU fraktas bort från "holmen", som
.:C::er uppsnyggning bör kunna bli en

.t lika tjusig naturidyll som förr i
-.:-äriden.

Veterantest har utlysts av företaget
:i!l den 14 december, då inte mindre än
::.:5 nya medlemmar kommer att inträda
:: Veteranklubben. De ha samtliga varit
:: oavbruten tjänst i 50 år och däröver .
Klubben är därmed uppe i ett medlems-

.tal av 44, av vilka 32 fortfarande är
! arbete. Det gamla gardet har varit
med om att göra Gustavsbergsporslin i
snart 3.000 år. Vi återkommer med re
::erat i nästa nummer.

Ansvar och Nykterhet intensifierade
sin höstkampanj under november med
affischering, filmaftnar m.m. Den 14 no
vernber upplät fabriken sina lunchrum
och visade på arbetstid i samråd med
resp. samarbetskommitteer filmen "Mitt
och ditt", en kortfilm om sprltvanor, sed
da ur familjens och nationalekonomisk
synvinkel. Man får hoppas den gör ver
kan!

Lottakåren i Gustavsberg hade sed
vanlig höstförsäljning den 29 oktober i
Elkedalsskolam. Den inbringade över
3.000 kr och man kunde bl. a. ge 1.000
kr. till hemvärnsgården, 300 kr. till de
gamla och 50 kr. till pollosjuka, Kåren
har bett oss framföra ett tack till alla
som bidragit till det goda resultatet och
en tillönskan om God Jul och Gott Nytt
År!

Om en resa i Kongo talade Dir. Hugo
Edstam i .Missionshuset den 22 novem
ber. Anförandet illustrerades med vack
ra färgbilder, De sociala missförhållan
dena som råder på sina håll i Kongo
har i flera fall kunnat rättas till genom
insatser av missionen. Det sakliga och
trevliga föredraget åhördes av en talrik
församling.

Ungdomsträff, den första för säsongen
i ungdomsvårdskommrttens försöksverk
samhet, hölls den 24 november på Kom
munalhuset. Ett hundratal ungdomar
mellan 14-20 år sysselsatte sig med
bordstennis, schack m.m. och Konsum
hälsade ungdomarna med ett filmpro
gram, förfriskning och inbjudan till pris
tävlan.

Hyresgästföreningen hade möte på
Folkan den 25 november. Ombudsman
Göransson informerade om den. nya hy
reshöjningen och besvarade en del frå
gor kring spörsmålet.

Förstoringsappamt har inköpts av ro.
toklubben, vilket möjliggjorts genom
lån från kommunen. Nu har var och en
intresserad en möjlighet att själv för
stora sina bästa bilder.
Efter hänvändelse till Erwin Ludwig,

som lämnar instruktion i apparatens
rätta handhavande, utlånas denna till
allmänheten - dock med företrädesrätt
för deltagare i pågående fotokurs.

Barnteatergruppen, en utvidgning av
Höjdhagens Ungdomsring, ledd av fru
Selma Larsson, hade en underhållnings
afton på Folkan söndagen den 11 de
cember. Det var fullt hus av mammor,
pappor och syskon, släkt och vänner.
Det bjöds på musik, sång, uppläsning,
dans och sagospel på löpande band. Små
nätt och trivsamt. ABF kan inregistrera
ännu en aktiv studiegrupp.

Blommornas mångfald och sommarens
värme påminner oss ett foto om, som vi
uppsnappade häromdagen. Det är från
Hampls blomstergård uppe vid Bergs
gatan. Under de fyra år vår sudettyske
arbetskamrat bott där uppe har han bu
rit jord från skogen, köpt torvmull och
plantor, gödslat med Herba o. d. och
så småningom fått fram en mönsteran.
läggning med 58 olika sorters prakt,
blommor.

Uppsala stadsteater gay på Folkan
fredagen den 18 november, inför fullsatt
hus den spännande kriminalpjäsen "Slå
nollan till polisen".

Samtliga i ensemblen, ingen nämnd
och ingen' glömd, spelade sina roller
på ett utmärkt sätt och trots att många
bland publiken visste "hur det skulle
gå" (pjäsen har ju gått både på teater
och radio samt filmats), var spänningen
på höjdpunkten hela tiden.
Att föreställningen blev en stor publik

framgång vittnade de starka upplåder
na om.

Gymnastik under arbetet är n1i ett faktum på Dekoravdelningariva, ilär gamla och
unga, män och kvinnor sluter upp till de dagliga 5-minutersövning,arna så gott som
fulltaligt. Svea Box leder uppmjukningsrörelserna och har sprittande grammofon-

musik till hjälp. Försöket har slagit väl ut och spänst och humör stiger.
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Ny medarbetare

Redaktör Arthur Hald, välkänd från
Svenska Slöjdföreningen och Tidskriften
Form, har allierat sig med Gustavsbergs
Fabriker för att från och med årsskif
tet bistå vår försäljningsavdelning med
reklam- och utställningsfrågor. Han blir
även kontaktman meUan konst- och för-

'säljningsavdelning. Företaget är att gra-
tulera och redaktör Hald tror att han
skall "trivas i gänget". Gustavsberga
ren har passat på och hämtat ett bi
drag till julnumret ur Arthur Halds dik
ter. Vi hoppas givetvis på att i fort
sättningen få ett och annat bidrag från
Halds välkända penna. Välkommen allt
så också i de frivilliga medarbetarnas
skara!

Orkesterföreningens konsert i kyrkan
söndagen den 20 november blev som van
ligt en högtidsstund för musikälskarna.
Dir. Gustav Svensson ledde med sed
vanlig bravur den rutinerade orkestern
och med god medverkan av kyrkokö
ren och operasångare A. Wiren i verk
av Verdi, Mozart och Wagner. Tacksam
och fulltalig publik.

Skidfrämjandets lokalavdelning hade
samlat fullt hus på Folkan den 17/11
då man visade filmen "Sommarland".
Det var en fin sak med underbara sce
nerier från vårt vackra land. Förarg
ligt bara att ljudet skulle krångla.

Konstföreningen höll årsmöte i Kom
munalhuset den 6 december. Samtidigt
anordnades utställning av konstnärerna
Carl-Eric Boden, Tom Krestesen, Stel
lan Mörner och Roland Svensson. Stad
geenlig lottning verkställdes och Stel
lan Mörner kåserade spirituellt över äm
net "Att vara modern". Utställningen
hölls öppen till påföljande måndag och
besöktes av en hel del intresserade.

3ulkonserten
Den traditionella julkonserten hålles

år den 18 december i Kyrkan. Ett syn
nerligen gott program bjudes, då vi
har förmånen att få lyssna bl. a. till
två musiker av allra främsta klass,
nämligen pianisten Greta Erikson och
violoncellisten Claude Genetay. Båda har
välvilligt ställt sig till förfogande utan
kostnad och ger därmed ett värdefullt
bidrag till konsertens ändamål. I övrigt
får vi lyssna till orkesterföreningen,
blåsorkestern, manskören och kyrkokö
ren. Luciatåget blir som vanligt med i
programmet. Alla gustavsbergare häl
sas välkomna till konserten och till att
stödja densamma genom bidrag vid pen
ninginsamlingen. Den goda traditionen
att på detta vis få möjlighet att lämna
de gamla och sjuka i Gustavsberg en
julhälsning från befolkningen i form av
en liten present skall vi gemensamt söka
hålla vid liv.

Dekoravdelningen
gjorde en långresa i somras och redak
tören för Gustavsbergaren efterlyste
några intryck från densamma. Det må
sägas att det var en av de angenämaste
av sitt slag. Det var en provtur denna
långdistansresa, yttrade arrangörerna,
och det var nog en provtur som slog
väl ut. Det råder nog inget tvivel om
att de även i fortsättningen kommer
att anordna sådana turer. Prima säll
skap såg det ut att vara för varje
deltagare verkade nöjd och belåten, ock
så med sig själv.
En enastående tur med vädret hade

vi för det var det bästa tänkbara. Efter
att i flera lördagar i rad haft regn.
Start från Gustavsberg på fredagskväl
len kl. 21. Resan blev angenäm tack
vare tjusar-August (Månen) som följde
oss på vår färd hela natten. Så blev
han avbytt av solen. Vi var nämligen
framme i Karlstad kl. 4 på lördag mor
gon, där vi gjorde en rundvandring i
solens stad och startade frampå för
middagen till Geijers-gården. Så rullade
våra bussar fram i en oändligt natur
skön Vännlandsbygd. Nästa uppehåll
var Selma Lagerlöfs Mårbacka. Där var
mycket att se, men det är vanligtvis
många besökare där, så jag tyckte vår
ciceron hade något av Stockholmsjäk
tet över sig. Det sista vi besåg var det
praktfulla Rottneros. Det var något av
skönhet, trots att den rätta tiden inte
var just då för att den bästa prakten
skulle göra sig gällande. Därifrån an
träddes slutligen den egentliga hemre
san.

Detta var en resa som man tyckte ·
att man hade behållning av. E. C.

Den nya tvättstugan i Höjden har fått
sitt elddop detta kvartal. Kattholmens
apparatur har överflyttats och nya ma
skiner har inköpts. Föreståndarinna är
fröken Larsson, som med hjälp av sex

biträden skall klara en inlämningstvätt
av c:a 60 ton per år. Bland nyheterna
i maskinväg märkes särskilt tre moder
na strykpressar och en ny snabbmangel.
I en särskild avdelning för självtvätt

kan en husmor med hjälp 1av ändamåls
enliga maskiner klara sin hushållstvätt
på relativt kort tid och de fruar vi

träffade vid vårt besök var mycket för
tjusta i arrangemangen. En ny kall
mangel finns också att disponera.
I källarvåningen ligger ång- och vär

mepannan för tvätten. Härifrån levere
ras också värmen till Höjden och Höjd
gatan 1.
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Nämndens höstsammanträde hölls den
29 september på Värdshuset. Av proto
kollet framgår att samarbetskommttte.
erna från resp. fabriker träffat samman
och ventilerat gemensamma angelägen
heter och att man ämnar intensifiera sin
verksamhet.
Inom skyddskommitten har man tagit

itu med vissa envisa problem kring drag
och ventilation på olika avdelningar, be
roende på otäta fönster samt stora kyl
ytor eller undertryck i lokalerna. - För
läkarintyg har nya; formulär fastställts,
som ger lite mer upplysning om arbets
sökandes hälsotillstånd. I fråga om
lämpligaste hörselskydd vid bullrande
arbete skall ytterligare prov göras. -
Olycksfallsstatistiken håller jämna steg
med 1954, så det kanske blir utdelning
i år också.
Den 17 okt. anordnade Välfärd en

skyddskonferens för KF-företagen.
Av förbättringsförsl,ag har t.o.m. sept.

kommit in 53 förslag, varav 49 premie
rats med sammanlagt kr. 2625 :-.
Samhällets vattenförsörjning diskute

rades. Det påpekades att vattenförbruk
ningen under två år fördubblats i Gus
tavsberg och att det är nödvändigt att
iaktta allra största sparsamhet.
I den fortsatta behandlingen av fil.

lie. Per Holms utredning om befolknings
utvecklingen i Gustavsberg deltog också
representanter för skola och kommun.
Hr Holm framhöll att Stor-Stockholm
1975 beräknas ha 1 ½ milj. innevånare.
Närgränsande kommuner kan räkna med
stor inflyttning. Frågan är om Gustavs
berg skall bli en "sovstad" eller även i
fortsättningen vara i viss mån självrör
sörjande. I varje fall framträder ung
domsfrågor, skolfrågor, fritidslokaler,
åldringsvården och andra problem som
måste lösas så långt de ekonomiska för
utsättningarna tillåta. Ordf. underströk
vikten av kontakt mellan fabrik och
kommun för att behandla problemställ
ningarna i samband med befolkningsut
vecklingen. Han ansåg att ett samhälle
här på c:a 7000 innevånare vore lämp
lig storlek för att ge nödvändig service.
En undersökning borde göras om förut
sättningarna att bygga fler bostäder,
där vatten och avlopp redan finnes
framdraget.
Hr Gunnar Andersson erinrade om

kommunens generalplanekommitte, om
utbyggnaden av sjukvården i länet och

I KF:s. fotopristävling tog vår fotograf Hilding Ohlson. även det andra priset, meid
"Glödgning av badkar"'. I Svensk Fotografisk Tidskrifts tävling fick han därtill
hedersomnämnande för "sitt fina ämne till bra bild. När H.O. lärt sig att begränsa

och kopiera kommersiellt sunt, så bUr han farlig - för ögat finns redan"
säger S. D. Bellander,

om planerna i vatten- och avloppsfrä.
gan. Han underströk kommunens in
tresse för fabrikens expansion.
I fråga om marknadsläget påpekade

hr Erderyd att produktion och import
av hushållsporslin f. n. är större än ef
terfrågan. Fabrikerna överbjuder var
andra i nyheter och prissänkningar. För
säljningsarbetet intensifieras. Vi har ba
ra möjligheter att öka volymen och där
igenom få ned kostnaderna samtidigt
som vi försöker förbättra kvaliten, Ordf.
Hjalmar Olson meddelade tillfredsstäl
lande orderstock på sanitetsporslin och
badkar. Den nya tunnelugnen är under
byggnad. Betydande prishöjningar ha in
trätt särskilt på metaller och plåt, vilka
kostnader ej under nuvarande hårda
konkurrens kan överföras på varan.
På stora smidda pannor är efterfrå

gan större än vår kapacitet.
Pressporslin tillverkas i vidgad om

fattning.
På kyl- och plastavdelningarna är or-

dertillgängen god på plastsidan, där ut
vidgningarna planeras, medan kyldis
karna gått ned något. Där arbetar vi
med nya typer.
Ordf. konstaterade allmänt att svensk

industri befinner ,sig i en högkonjunktur.
överskotten är dock för små i förhål
lande till behovet av nyinvestering och
teknisk utveckling. Kapitalproblemet är
ett av de allvarligaste problem vi över
huvudtaget ha att brottas med.

Den 21 november inbjöd skyddskom,
mitten till Skyddsträff på Folkan, där
kommitten höll sitt sammanträde inför
arbetsledare och skyddsombud. I diskus
sionen "Kan vårt skyddsarbete bli bätt
re" blev deltagandet flitigt. Film och
en kopp kaffe hörde också till träffen,
som räknade hundratalet deltagare.
När detta går till sättning planeras

ytterligare ett nämndsammanträde.
Men det får vi referera nästa år.

Sekr,
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~a&n
"Nu är det Jul igen" är rubriken

på våra annonssidor i denna tidning.
Men innan vi börjar tala om julen,
ska vi väl se, vad som sig tilldragit
haver sedan vi sist träffades i denna
spalt.
Vår gemensamma trivselkväll i Mis,

sionshuset i början av oktober, där
närmare 400 personer träffades blev
en högtidsstund. Modevisningen i
Kommunalhuset en vecka senare tror
vi blev en god upptakt till försälj
ningen av de plagg, som vi skall ha
på oss när vintern sätter in. Av vå
rens distriktsmöten valda fullmäkti
ge, till ett antal av 40 kvinnor och
män samt inbjudna representanter för
kommunen, fabriken och fackföre
ningen voro tillsammans med butiks
föreståndarna, revisorerna och styrel
sen samlade till höstmöte den 15 no
vember. Där talade direktör Carl
Lindskog från KF:s livsmedelsavdel
ningar om jordbruksstödet. Herr
Lindskog, som är ledamot av jord
bruksprissakkunniga, behandlade på
ett mycket populärt sätt den aktuella
frågan om jordbrukspriserna. Den
vackra sommaren kostade svenska
folket en halv miljard i försämrat
skördeutfall. Denna förlust skall nu
täckas. Jordbruket får stå för 160
miljoner, en mindre del står statskas
san för genom subvention, men res
ten får konsumenterna betala med
högre priser på livsmedel (t. ex. smör
80 öre, mjölk 6 öre). Vid denna sam
mankomst lämnades även informatio
ner om föreningens ekonomi och ut
veckling samt gavs en appell till med
lemmarna att deltaga i de studie
grupper som finns och kommer att
igångsättas.
Vid fastigheten Villagatan har un

der november månad Byggmästare
Englund från Lännersta och hans
mannar satt spadarna och Åkeriför
eningen grävskopan i marken och
slutresultatet av detta arbete skall
väl komma fram på vårsidan i form
av bättre lokaler till medlemmarnas
tjänst. I Hästhagen har vi fått fram
de första utkasten till en utbyggnad
för att kunna klara den ökade kund
krets, som vi väntar efter inflyttning
en i Bostadsrättsföreningen Berget.
Butiken i Lugnet beräknar vi kunna

öppna när de två första husen blir
klara för inflyttning.
Vi skulle vara synnerligen glada

om husmödrarna möter upp till de
butiksträffar, som vi planerar under
vintern. Då har vi tänkt att gå hu
sesyn i butikerna, tala ·om varorna
samt visa några aktuella ljusbilder.
För butikerna i Gustavsberg kommer
dessa i januari, sedan julkalasandet
är över. I Fruvik och Grisslinge har
vi redan haft dessa träffar.
Våra butiker ärofyllda med varor,

som väntar på köpare inför den stora
helgen. Vi förväntar att medlemmar
na skall söka sig till de egna butiker
na och där kunna lösa sina julklapps
problem.

Spara stadsresan - slipp jäktet.
Köpen kan klaras på hemmaplan. När
det gäller julbordets läckerheter blir
våra livsmedelsbutiker väl rustade för
"En riktig hem-jul".
Vi önskar föreningens medlemmar

och kunder en GOD HELG.
G.M-n.

Vettiga plagg
Konsum, Textil, Gustavsberg, visade

Höst och Vinternyheter den 8-9 okto
ber i Kommunal.huset. Välredigerat och
nöjsamt att beskåda. Vad som mest
gladde oss mammor var att få se skol.
barnskläder, vettiga plagg, med många
variationer. Men det hjälpte förståss in
te. Killarna skall i alla fall ha exakt
samma jacka, rutig med skinn och ly
sande band härs och tvärs. Så nu går
våra småkillar omkring och lyser i
mörkret, antingen dom nu är några ljus
eller inte. Nå ingenting ont i det, jac
kan är bra, men nog är det synd om dom
som gör variationerna .
Mannekängerna, våra egna trivsam.

ma, kvinnor och barn mest, samt en en
da karl, ett modigt lejon, blir säkrare
för varje gång. Bernheden skötte pre
sentationen med den äran. Sve17- Pet
terssons orkester förnöjde, vindruvor och
bananer mättade oss och vi vände hem
belåtna. God fortsättning.

E. A.
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Födda:
Den 30 aug. : Hans Erik Conny, s. t. Kurt

Erik Olof Karlsson och h. h. Inga Britt f.
Persson, Höjdg. 7.
Den 30 aug.: Anita Marie-Louise, d. t.

Berndt Folke Andersson och h. h. Inger Elise
f. Andersson, Mariag. 9.
Den 8 sept. : Susanne Elisabeth, d. t. Sven

Emanuel Engblom och h. h. Maud f. Ram
berg, Hästskov. 10.
Den 5 sept.: Eva Sylvia, d. t. Sven Gustav

Olov Norön och h. h. Irene f. Weisz, Häst
skov. 4.
Den 19 sept. : En dotter t. Henry Arnold

Olsson och h. h. Sylvi Kaarina f . .Juutilainen,
Skeviksg. 8.
Den 19 sept. : Helene Inkeri, d. t. Gunnar

Eug ön Fall och h. h. Saara Inkeri f. Ruotsa
lainen, östby 1: 1.
Den 13 okt.: En son t. Stig Bertil .Johans

son och h. h. Hallfrid f. Wallestad, Mörtnäs
1: 524.
Den 24 okt.: Inger Britt, d. t. Erik Sune

Pettersson och h. h. Britt Maria f. Kropp,
Kullen 2.
Den 27 okt. : En son t. Sten Elis Samuels

son och h. h. Asta Anikki f. Heikkinen, Ske
viksg. 8.
Den 5 nov. : .Jan Owe s. t. Göte Petrus

Alexis Hällström och h. h. Anna Viola f.
Andersson, Hästskov. 12.
Den 9 nov. : En son t. Hans Vilhelm Eriks

son och h. h. Birthe Margarethe f. Börgesen,
Sadelväg. 4 a.

Vigda:
Den 24 sept. : Karl Bertil Gerhard Persson,

Motala och Astrid Maria Fi!ipsson, Ald.h.
Den 11 sept, : Bror Tage östen Hansson,

Sthlm och Eivor Louise Elisabet Lundgren,
Lagnö n:a 1: 2.
Den 15 okt.: Nils Gustav Karlsson, Kullen

6 och Rosa Linnea Rydberg, Tvärväg. 21.
Den 18 sept.: Fernando Fonsati, Hästh. terr.

3 och Elsie-Marie östlund, Mariaplan 9.
Den 24 sept. : Karl Erik Blomberg, Ingarög.

5 och Astrid Linnea Karlsson, Mariag. 3.
Den 1 okt. : Nils Fredrik Söderström,

Spånga och Ebon Ester Marianne Andersson,
Värmdög. 1. .
Den 29 okt.: Sven Erik Wallius, Värmdög.

3 och Anny Margareta Andersson.
Den 9 okt.: Nils Göran .Johansson, Hästh.v.

10 a och Eila Kankkunen, Skeviksg, 8.
Den 5 nov. : Göte Allan Gustav Sund, Häst

skov. 12 och Margit Teresia Andersson.
Den 20 nov. : Knut Sören Rolf, Ekedalsv. 3

och Liisa Inkeri Alanko, Skeviksg. 8.

Döda:
Den 10 sept.: F. porsl.form. Klas Gerhard

Säfström, Värmdög. 3. 66 år.
Den 16 sept.: Div.arb. Sven Hugo .Johans

son, Mariag. 1. 55 år.
Den 16 sept. : Porslinsform. Karl Vilhelm

Nilsson, Villag. 8. 61 år.
Den 9 nov.: Fröken Birgit Viktoria .Jans

son, Tjustvik 1: 1. 38 år.
Den 16 nov.: Änkefru Gerda Paulina Ama

lia Andersson, f. Wallin, Mariaplan 10. 79 år.

9/doenf

Släpper tankens bundna bana,
~ällsamt åter hjärtan ana,
vad vårt tyngda sinne känt.
Spörjes dagens gråa timma,
spörjes stjärnorna som glimma.
Vad har hänt? Det är advent!

Alltets storhet vill vi finna,
ljusets kraft till hjärtat vinna.
Gud för oss sin stjärna tänt.
Spörjes elden i ditt hjärta,
spörjes sorgen i din smärta
Vad har hänt? Det är advent!

Stilla natt med frid på jorden,
himmelsk kärlek präglar orden.
Gud sin son till jorden sänt.
Spörjes stormfylld våg som brusar,
spörjes vindarna som susar.
Vad har hänt? Det är advent!

Yttre ting vi kan åstunda,
ödmjukt må vi dock begrunda,
vid den port som står på glänt.
Känn med hjärtats rika maning,
fröjda dig vid julens aning.
Vad har hänt? Det är advent!

ARNE THULIN

För all uppvaktning vid min makes
Sven Johanssons bår framför jag mitt
varma tack.

Vidan Johansson

För v&nligt deltagande vid vår makes
och faders bortgång be vi att till före
tag, arbetsledning och arbetskamrater,
släkt, gnannar och vänner få framföra
vårt varma tack.

Hedvig Nilsson
Ing-Mari o. Douglas Hans-Ake

Andra barn
Österrike har fått mottaga en opropor

tionerlig andel av det europeiska flyk
tingbeståndet och man saknar helt en
kelt erforderliga resurser för att sörja
för dem alla på ett människovärdigt sätt.
Barackerna står och "säckar ihop" för
varje dag som går - och där finns det
familjer som måst framsläpa sitt liv
under tio år, människor som s. a. s.
blivit ett med unkenheten, ohygienen,
fulheten. Man frågar sig hur de barn
som växer upp i denna orimliga miljö
skall kunna klara sig fysiskt och psy
kiskt i framtiden. Rädda Barnen kan
kanske ge något svar på den frågan ef
tersom föreningen under tre års tid dri
vit ett rekreationshem för just småt
tingarna från de värsta lägren: På
"Schloss Oberrain" har man nu vid det
här laget omhändertagit ca 2.200 såda
na barn i sexveckorsperioder och det
är vår åsikt att klarar sig de barnen
bara fysiskt så klarar de sig också
psykiskt, kanske t.o. m. bättre än våra
skyddade svenska barn som nog ofta
kommer att stå rätt illa rustade mot li
vets stötar. I stort sett kan konstateras
att de på ett självklart sätt accepterar
alla prövningar och umbäranden, de har
en påfallande pliktkänsla mot omvärlden
och en fascinerande förmåga att ta va
ra på minsta lilla glädjeämne om det så
också bara är upphittande av en liten
snör-ända eller bleckburk som kan an
vändas som lekmaterial.

Det händer ofta att barnen vid an
komsten till Schloss Oberrain svimmar
av trötthet och undernäring. Det tar
också många, åtskilliga dagar innan de
kan tillgodogöra sig den lagade närings
rika maten som bjuds på hemmet. Klä
derna är i ett bedrövligt tillstånd, helst
vill man redan i farstun klippa av dem
och byta från topp till tå. Med stor
ängslan ser Rädda Barnen fram emot
den dag då otillräckliga resurser skall
tvinga föreningen att för alltid stänga
dörren till detta hem där så många små
stackare fått återhämta sig. Men 450
kr. kostar varje dag på Schloss Ober
rain med dess konstant 90 små gäster.
Med utgångspunkten härå förstår var
och en hur mycket pengar som måste
samlas in för verksamhetens fortsättan
de.

Ur en redogörelse från svensk
hjälpverksamhet i Österrike.
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Livet på en skärgårdsö vintertid kan
av förklarliga skäl bli en smula trist och
enformigt ibland. Oftast saknas väl till
fällen till förströelser. Och då är det
väl rätt vanligt, att föreningsverksam
heten får bli en ersättning för de nö
jen, som i varje fall storstaden kan er
bjuda. .Många gånger en god ersätt
ning, skulle jag tro!

Här på Ingarö har vi nu tagit ett
initiativ för att söka åstadkomma en
smula omväxling och förströelse för be
f'olknlngen. Detta genom filmaftnar en
gång i månaden.
För många ingaröbor är det faktiskt

något av ett helt företag att kunna be
söka en biograf å annan ort. Det in
nebär oftast droskresa hem från Gus
tavsberg på kvällen, eftersom ingen re
guljär busstur då finnes mot Ingarö.
Förra hösten samlade föreningarna

här ihop ett litet kapital för att kun.
na påbörja filmförevisningar. Av sko
lans ledning fick vi tillstånd att låna
filmapparaten och att begagna gymna
stiksalen i Pilhamns skola för visning
arna. Kommunalfullmäktige anslog icke
mindre än 2000 kronor för inköp av sto
lar. Så var det tid att närmare organi
sera verksamheten. Vi bildade en film
cirkel, där varje medlem skulle betala
1 :50 per månad och föreställning. En
styrelse utsågs att sköta rörelsen.

Och nu har vår verksamhet pågått
snart ett år, och arrangörerna kan
glädja sig åt fullt hus . var gång. De
allra flesta filmerna har hyrts genom
A.B. Föreningsfilm, som i allmänhet
kan stå till tjänst med goda filmer.
Både rena förströelsefilmer och filmer
med mera allvarligt innehåll har visats.
Nu sist (den 16 oktober) såg vi "Det
segrande korset", ett i mitt tycke gran
diost verk om Henry Dunants liv och
gärning. - Som förspel ha:r vi ett par
gånger kunnat visa färgfilmer, som
kostnadsfritt ställts till vårt törrogande
genom Scandinavian Airlines Systems
reklamavdelning. - Bussbolaget har vi
sat tillmötesgående genom att ställa en
abonnerad buss till disposition för resor
till och från Pilhamn vid visningarna.

Och sedan är det bara att hoppas på
fortsatt intresse för verksamheten.

Stig

Ingaröträffen
Ingarö Syförening, "Enkronan" har

haft sin sedvanliga höstfest för de gam
la, den s. k. "Ingaröträffen", i Pilhams
skola den 20/11 kl. 13.00. Ett hundratal
hade hörsammat inbjudan, Bilar hade
ställts till förfogande för transport av
långväga gäster. När man hälsat på var
andra och pratat lite om väder och vind
och fiske, fick man bänka sig vid lång
bord, dekorerade med blommor och le
vande ljus. Först några musiknummer
av Vesterlund och Bergman, sedan bjöds
det på kaffe med dopp, därefter sång
av Ingarö Hembygdskör under ledning
av Kantor Stig Munknäs, Herrar Sa
muel Svensson och Carl Backman från
Gustavsbergs Pensionärsförening, var
närvarande för att söka bilda Ingarö
Pensionärsförening. Det lämnades också
några upplysningar om Storkommunens
utveckling, byggnationer, vatten- och
avlopp och inköp av tomt för uppföran
de av pensionärshem på Ingarö. Festen
avslutades med dans. Det var ett nöje
att se många 70-75-80-åringar uppliva
minnen från logdanser på Ingarö.

S. L.

Ingarö lottaavdelning
avhöll sitt årsmöte den 19 september i
Pilhamns skola. Därvid upplästesoch god
kändes styrelse. och revisionsberättelse,
och beviljades i samband därmed sty
relsens ansvarsfrihet. Till ordförande i
styrelsen omvaldes Irma Holm. I tur
att avgå som styrelseledamöter voro
Olga Wessing och Vera Norman, som
bägge omvaldes.

Årsmötet beslöt, att den sedvanliga
bazaren till förmån för bl. a. hemvärns
gården skulle hållas den 10 dec.
Avdelningen har under en följd 0,v år

kunnat glädja sig ät god anslutning och
haft väl besökta arbetsaftnar.

I. M.

Kommunens äldsta
är Stockholmsflicka

är fru Gerda Bergschöld, Vid ungdoms
klubbens besök på Ingaröhemmet den
30 oktober passade man på att särskilt
spela för henne. Hon går nu på sitt 95
år, är nämligen född 11/6 1861 i Stor
kyrkoförsamlingen i Gamla stan i Stock
holm. Vid sex år flyttade hon till Skåne,
till Simrishamnstrakten. På den tiden
var det stor fattigdom och den dagliga
kosten bestod för det mesta av krösa
mos och panntofflor. Någon ved hade
man sällan råd att köpa, bränslet be
stod av torv och torkad kospillning.
Vid 15 års ålder kom flickan Gerda äter
till Stockholm, konfirmerades 1876 och
fick så arbete hos en morbror som hade
affär ute vid Roslagstull. Vid 20 års ål
der lärde hon sig till sömmerska. Hon
berättar livligt hur det såg ut i Stock

·holm på den tiden och om större hän
delser. Ar 1894 stod hon brud i Johan
nes kyrka och så gick bröllopsresan till
Gustavsberg, där en svit med ett rum
och järnspis väntade det nygifta paret.
Då Höjdgatan 3 färdigbyggdes 1905 fick
familjen rum och kök. Då var de fyra
personer och där bodde man i nära 30
år. Och när barnen voro utflugna och
hon blev ensam kvar fick hon enkel
rum och nu på riktigt gamla dar en fri
stad på Ingaröhemmet.

Tack!
Ingaröhemmet ber att få tacka för den

trevliga och glädjerika underhållning
som gavs oss den 30 oktober av Gustavs
bergs Socialdemokratiska Ungdoms
klubb.
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Jag •minns
Vår lilla värld

Jag satt en morgon under semestern
pa en bänk utanför kyrkan i den lilla
bergslagsstaden Nora. Det var en varm
skön dag, solen sken, himlen var blå och
e stora träden runt kyrkan stodo i djup
sommargrönska. På torget nedanför
med sina kullerstenar gingo duvorna sin
ippande gång och plockade spillning.
På. bänken bredvid mig satt en äldre

man och vi började språkas vid. När
han hörde varifrån jag var talade

om att han hade arbetat i Stock-
lmstrakten på 1890-talet. Han var nu

årtiotre år. Så kom det fram att det
var på Gustavsberg han hade arbetat.
Han hade under ett par år varit utear
betare och han hade många minnen från

• den tiden. Han hade varit med om att
bygga på en våning på Farsta slott.
Där hade han burrt sten och bruk åt
Sven-Anders som då var murare. Vi
dare hade han varit med om att bygga
en damm till kraftverket som han sade,
det var väl troligtvis kvarndammen. På
den tiden brukade de dansa vid Mossen
och han talade om att han där en gång
hade träffat Gaspelles Olga som enligt
hans utsago var ett stiligt fruntimmer.
En annan person som jag ofta hört om
på Gustavsberg var Göteborgs-Sven som
han hade arbetat kamrat med, han var
egentiigen smålänning men ville inte låt
sas om det utan sa att han var från
Göteborgstrakten. Vidare berättade han
om målare Palmströms son som hade
varit i Amerika i sex månader och när
han kom hem inte kunde ett ord sven
ska.
De hade på den tiden en krona om

dagen i lön men som de tyckte det var
för litet hade de oegärt påökt till en och
femtio, men det ville bolaget inte betala.
Då kom de överens om att säga upp sig.
Ja sluta skulle de gärna få men då
måste de också ta ut prästbetyget, men
det ville de inte för om de hade gjort
det hade de inte kommit längre än till
Stockholm där polisen tagit dem för
lösdriveri och skickat dem tillbaka till
Gustavsberg. Och sen har de aldrig sett
något påökt. - Jag var inne hos kas
sör Hellström, sade han, och han kasta
de betyget åt mig, jag tog det inte och
det föll i golvet. - Där kan det ligga, sa
jag! Bå småningom hade de dock retat
Hellström så pass att de fick sina inne
stående pengar utan att ta betyget och
så hade de slutat på Gustavsberg, slöt
den gamle.

EW

Agrara försök
Det har varit en utsökt vacker som

mar i år. Särskilt ur semestrares och
andra ledighetspersoners synvinkel. So
len har strålat frän en klar himmel i
många fler timmar än vanligt, ja inte
på hundra år har vi haft så varmt och
fint som i sommar.
Men det kommer surt efter, skörden

blir dålig och jordbrukarna kräver kom
pensation för detta. Det gör att vi kan
vänta prishöjningar på livsmedel eller
också ökade skatter, för att oetaia kala
set den vägen. Jo-jo smakar det något
så kostar det också.
Under krigsåren var det också risk

för matbrist, vi var avstängda från im
port västerifrån och skulle det blivit
missväxt hade vi antagligen fått svälta.
Det var under de åren som man runt om
i landet satte potatis på alla upptänkliga
ställen. Varje liten plätt som kunde
tänkas ge något igen grävdes upp för
att ställas i .folkhushållets tjänst.
På Gustavsberg hade vi det bättre, där

fick grässlätterna i stort sett vara i fred
ti.11 glädje för alla kaninfarmare som det
då fanns gått om. I stället upplät bola
get en stor åker på vilken vi fick hyra
plats för att få hushållsbehovet täckt.
Detta ansågs vara en fördel ty bolaget
skötte om arbetet med jorden, plöjde
upp och igen efter sättningen samt göds
lade och kupade fårorna vilket allt in
gick i priset. Själv hyrde jag 150
sträckmeter och jag tror att det kostade
något över nio kronor allt som allt till
bolaget. Så köpte jag fyrtiofem kilo
sättpotatis a sjuttio öre kg., det gör tret
tioen och femtio, summa fyrtio kronor
och femtio öre. En söndag fick vi an
slå för sättningen, visserligen gick inte
hela söndagen åt och visst var det skönt
att komma ut i naturen, men skulle vi
räkna timpenning så nog skulle vi väl
ha för en timme. Nåväl, så under som
maren var jag ute och rensade fårorna
några gånger och sen på hösten skulle
vi skörda. Nu skulle vi bärga för vin
terns behov, Vi åkte ut en klar höst
morgon försedda med hacka och grep
min rfru och jag. Jorden var hård som
cement och det vart några timmars hårt
jobb att plocka upp pluggen. Vi fick
125 kilo .potatis av en kvalite som obe
tydligt skiljde sig ifrån vad jordbrukar
na kallar svinpotatis. Som tur var fick
vi fri transport hem med e~ vänlig last
bilsinnehavare. Det året kostade pota
tisen tjugotvå öre kilot i affären.
Men utgifterna för· vår del var inte

slut med detta. Min fru som var ovan
vid detta arbete fick ont i ryggen efter
potatisplockningen och blev sjukskriven
en vecka utan arbetsförtjänst. Detta är
enda gången jag etablerat mig som

Höst vid viken
Stilla, klara höstdagar. Tystnaden är

märkbar efter sommarens intensiva mo
torism. Naturen kan liksom andas ut
och visa sma sista tillgångar av skönhet
och färg före det dermitrva nedvissnan
det. Solen tittar fram ibland mellan
molnen och får naturens dräkt att skim
ra i tusen färgnyanser, grönt, gult, rött
kring vikens blå vatten. En enstaka
roddbåt glider ljudlöst fram och föror
sakar små krusnmgar på den stilla och
orörliga vattenspegeln. Sommarens na
jader borta vid badstället ha försvunnit,
barnens rop och stoj och plaskande
tystnat, tills nästa sommar lockar
dem dit igen; unga hemän visar kan
ske sina talanger på dansgolvet i stäl
let, såvida de inte har något nyttigare
för sig på sin lediga tid. Farsta slott
med sina hundraåriga träd avslutar min
horisont åt söder. Tänk, om dess ~urar
kunde tala. Vad skulle de inte kunna
berätta för våra förvånade och tjusta
öron. Om kavaljerer, med damer i kri
nolin, promenerande under de gamla trä
den, spröda toner från splnetter, höga,
brinnande ljus i kandelabrar och lampet
ter, kristallkronor och speglar, som åter
ge rokokons och empirens sirlighet och
grace. Men det gamla slottet skulle väl
också viska om vardagens prövningar,
människors ävlan, sjukdom, försakelse
och kamp, många gånger mot det egna
jaget, eftersom människan är född på
gott och ont men också om seger och
ljus efter kampen. Förälskade männi
skor ha väl gått i denna park, med ögon
unga och glada, riktade mot framtiden,
innan livets påfrestningar satt in. Så ha
de kanske gått här i livets höst med ett
visst vemod över, att all skönhet är
förgänglig, men ändå med frid i sina
sinnen och visshet att efter sin förmåga
ha gjort sitt bästa. Ja, gamla slott och
gamla park, det mesta av det vi upp
levt har skattat åt förgängelsen. Nu
får endast fantasien fritt spelrum att
göra sällskap med de gamla spinetterna.
·Ett brus stör drömmerskan. Det befin
nes vara 8 eller 10 bilar och lastbilar i
rad. Den nya tiden med dess krav på
fart precision, illusionslöshet. Mycket li
ten plats åt romantik. 0, tempora, o,
mores!

Britta Sandell

lantbrukare i stort och det försöket var
långt ifrån lönande. Många gånger har
jag försökt att odla i mindre skala, men
varje gång har insatsen för frö och
andra utgifter i samband med mina
agrara försök varit större än återbä
ringen. Så jag tror bönderna får göra
rätt för sitt.

EW
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Upptakt för
F'ör att ge ett samlat uttryck över vil

ka studiemöjligheter som står oss till
buds hade ett större upptaktsmöte an
ordnats i Missionshuset måndagen den
3 oktober. Inbjudarna var Konsum, yr
kesskolan, ABF:s lokalavdelning, per
sonalavdelningen på fabriken och fack
föreningen. Programmet upptog tal av
ABF:s studierektor Sven-Arne Stahre,
sång av operasångare Luigi Carrara och
musik av våra egna musiker. Dessutom
förekom en kort presentation av höstens
studieprogram, utlottning av vinster och
som avslutning visning av den nya gus
tavsbergsfilmen. Programmet var såle
des fullödigt och den talrika publiken
belåten. Vad kan man mer begära? Så
vitt vi vet var det första gången som
ett dylikt studiemöte ordnats. Genom
att de "fem stora" stod bakom upptakts
mötet fick det även den bredd som kan
behövas för att samla alla intressenter
under en hatt. Det stärker samhörig
hetskänslan mellan olika grupper och vi
sar att studiearbetet är lika betydelse
fullt för ana oavsett vilka arbetsuppgif
ter man än har.
Men det räcker inte enbart med upp

taktsmöten. De injektioner vi där kan
få måste även verka stimulerande på
det praktiska studiearbetet. Vi måste
bilda studiegrupper och studiecirklar,
och vara beredda att leda och deltaga i
den studieverksamhet som finns att till
gå.. Och tillgängen är sannerligen rik
haltig. Aldrig tidigare i historien har vi
haft så rika tilifällen till studier inom
olika ämnesområden som just nu. För
en billig penning, ja i de flesta fall all
deles gratis, kan vi under sakkunnig
ledning fä undervisning inom snart sagt
vilka ämnen som helst. I Brevskolan
kan vi fabriksanställda genomgå ett
flertal korrespondenskurser. Vi har en
dast att förskottera avgifterna och får
sedan igen pengarna när kursen är ge
nomgången. Till övrig studieverksamhet
utgår statsbidrag, så är även förhål
landet när det gäller föreläsningsverk
samhet. Vi har det således väl förspänt
på dessa områden. Gamle brukspatro
nens midsommarkalas ter sig fattiga
och arma vid sidan av den kunskapens
frukt som serveras på studiefältets dig
nande bord. Låt oss inte vara trögbed
da utan stiga fram och ta för oss av
de rätter som bjudes! Men aptiten är in-

studier
te alltid den bästa. Kanske det vore
bättre med en liten ransonering eller
att slopa den subvention som för när
varande utgår. Vem vet? -
Vad ska jag då studera frågar sig

någon? Här har man frihet att välja
mellan mera matnyttiga ämnen eller
också. söka sig till mera idebetonade
områden. Det ena kan vara lika vik
tigt som det andra.
Kampen för brödfödan har tidigare

upptagit det mesta av vår tid. Det
finns nu kanske anledning att följa skal-

Rektor Sven-Arne Stahre.

dens ord och "höja oss till mera ädla
ting än kampen över nöden". Ibland får
man nog den uppfattningen att vår
kulturella standard inte har hållit jäm
na steg med den materiella standard vi
lyckats ernå. Genom att skaffa oss stör
re kunskaper skapar vi även förutsätt
ningar för ett riloare liv. Vi bidrager
även till att utjämna klassmotsättning
arna, ty dessa f.inns inte blott på det
ekonomiska området. Nej, det finns lika
stora klyftor att överbrygga på det kul
turella området. Det påstås att kon
fektionsindustrin har bidragit till att ut
jamna de yttre klassmotsättningarna,
Men vi ska akta oss för att bli konfek
tionsmänniskor. En yttre elegans som
inte svarar mot någon inre förfining är
som ett korthus som ramlar isär för
minsta vindpust. Den yttre elegansen
i all ära, men det är de inre egenska
perna som är det värdefullaste. Även
om man måste hålla isär begreppen kun
skaper, bildning och sunt omdöme måste
vi erkänna vilken maktfaktor kunska
perna utgör.
Hur många är det inte som erhåller

förtroendeuppdrag inom organisationer
och samhälle, men som alltid hämmas i

sitt arbete på grund av brtstande kun
skaper? De blir då lätt nickedockor åt
experter och funktionärer. Vi håller allt
mer och mer på att komma in i det ex
pertstyrda samhället. Hela samhällsma
skineriet blir allt mera komplicerat. Ex
perter anlitas till utredningsarbete och
de skriver då ofta lagtexter som är svår
begripliga för den vanlige lekmannen.
Snart måste vi hälla en jurist i handen
då vi ger oss i kast med samhällsar
betet. I detta ligger onekligen en fara
som hotar vår demokrati. Det finns
all anledning att se opp med detta, men
vi måste även vidtaga några åtgärder
för att förhindra att demokratin går oss
ur händerna och blir en formsak. Några
genvägar finns inte. Vi måste ta vara
på de studiemöjligheter som finns och
använda vår fritid till vår egen förkov
ran.
Hur var det egentligen när 8-timmars

arbetsdagen genomfördes? Var inte en
av de bärande motiveringarna att vi
därmed skulle beredas tillfälle till själv
studier och en rikare fritid. Det finns
all anledning för dagens ungdom att
tänka på detta.
I vårt praktiska rutinarbete måste vi

ana ha en inspira:tionskälla att tillgå.
Fackföreningsrörelsen måste rfå ett and
ligt innehåll och representera något an
nat än enbart högre löner. Vi måste lära
oss betrakta de industriella problemen
med vidsynthet och ansvar. Denna an
svarskänsla kommer i sällskap med det
ökade inflytande som de anställda får
inom industrin och samhället i övrigt.
Detta får inte leda till försagdhet eller
räddhåga att kräva en rättmätig del
av den gemensamma kakan. Vi har
alltid rätt att kämpa för vår rätt men
detta får inte leda till rätten att för
trycka andra. Djungelmentaliteten ja
gas bäst på flykten genom delat ansvar
i produktions- och samhällsfrågor. För
troende och ansvar får vi genom visad
duglighet och duglighet får vi ,genom
studier och ökade arbetsuppgifter. Så
är då ringen sluten.
Vi började med att referera ett upp

taktsmöte för höstens och vinterns stu
diearbete. Vi har gjort en liten utflykt
och pekat på några väsentliga samhälls
problem. överallt ropas det efter kun
skaper och dugliga medarbetare. Kan
våra studier bli en komplettering till vår
officiella skolundervisning, ja då är det
värt all den uppmuntran och stöd det
kan få. Må därför de mörka höst- och
vinterkvällarna leda till en uppryckning
av studiearbetet. Därmed berikar vi oss
själva och kan bättre tjäna det sam
hälle där vi är satta att verka.

Axel öhlund.
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Antingen lackar det mot jul eller så
har det lackat mot jul, när detta num
mer av Gustavsbergaren kommer oss
tillhanda. Hurusomhelst så tackar vi
alla våra vänner och gynnare för året
som gått.
Parkkonserterna förlade vi i år till

Hästhagen, Mariaplan och Ingarö. Den
na sistnämnda konsert var hr Lövbom
initiativtagare till, och för att den in
korporerade - vi höll på att säga "den
vilseförda" - skulle känna sig riktigt
väl omhändertagen, så var Gunnar An
dersson med.
En häst som spisade middag på äng

en, där vi placerades, drog sig diskret
och nog så taktfullt tillbaka; redan vid
de första takterna av inledningsmar
schen. Troligen för att vi inte skulle
bli störda av att han smaskade när han
åt.

Om Ingarösmotoriserade ungdomar haft
hästvett så hade också ängskonserten
varit trevligare för såväl publik som or..
kester. Nåja, det är väl slutknattrat när
televisionen blir var mans egendom. Alle
redan nu kan vi räkna åtskilliga anten
ner i Gustavsberg och får man tro her
rar televisionsägare Ivan Berglind och
Folke Lindblom så stundar det varga
tider för förenings- och annan fritids
verksamhet. Televisionen skulle alltså
bli en aktivitetsutraderingsmaskin.
Tja ... vad är att göra åt det? Kraven
på offentliga lokaler för konsert, dans,
teater och alla andra samvarobehov
skulle måhända tystna. Kommunal
nämnden skulle få sova lugnt om nätter
na, vår elchef kunde helt mörklägga
samhället om kvällarna, o~h polisen kun
de gå hem och lägga sej. Detta är ju
också något att tänka på, när man vä
ger det ena mot det andra.
För hemlivets renässans lär även mot

bokens slopande varit gynnsam. Denna
remarkabla händelse utlöste förstås en
våldsam aktivitet bland nykterhetsfolk
och naturligtvis även bland f'ariseer och
skriftlärde. Med handen på hjärtat för
klarar vi oss härmed hysa den fullaste
förståelse för de tusentals och åter tu
sentals medborgare som vill befria oss
från denna last och som utan ersättning
offrar sin fritid för att i kommitteer
och föreningar slipa sina vapen mot bruk
och missbruk av spriten. Men, men,
men ... Tror herrarna i kommitteerna
för Ansvar och Nykterhet att den nu

inledda propagandakampanjen är psy
kologiskt riktig? Jag tror det inte. På
min arbetsplats ägnar personalen pro
pagandamaterialet ett mycket förstrött
intresse. Varför?

Naturligtvis därför att ingen anser sig
vara i behov av någon undervisning
så självklara saker.

"Spriten är ju egentligen inget pro
blem numera på de svenska arbetsplat
serna", säger hr Strand i sitt uttalande.
Men varför då använda pengar till pro
paganda, som inte bara i sig själv är
meningslös utan även obehövlig?

August stod och småskrattade fram
för den där affischen som frågar om
det lönar sig att arbeta så länge för
så lite. - Nå, det är väl alldeles rik
tigt? säger jag uppfordrande till ho
nom. - Givetvis, svarar August, men
det är ju staten som bestämmer priser
na och f. ö. var det inte därför som
jag skrattade. - Jaså, inte? - Nej, du
förstår, i tre veckor har jag tänkt att
köpa ut en halvpanna men varje ons
dag har jag glömt bort det och hade
väl gjort det i dag också om inte den
här affischen gett mig en påminnelse.
Så nu går jag till Lindholm, sa' han
glatt och traskade iväg. Jaha, så var
det med det.

"Alla säjer att Jeppe super men var
för super Jeppe?" En notis i M.T. omför
mäler att en skådespelerska vid namn
Märta 'I'horen föreslagit en sillbit och
en liten sup åt de fyra utrikesministrar
na i Oeneve. Detta skulle åstadkomma
en omedelbar försoning eftersom ingen
ting ger så god stämning som svensk
sill och svenskt brännvin, påstår hon.
- Vi gjorde du oss detta Märta?

Måhända vi kan något minska den
suggestiva kraft som en skön skådespe
lerskas uttalande naturnödvändigt måste
innebära med att erinra om att i Frank
rike dör nära 60.000 människor en för
tidig död genom spritmissbruk. Ett fli
tigt studium av hälsolära enkannerhgen
alkoholbruk och dess verkningar fr. o.
m. 7:an i våra folkskolor skulle nog
vara ett betydligt mera givande nyk
terhetsarbete än aldrig så många kam
panjer, moralkakor och restriktioner.
Ja, förlåt! Det här blev ju något helt
annat än jag tänkt mig. Inte så värst
ovanligt, förstås. Låt oss nu fira en fri
dens Jul och drömma om . att det nya
året äntligen ska bli det verkligt goda
året för oss alla. Det önskar

Fanfar.

Den stora firman hade personal/est.
Rörd av ögonblickets stämning önskade
chefen framföra sin tillfredsställelse
med sina medarbetare och höll ett vac
kert tal, som han avslutade med "Leve
personolen!"
Då hördes en hövlig stämma iir bak

grunden:
- Av vad?

*

- Älskade, jag skulle kunna sitta he
la natten och höra din ljuva stämma!
Tre månader efter bröllopet kom han

bra sent hem på kvällen. Då blev hans
önskan uppfylld.

*

BEVINGADE ORD: Duva, hök, mås,
gråsparv.

*

Ldrarinnam: -~ Nå Kalle, vad vet du
om Moses?
Kalle: - Jo, han skrek så in i vassen!

*
Det var bröllop i skärgården och gäs

terna åt och drack och lät maten tysta
munnen. Till sist var dock tiden kom
men för ett inlägg och en av de inbjud
na knackade i glaset och äskade tyst
naä. Så reste han sig, sökte en stund
efter lämpliga ord och sade:
- Mina vänner; låt oss förena oss i

en skål för brudparet.
Varpå han gjorde som han s,agt. Men

när skålen. väl var över frågade en av
g_ästerna brudgummen vem vältalaren
var.
- Det är bror min, sa brudgummen

stolt och tillade: Tusan vete var han
tar allt ifrån.

MEDARBETARSKAP.

- Ja, herr Pettersson, det är uppfris
kande att ha haft en medarbetare, som
vågat resa sig och säga emot mig! -
Adjö, och lycka till nu på annat hdll!
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"Här ligger Farstaborg i skogens gröna
glänta

en värdig skapelse i sommarfager nejd,
där gräsvall, gropar, löparbanor, liksom

vänta,
på kraft och håg, på glädje, mod och

fejd,"

skrev- Gösta Dahlberg i sin prolog till
invigningen av Farstaborg i juni månad.
Nu när sommaren flytt och gulnade

höstlöv samt torra tallbarr blåst ner
över kolstybbben och visselpiporna,
startpistolerna liksom hejaropen har
tystnat, frågar man sig om de förvänt
ningar många ställt på idrottsplatsen
och ungdomens utnyttjande av denna i
någon mån infriats.
- Jag vänder mig till vår vaktmästare

Gustav Andersson, som visat ett stort in
tresse i sitt arbete att hålla anläggning
en i utmärkt skick, och ställer några
frågor till honom.
- Omvi bortser från ett 40-tal grabbar

som tränar och spelar med i idrottsför
eningens representationslag i fotboll, hur
har det varit med träningsintresset
bland den övriga ungdomen?
I genomsnitt har tre skolklasser per

dag under skoltimmarna sysslat med
fotboll, orientering, allmän idrott och
terränglöpning. På kvällarna har fotboll
sektionen ordnat med en pojkserie, där
ett 60-tal grabbar deltagit. Lagen har
haft så respektingivande namn som
Tigrarna, Pantrarna, Piraterna m. fl,
Segrande lag blev Tigrarna, som belö
ning blev dessa inbjudna till Stadion av
Djurgårdens LF. att se en av deras se
riematcher. I allmän idrott har ett tju
gofemtal ungdomar deltagit i tränings
tävlingar.
- Jag ser du har en massa resultat upp

satta på tavlan här, är det de bästa
som uppnåtts i olika grenar?
Ja, vi har satt upp de bästa resulta

ten till beskådande. Om vi tittar på des
sa, så är det bland pojkar 12-14 år

Leif Dahlkvist som nått den högsta
poängsiffran och mellan 10-12 år Ben
ny Sjödahl. Bland flickorna har Gunilla
Johansson visat sig spänstigast.
- Hur sköter sig ungdomarna på

idrottsplatsen, är du nöjd med deras upp
förande?
- I början klättrades det nog en hel del

i målen och över räck och dylikt, men
efter ett par tillsägelser har de skött
sig alldeles utmärkt, artiga och trevliga
på alla vis, så jag är fullkomligt nöjd.
När jag fått höra att skolbarnen skö

ter sig bra, frågar jag också överlärare
Oezellus och Torsten Rolf, som är gym
nastiklärare i de högre klasserna, hur
skolan trivs på Farstaborg. Dessa är
enbart nöjda över banor och redskap och
anser att barnen visar mycket större in
tresse för Idrottstimmarna, när de fått
en riktig idrottsplats att vara på.
Idrottsplatsen har även tagits i an

språk av många utomstående klubbar
såsom I. K. Sture med finska gäster,
Konsum Stockholm med ett norskt fot
bollslag, I. K Hellas, Älvsjö, Lidingö,
I. 1 för regementsmästerskap i oriente
ring m. fl. Klubblokalen har använts av
SDUK, Segelklubben m. fl. Saltsjöbads
tävlingarna liksom N.T.O:s distrikts
mästerskap har också förlagts till Far-
staborg under året. Vi i tdrottsplatskom.
mitten hoppas nu att Far.staborg även i
fortsättningen skall utnyttjas på ett så
dant sätt och med sådana resultat, att
fabriksledningen och kommunens sty
rande ej ångrar de pengar som nedlagts
på vår vackra idrottsanläggning.

S. N-n.

Fotbollshopp

Tigrarna, B poserar. Stående fr. vänster
Ulf Sjödahl, Björn Olsson, Ronny Hell
berg, Dag Ahlqren, på knä Benny Sjö-

dahl, Klas-Göran Jansson och
Jan Johmsson.

Den aktiva idrotten

Om man ser tillbaka på årets idrott
kan man allmänt sett säga att den
har seglat i motvind under den sista
tiden, trots att man kan ståta med en
ny idrottsplats med gräsplan och kol
stybbsbanor samt en saridplan av hygg
ligt märke med tanke på den fina belys
ning, som finns där med sin effekt av
18.000 watt.

Fotbollen har under höstsäsongen haft
det svårare än på länge att hävda sig
i Div. IV, Stockholms Södra. Av 12 spe
lade matcher har man vunnit bara 3
stycken, spelat oavgjort i 2 och förlorat
7 matcher. I dessa matcher har man
släppt in 36 mål och gjort 16. Anmärkas
kan att segrarna noterats mot botten
lagen. Det var Gute som fick på taf
sen med 5-0 och Nynäshamn med 5-3.
Största förlusten var mot Karlberg med
hela 8-1 och Huddinge med 6-0.

Målgörare i Gustavsberg: Gert Nils
son 4 mål, Gert Wikström 3, Ake Svensk
2 och för 1 mål ha följande antecknat
sig: Jens Lindblom, Arild Nylander, El
ving Holm, Göte Hellström, Rolf Hall
gren och Kurt Lundkvist.

B-laget har spelat 8 matcher och vun
nit 4, spelat 1 oavgjord samt förlorat 3
matcher. Målkvoten blev 22-22 som allt
så räckte till 9 poäng.

Juniorlaget, som spelar i klass I har
spelat 11 matcher, därav 3 vunna, 2
oavgjorda och 6 förlorade matcher. Man
har gjort 19 mål och släppt in 24 av
samma slag och nu trillar man ned i
krass II genom sämre målkvot.

Pojklag från olika gator inom kom
munen ha tävlat med varandra i en se
rie och segrarna blev inviterade att se
matchen Djurgården-Sandviken som
gick på Råsunda.
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Bandyn började träningen i septem
ber under ledning av Roland söderberg,
I år blir det Div. III, som blir tummel
platsen för G.I.F:s föryngrade lag och
det blir säkert många intressanta be
kantskaper, som publiken får göra även
i den divisionen. Lagledaren Ando Björk
kan med tillförsikt se framtiden an.

Orientering är en sport, som "Bergar
na" ha hävdat sig i ganska bra under
den gångna hösten. Bra placeringar i
Korptävlingen och seger mot Ravinen är
glädjande noteringar.

Skidsektionen har startat en ung
domsavdelning och satsar på att ta hand
om och trimma de ungdomar, som slu.
tat skolan. De ordinarie skidhajarna är
redan i full gång med sin skidträning
på de fläckar som finns på fälten. Man
siktar på Distriktmästerskap och ,givet
vis också att behålla hegemonien vid
de Kooperativa Riksmästerskapen.

Handboll för damer har blivit melodin
på sista tiden. Det beror väl på de äldre
flickornas erfarenhet och även på en lo
vande nyrekrytering. Det är främst i
Korpserien som det gått ganska lyck
ligt. Sex segrar när detta skrives är ju
inte fy skam, men så har man också
en fin haridbollsplan att träna på vid
Farstaborg.

Den allmänna idrotten har kommit ef
ter under denna sista 10-årsperiod. Förr
när det inte fanns någon riktig idrotts
plats annat än gamla Bleksäng med lö
parbanorna på allmänna landsvägen, då
fanns det gått om tränande grabbar.
Då var det ingen svårighet att åka till
Saltsjöbadstävlingarna och efter hård
kamp ta hem segern och de flesta me
daljerna per motorbåt över Baggens
fjärden. Hur är det nu?
Under de sista åren har Gustavsberg

endast haft funktionärer med, men ak
tiva tävlande grabbar ha lyst med sin
frånvaro. Nu när det är ordnat för ung
domen i Idrottsavseende, så få vi hop
pas, att den också känner sitt ansvar.
Det får inte bli bortkastade pengar som
företag och kommun satsat på Farsta
borg. Nej, vi tror på ungdomen och på
de krafter som startat och börjat om
från början. Det blir nog en fri-idrotts.
sektion vad det lider, som också kom
mer att hävda sig bland föreningarna
kring Baggens stränder och kanske även
i större sammanhang.

Axmnn.

Gustavsbergs
Segelklubb 1o år

Start.

Vår segelklubb har jubilerat i år och
visat sin livskraft genom en livlig verk
samhet på kappseglingsfronten. Klub
ben har sålunda anordnat 8 poängseg
lingar och en lagsegling mot Segelsäll
skapet Gäddviken, .Stockholm. Enskil
da medlemmar deltog dessutom i kapp
seglingar på olika vatten.
Poängseglingarnas bästa .sammanlag

da resultat var: Mälar-22:or, Ingrita
R. Eriksson. 22 kvm. skärgårdskryssa
re, Sirocco, F. Möller. 15 kvm. Ninette,
S. Johansson och i de mindre båtarna,
Måsungen, Hans Nordgren.
Lagkappseglingen mot SS Gäddviken

om segelklubbens jubileumspris ägde
rum på Baggensfjärden söndagen den
18 sept. De gästande båtarna, 15 st.,
anlände på lördagseftermiddagen. Sena
re på kvällen samlades samtliga båtbe
sättningar på kommunalhuset till en
trivsam seglarträff, där det snackades
båt och dansades till långt inpå natten.
På söndagen skedde starten för kapp

seglingen vid Tjustviksholmen för en

Mdl.

frisk sydlig vind av bortåt 15 sek. me
ters styrka.
De bästa placeringarna bland 24 star

tande båtar var:
Större NL-båtar: Sirocco, F. Möller,

Gustavsberg. Lagseger: Gustavsberg.
Mälar-22:or: Ingrita, R. Eriksson,

Gustavsberg. Lagseger: Gäddviken.
Neptunkryssare: Zamba, S. Johans

son, Gäddviken. Lagseger: Gäddviken.
Folkbåtar: Elita, H. Nordgren, Gus

tavsberg. Lagseger: Gustavsberg.
Mindre NL-båtar: Måsungen, Hans

Nordgren, Gustavsberg. Lagseger:
Gäddviken.
Gäddvlken vann alltså vandringspriset

denna gång med 3 lagsegrar mot 2 för
Gustavsberg. Gästernas seger var myc
ket knapp, 1 sek, skilde, kan tillskrivas
deras laganda och goda sjömansskap.
Utmärkta resultat uppnåddes på and

ra banor av båtar frän Gustavsberg.
Folkbåten Petite, med M. Bränn~tröm

som rorsman och Kjell Wahlgren som
gast, fick en 10:e och en 11:e place
ring bland 54 deltagare i klassen i
Sandhamnsregattan. I höstseglingarna på
Baggensfjärden blev hon 4 av 15 båtar,
i SYK:s distanssegling till Sandhamn
2:a av 24 deltagare och slutligen som
kronan på verket 1:a i SSS:s segling
på Mälaren i tävlan med 13 folkbåtar.
Rolf Eriksson deltog med sin Mälar.

22:a Ingrita i SS Vegas segling och ut
förde bravaden att komma först bland
17 konkurrenter. I samma segling pla
cerade sig Erik Johansson med sin Mä
lar.Su:a Courtice som 2:,a i sin klass.
Brodern Sven Johansson fick en 5:e pla
cering bland 12 båtar i Saltsjöregattan.
Slutligen deltog vår junior, Hans Nord
gren, i skolungdomens seglingar vid
Saltsjöbaden och erövrade ett andra
pris.
Lördagen den 19 nov. mötte seglarna

upp på Farstaborgs klubbhus till den
sedvanliga höstträffen. Klubbens sty
relse, med Roffe Eriksson i spetsen, ha
de inte skytt några · ansträngningar att
göra kvällen trivsam. Marschaller kan
tade farleden upp till Farstaborg och en
blixtfyr vägledde genom den mörka och
stormiga hostkvällen. När skeppare och
gastar med flickor angjort hamnen, lot
tade hamnbefälet ut kajplatserna. •En
bastant skaffning vidtog, därefter dans
till Hjerpens musik. Allra mest dan
sade man och sjöng Dahlbergs och
Nordströms seglarvals. I en paus i dan
sen förrättade nestorn bland seglarna,
Tunolle, prisutdelningen för sommarens
poängseglingar. Det allmänna intryc
ket bland båtfolket var, att denna seg
lar.träff utgjorde den bästa avslutning
en på ett i allo lyckat jubileumsår.

H.N.
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Seglarvals Skolnytt
Tillägnad Gustavsbergs Segelklubb vid 10-årsjubileet 1955

Text: Gösta Dahlberg

1. Nu blåser vinden opp, vimplarna gå i topp.
Seglet evouor, havet kallar!
Känn huru brisen drar, när vi på fjärden far
fram i sommarns dar.

Musik: Stig Nordström

Refr.:
Se hur det glittrar av solsken på spegelblank fjärd,
Hör hur det susar i vikarnas säv!
Ser du hur måsarna följer vår eeqelbåts färd?
Hör hur det brusar kring bord och vid stäv!
Och när jag båten förtöjt vid sin lina och boj,
jag har så skönt i min lilla kajut,a.
I sommarnatten sen vilar jag tryggt i min koj,
långt bort från vardag, bekymmer och flärd.

2. Kom följ mig lilla vän ut på en tur igen. ·
Låt oss gunga, le och sjunga.
Vindarnas sommarlåt smeker vår segelbåt.
Låt oss följas åt!

3. På kryss och förlig läns, som livet självt det känns
Härligt är det, framåt bär det.
Seglarens fasta hand styr mot en fjärran strand,
till ett lyckans land!

Kvarnbergsskolan får allt som oftast
besökande från när och fjärran. Redan
vid höstterminens början fick lärare och
elever i klasserna 8 och 9 ta del av
Lady Forbes utomordentligt intressan
ta demonstration av gamla kulturföre
mål från Peru och känna glädje över
att under 45 minuter kunna hänga med
i ett engelskt föredrag. (H. M. Ko
nungen fick några dagar senare avnjuta
samma förmån).

Tidigare under sommaren kom från
Skolöverstyrelsen folkskolinspektör
Britta Stenholm i spetsen för en Syd
afrikansk regeringsdelegation, som kors
förhörde vik. överläraren Stig Munknäs
om de aktuella skolproblemen.
F'rån Svenska institutet kom en kvinn

lig kalifornisk lärargrupp och gav ut
tryck för trivsel och uppskattning. En
internationell samling av handelslärare,
arkitekter från Montevideo och Uru
guay, lärare från Australien och arki
tekter från Belgien har kommit och
gått, stannat och beundrat och fotogra
ferat ur alla möjliga perspektiv.

25 lärare från Västberlin skrev allt
för artigt efter ett besök i oktober och
tackade "ftir den freundlich gewährten
Einblick in die vorbildliche Einheits
schule Gustavsberg".
Skolstyrelsen från Oxelösund kom på

studiebesök den 28/11. Det gällde ut
redning om införande av enhetsskola,
så vetgirigheten var stor. Det föreföll
som om det de såg inte avskräckte.

Under folkskolinspektör Helge Haa
ges ledning besöktes distriktet den 3/11
av F.R.S. (försöksverksamhetens re
gionala samarbetskommitte) som tog
del av undervisningen och hade över
läggningar. Under förmiddagen besågs
fäbriksanläggningarna, varefter delta
garna åhörde lektioner på olika sta
dier, och begrundade lokala problem.
Senare under dagen hölls överläggning
ar rörande erfarenheter från enhetssko
lans försöksverksamhet. Efter inled
ningsanförandet av rektor Olof'sson,
Sundbyberg, folkskolinspektör Wenn.
gren ,Södertälje och överlärare Gezelius,
Gustavsberg följde en livlig diskussion
om enhetsskolans mer eller mindre spe
ciella problem.

V. G.
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Våra ungdomar lrius
Ur Sifos ungdomsundersökning, som

baserades på c:a 200 frågor till en stor
grupp ungdomar mellan 11-27 år i lan
det och där också gustavsbergsungdo
men var med, tar vi några glimtar ur
avsnittet som handlar om anpassning
eller hur man trivs i sin omgivning.

De som bor i förä"ldrahernmet gillar det
i allmänhet, pojkarna mest synes det.
Flickorna över 15 år är inte nöjda med
möbleringen och var fjärde anser att
de ha det för trångt. Bara 6 proc.
klagar på fickpengarna.

Skoltrivseln tycks vara beroende av
att man trivs med sina klasskamrater
och det gör 94 proe. av skolungdomar-
111& . De flesta ämnena är intressanta,
det anser 74 proc. De populäraste äm
nena för skolungdom över 15 år är
främmande språk, kemi och fysik.
Bland de yngre står slöjd, gymnastik
och matematik främst. Att lärarna äro
stränga tycker endast ett fåtal, 39 proc,
tror att lärarna är de skickligaste de
kan få. Det finns förbud i skolan som
borde mildras anser 39 proc. av de
äldre och 20 proc. av de yngre.

Föräldramöten har ungdomarnas för
troende. Mer än hälften anser att för
äldrarna bör gå på mötena. För dem
som tror att dessa kan medverka till
bättre förhållanden i skolan och de som
tvivlar på det är ställningen fifty-fif_
ty.

Läxorna klagar nästan varannan på
åldrarna över 15 och var sjätte av de

yngre, d.v.s, de anser att de har för
mycket hemarbete.

Trivseln i arbetet anser ungdomen för
utsätta bra arbetskamrater, ora när
maste chef. Och de flesta anser också
att de har dem på sin nuvarande ar
betsplats. Lönen betyder mindre för
trivseln, men har sin betydelse då det
gäller platsbyten. De som är nöjda med
sin lön utgör 60 proc. Av dem som har
årslöner mellan 4000~8000 kr anse 34
proc. att lönen är för låg. Av allt att

missnöje med lönen två av de starkaste
drivkrafterna vid platsbyte,

Föreningsrnedlemmar äro ungefär
hälften av de tillfrågade ungdomarna.
I åldern 15-27 år är 16 proc. med i
politisk förening, 17 proc. i idrottsför
ening och liknande, 8 proc. i nykter-
hetsförening och 5 proc. i kristen sam
manslutning.

Att man blir med beror mycket ofta
på 'att en kamrat tar den unge med,
och därnäst är det föreningens program.
Och man slutar i föreningen därför att
"intresset tar slut", att man får "ont
om tid", krävande arbete och gifter
mål.

Trivseln i föreningen bygger på att
man får vara aktiv. De som inte är
med, men vill ansluta sig till förening,
väljer idrottsförening i 13 proc., poli
tisk förening 8 proc., nykterhetsför
ening 5 proc.

Trivseln i samhiillet beror på att um
gänget mellan människor är vänligt, att
man har en känsla att man får full an
vändning för sin begåvning och att man
har ett visst mått av frihet. Vänligheten
efterlyses av 56 proc., 12 proc. tycker
friheten är beskuren. - Var femte ung
dom har lust att !flytta från hemorten,
men hälften av de som vill flytta eller
"inte vet" skulle inte göra verklighet
av sina planer om de finge ekonomisk
fördel av att stanna.
Ungdomens intressen varierar givet

vis mycket. Man kan registrera en ut
präglad hemkärlek - 55 proc. räknar
till sina största intressen att umgås
med familjen, allra främst gäller det
flickorna. Det största innehållet åt livet
ger hemmet anser 58 proc. av flickorna
och 32 proc. av pojkarna.

Av de allmiinma. inti·essena var det en
del som särskilt fängslade pojkarna, me
dan andra i högre grad lockade flickor
na. Typiska pojkintressen är "att hålla
på med motorer", idrott, modellbygge,
frimärken och politik. Flickornas akti
vitet inriktar sig på sömnad, vackra klä
der, hushållsarbete och dans eller av
"passiva" intressen kläder, skönlittera
tur och ,konst (44, 15 och 14 proc.) -

döma år dåliga framtidsutsikter och De passiva specialintressena vill ungdo-

men helst tillfredsställa i böcker, i ra
dio, i dagstidning eller på bio. Böcker
na vill de flesta att de ska handla om
äventyr och djur. Radion ger musik
och sång, tidningarna idrott, nyheter
och politik.

Intresset för det :kommande yrket
vaknar tidigt. Redan i 12-årsåldern har
58 proc. en uppfattning om vad de tän
ker bli. I 15-årsåldern har procenten
stigit till 76. Pojkarna siktar på yrken
som tekniker, lärare, lantbrukare och
hantverkare, flickorna vill bli lärarin
nor, sjuksköterskor, barnsköterskor och
affärsbiträden.

Hur stämmer allt detta med Gustavs
bergsungdomens trivsel, håg och intres
sen?

Ref.: Dbg

Synvillor
Streck och innercirklar äro Iika stora.
Kuberna äro sex - eller sju.

<?>--<
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J-Cockey-(ockey Vad ska .
"' leka!

Många ha frågat mig efter text och noter till Hockeu-Oockeu. Jag lärde den i
England 1947 så som den dansades på Ungdomsträffar. En av ungdomarna var
alltid värd för kvällen och presenterade programmet, som ungdomarna själva
gjorde. Det var små sketcher, frågesport, skämtlekar och square-danser, som på
den tiden alltid avslutades med Hockey-Cockey. Jag översatte texten på svenska
och kal: faktiskt skryta med att ha lanserat dansen här - och jag kan också
vittna att alla har tyckt att den var "kul". Så här ser den ut:

4w, ru I r r Ctrx1 r r &-er I r r C!tt 1
4Y r::ec:r#r I mtttmcttl-tte IT o r r

~ I f t!Gt I r t· I f ttcr 1f f.

'Turerna är mycket enkla: Man står i en stor ring, vända inåt. I första versen
skall man vara vänd åt höger och peka med armen i axelhöjd inåt ringens mitt,
vid "ut" svänger man ett halvt varv åt vänster, och så tillbaks igen vid "in".
Vifta; åt varandra. Båda händerna över huvudet svängas åt vänster och höger.
Sväng runt och så är ringen klar igen. Vid "A. Hockey.Cockey" går vi några
steg inåt, bakåt igen, vilket upprepas två gånger. Rund ring och knäna böj, två
gånger, och till slut handklappning under Ra ra ra. Och så tar vi om det med
"höger hand". - Vänster fot lyftes från golvet i nästa omgång, så att man balan
serar på höger fot och svänger helt om på fotsulan vid "ut". Vid "vänster sida"
gör vi höfter fäst - och "viftningen" ger sig själv. Det bhr nästan "hula.hula",
Vid "båda fötter" gör vi ett litet hopp framåt, bakåt och upprepar det med snabba
små hopp. Stegen inåt varieras, liksom de samtidiga armrörelserna. I sista turen
kan man släppa lös deltagarna i en verklig indiansk krigsdans. - Den dansen ger
god kondition och gott humör!

Dbg

ENGELSK TEXT

You keep your left hand in
You kepp your left hand out
You keep your left hand in
and you shake it all about ·
You do the Hockey-Cockey
and you turn around
That's what's it all about
Oh, Hockey Cockey Cockey
Oh, Hockey Cockey Cockey
Oh, Hockey Cockey Cockey
Knees band, knees band
Ra, ra, ra

och så följer:
right hand
left foot
right foot
left side
right side
both feet

SVENSK TEXT

Först ta vi vänster hand in
så ta vi vänster hand ut
så ta vi vänster hand in
ä sä viftar vi ett tag
Så gör vi Hockey-Cockey
ä svänger kring
ä sen tar vi i ring
A Hockey Cockey Cockey
A Hockey Cockey Cockey
A Hockey Cockey Cockey
Knä böj, knä böj
Ra, ra, r~

höger hand
vänster fot
höger fot
vänster sida
höger sida
bäda fötter

MINNESLEKEN. På en bricka lägger du
ett tiotal föremål, t. ex. sked, tändsticks
ask, potatis, penna, tefat, fickspegel, fem
öring, frimärke, vykort, och kanske en
leksak. Täck över brickan med en hand
duk och gå in till dina kamrater. Tag
av handduken och låt dem titta på bric
kan medan du räknar till tio. Täck över
igen. Nu ska deltagarna inom två mi
nuter skriva ned på ett papper vilka fö
remål som fanns på brickan. Den som
fått med de flesta föremålen på sin lista
får ordna en ny bricka.

KÄNSELLEKEN. Deltagarna sitter kring
ett bord med händerna under bordet.
Du har valt ut några föremål (inga vassa
saker!), som du döljer i en korg eller
väska under bordet och låter dina kam
rater känna på i tur och ordning. Före
målen går runt och sa får de på en gång
säga vad det är. Ta t. ex. grytlapp,
tvättsvamp, slant, vissen blomma, pimp
sten, hoprullad handske, katrinplommon,
kvist, sten, sandpapper, träkloss eller
dylikt.

LUKTLEKEN. Den tävlande ska ha för
bundna ögon och med hjälp av sin fina
näsa avgöra vad det är som du låter
honom eller henne lukta på. Även i den
na lek måste man vara försiktig och fin
känslig. Det är svårt ändå. Jag föreslår
följande saker: citron, lök, skokräm,
handske, tvål, blomma, choklad, tidning,
klisterburk, äpple, potatis, träbit.

*
JAKOB SÄGER: Det här är en upp

märksamhetstävling, för dem som varit
med i gymnastik och känner till kom
mandoorden. Ingen får emellertid göra
en rörelse förrän du före har sagt "Jakob
säger". Om du alltså börjar med att ropa
"Höfter fäst", så får alla gå ifrån som
sätter armarna i sidorna. Det fordras rätt
mycket träning att klara den övningen
om man har en snabb ledare. Här någ
ra lämpliga rörelser: Höfter fäst, På tå
häv, Knäna böj, Uppåt sträck, Till höger
böj, till vänster böj, framåt böj, framåt
marsch, halt osv. Sedan kan man skoja
litet. Be dem att flytta på sig eller att
räcka upp händerna, så du kan räkna
vilka som är kvar. Gör de det utan att
du har sagt "Jakob säger" först, så är
alla ute.

MUSIKMARSCHEN. För den här leken
fordras att någon spelar på ett instru
ment, men du kan också ha grammofon,
om du kan lyfta av nålen ibland. Du läg
ger ut t. ex. skedar (till antalet två mindre
än deltagarna) i en stor ring på golvet.
Efter musik skall man nu marschera eller
dansa utanför denna ring. Plötsligt tyst
nar musiken och då gäller det att snabbt
förse sig med en sked. De som blir utan
får gå åt sidan. Nu samlar du ihop ske
darna, tar bort två, och lägger resten
till en ny ring, där de kvarvarande får
pröva på nytt. Så fortsätter leken tills
bara två återstår, som tävlar om en sked
och segern.

God Jul och ha kul!
Farbror Gösta
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Min hobby
XIX.

En mörk snöblaskig novemberkväll
beslutade jag och fotografen att per mo
ped och trampcykel åka ut och hälsa
på Rosen i Kå.rboda. Kårboda ligger
vid ösby träsk och är en gammal ut
gård till Farsta.
Genast då vi kom in i den trevliga

bostaden konstaterade vi vilken under
bar kontrast den utgjorde mot den rå.
kalla novemberkvällen. Rosen, som kom
till Gustavsberg redan 1931 och sedan
1932 bott här, bjöd oss stiga in.
Anledningen till vårt besök var att

vi fått reda på att Rosen var träsni
dare. R. berättade att han kom på iden
1950 då han var sjuk. Han har hunnit
med att snida ett 70-tal figurer. Som
enda vertyg använder han en skoma
karkniv och han har prövat olika trä
slag men nu tar han helst lind. Motl
ven väljer han bland de gammaldags
yrkesmän han minns från sin barndom
hemma i Närke. Där fi;nns vedhugga
ren, smeden, smålänningen, pimpelfis
karen, men också Snoddas med drag-

spelare, Kronblom, Karl-Alfred och
August och Lotta. Där finns också en
del djur, men gummorna och gubbarna
äro de övervägande. Efter snidningen
målas eller betsas skulpturerna. En del
av sina alster säljer Rosen och en stor
beställning har gått till Amerika, där
man har velat bli påmind om gamla
Sverige.
Vid kaffet talar vi om gamla Kår.

boda, där man sålde oxarna 1940. Jag
minns att när man skulle gå till ösby
skomakarn, så mötte man Rosen med
oxarna på väg till Farsta och med ett
lass halm från Sångens lada. Nu finns
det inga djur kvar vid Kärboda. Sista
hästen gick därifrån i våras och nume
ra användes ju endast traktor.
Innan vi tar adjö passar jag på att

tigga en gubbe till pris i orienterings.
sektionen. Jag tycker det inte är mer
ä1_1 rättvist eftersom sonen i huset, Alf,
tar de mesta priserna i orienterings
klubben. Han arbetar liksom far i lant
bruket. Döttrarna arbeta båda på må.
larsalen, så hela familjen äro alltså pri
ma Gustavsbergsprodukter.

Rolf.

300-årig biodlargärning
belönad

Värmdö Skeppslags biodlarförening
hade välbesökt årsmöte den 13 novem.
ber. Medlemskretsen som omfattar alla
Värmdös kommuner jämte Djurö, Nac
ka och Vaxholm hade mött upp talrikt.
Här fanns representanter för en rad av
välskötta bigårdar, vars flitiga bin som.
martid pollinera våra bär- och frukt
träd, vilket i sin tur ger oss mera krus
bär, hallon, frukt och skapar trevnad
i rabatter och trädgårdar. Och honungen
som skördas blir av förnämlig kvalitet
och är alltså efterfrågad.
En av de aktivaste bigubbarna är

,lantbrukare Axel Wennberg, Kolbacken,
Ingarö. Han har varit biodlare sedan
barnsben och besitter ett hemman som
gått i arv från far till son i över 300
år. Bin har i alla tider hållits på Kol
backen. Det är en föredömlig biodlar
gärning genom sekler. För sitt arbete
till biodlingens höjande och för fort
satt biodlargärning tilldelades Wenn
berg Riksförbundets silvermedalj jämte
diplom, vilket överlämnades av länsrör.
bundsledamoten hr Ernst Nyberg. Två
intressanta bifilmer visades och en pen
ninggåva insamlades för Rädda Bar
nen.
Bland viktigare beslut vid årsmötet

Mitt i en mörk midvinterdag kände
vi en liten våraning trots allt. Det var
när vi fick höra en fågel sjunga om, att
en i decennier brännande aktuell fråga
i samhället, nu stod inför sin lösning.
I den ny:a tunneln i Kvarnberget, Väl
signade, gamla, vackra Kvarnberget, bra
till så mycket. Fabriksledningen har
gett löfte om disponering av utrymmet.
kommunen klarar inredningen och vi
väntar på invigningen. Som nyårsgåva
kanske, tackar. Se det var en solglimt
i Gustavsberg. Ungdomsvårdskommit
ten ligger i startgroparna,
Ungdomen dansar i Värmdö Hem

bygdsgård medan den väntar och
Värmdö har visat sin erkänsla och go
da smak genom att välja en Gustavs
bergsflicka, Ulla Andersson, till årets
Lucia. Blond, stilfull och välsjungande.
Ett gott val och en solglimt till.
Vi, som nu är i medelålderns sköna

trivsamhet, minns våra hemlösa kvällar
i detta samhälle. Inget kondis, ingen
danslokal, dåligt med utrymme för stu.
dieverksamheten. Bion som fanns var
i ett miserabelt skick. Vi hade egentli
gen ingenstans att träffas. Det var ba
ra att ta bussen in Ull stan. Gustavsberg
var ett ställe där vi jobbade och sov.
Så mycket bättre blev det väl inte hel
ler senare, en och annan nödlösning
kunde glädja oss, Men nu alltså, nu väd
rar vi morgonluft: Även vi inte alldeles
purunga. Utställningar, ja vad allt kan
inte en länge efterlängtad fritidslokal
tjäna för ändamål. Då kan vi ännu hop
pas, att få behålla vår ungdom i sam
hället och få se dem trivas med det.

E. A.

kan noteras att föreningen ämnar ut
veckla samarbetet med villaägareföre
ningar för att få fram ett antal nya
gärdar, som på ett mera tillfredsstäl
lande sätt kan tillmötesgå kravet på
pollinering. Intresserade kan ringa
0764/380 37 efter kl. 18.

E. N.
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Hyllningsnytt
Nästa gång Du går att uppvakta Din

vän eller arbetskamrat - kan Du ej
komma som förr i världen? På ljusa
dagen, med en "enkel tulipan" i näven.
Varför ska Du just komma vid spök
timmen, mitt i natten. Du kanske tyc
ker att det gör inget om Du ej syns,
bara Du hörs. Det kan ju hända att
grannarna är hårdsövda. Alltså blir det
skott och flammande eldar. Man behö
ver ej ha särskilt stark fantasi .för att
yrvaken rusa upp, i tro att pannan flu
git i luften, att det brinner eller kanske
att någon svagsint sluppit lös.
Kan Du så få ett sjukt barn i feber

fantasi skrika hysteriskt: "Mamma, det
brinner, det brinner!" För att sedan un
der flera kvällar sängstrejka.. . . Ja
då har Du nått långt på hyllningens om
råde - eller hur?
Jag trodde att en hyllning var en en

sak mellan jubilaren och gratulanten.
"Mamma, när Du fyller i morgon, kom
mer dom och skjuter i natt då?" frågar
den lilla. Jag svarar med tillkämpat
lugn: "Det hoppas jag inte dom gör!"
"Det var bra det för tänk om lille Kjell
vaknar å tror att det brinner", svarar
tösen. Underbara unge, som tänker på
sin medmänniska!
Nej - om nu detta återkommande

nattliga oväsen är sanktionerat av po
lis och brandkår, vad är då förbjudet?
Fram då hellre med våra stronga skinn
knuttar, vars läten även de små barnen
känner igen.

Ej gratuZant

Tack
För all uppvaktning på min 50-årsdag

i form av blommor och gåvor, beder jag,
att på detta sätt till släkt och vänner,
få framföra mitt varma tack.

Svea Eriksson

Till arbetsledning, kamrater och vän
ner ber jag få säga ett hjärtligt tack
för trevlig uppvaktning på min 60-års
dag.

Karin Svensson

Ett varmt tack till släkt, vänner, ja
briksledning och arbetskamrater för
uppvaktningen på min 50-årsdag.

Gunnar Hellqoist

Just det ja!
Det är många som vet hur saker och

ting ska göras, men få ·som gör dem.

*
Prata mindre vid gille - handla mer
vardagsZag.

*
Det är bättre att vara en glad pessi

mist, än en sorgsen optimist.
*

Ett gram profylax är värt mer än ett
kilo vård.

*
Man skatl no[! aldrig bekymra sig över

vad folk tänker o m en, om rnan visste
hur sällan de tänker p å en.

*
Det som inte tål att skämtas med,

förtjänar sälZan att tas på allvar.

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
på 50-årsdagen.

Fritz Naenfeldt

Nils Evert Byström, som jag besök
te ute vid Epidemisjukhuset tillsam
mans med Yngve Nyström den 30 nov.
har bett mig säga att han var myc
ket, mycket tacksam för den premie
sparbok på 1000 :-, som han fick
tack vare arbetskollegernas lottköp på
tåmålningen. Till nästa nummer tänk
te jag att Byström och jag tillsam
mans skulle berätta om hur han har
det och hur vården går till. Det är
nu två år sedan Byström drabbades
av polio och respiratorn är hans
ständiga hjälp. Med pensel på tån
sysslar han nu med att måla - och
den tavla jag själv fick av honom,
en vy av Bleket i klara varma fär
ger, har fått hedersplatsen i vardags
rummet.

G. Dbg
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Georg Garring, R. D. no 1, Wellsboro, har
sänt oss flera bidrag och skriver samtidigt
brev. Jag råkade nämna för honom om en
amatör-redaktörs bekymmer och kan inte
låta bli att citera Georges uppmuntrande svar:
"Gustavsbergaren är välredigerad! Den inne
håller lagom av "Pettersons blandning" för
att bli intressant, inte bara för infödingen i
Gustavsberg utan också för "utbölingarna".
Jag läser mer · än en tidning och har sett
mycket av s. k, professionella hopkok, som ej
på långt när når upp till er standard. Jag
vet också vad det betyder att gräva fram nå
got att göra av, där man med litet hjälp
kunde ha fått det från ytan. Efter några år
som "notisjägare" lär man sig: utan mate
rial - inga nyheter, inga nyheter -- inga
kunder, och snart nog ingen tidning. Gus
tavsbergaren har ett stort värv att fylla, För
oss i förskingringen håller den oss under
rättad av vad som sker i hemorten. Men jag
och många med mig önskar att de gamla
gustavsbergarna lät höra av sig oftare. Ger
hard Säfströms penna är nu bortlagd för all
tid, tyvärr. Han var gustavsbergare till liv
och själ, en gedigen, bottenärlig svensk av
gamla stammen; svår att finna, svår att
mista. Sambandet mellan läsarna och redak
tionen måste stärkas. Redaktören ska ha vil
jan att skapa, läsekretsen att ge, Mina gra
tulationer för ett bra jobb också i år. Tid
ningen kan ta sin plats bland de bästa, Hjärt
liga hälsningar till alla!"

Fliti,ga lyssnare till rektor Sven-Arne Stahres anförande ri;nför vinterns
stsuiieoerkeamh.et;
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Dubbelnaturer eller 11 Man och en Kvinna
Bilderna av nedanstående folktyper äro sammansatta av vardera två ansiktshalvor från kända gustavsbergare

en face. Vilka äro de? Lösning före den 15 jan. 1956 till Red.

Allt för

FOTOI
även på avbetalning.

HILDING OHLSON
Tel. 304 01 Grindstugärde B 14

c!M'ed goda julinköp
från vår välsorterade butik önskar vi medlemmar och kunder

En God Jul och Gott Nytt År

Mjölkförsäljningsföreningen
GUSTAVSBERG

Tel. 300 81.
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God Jul och
0

Gott Nytt Ar
tillönskas

GUSTAVSBERGARENS

läsekrets

av

E. Olofssons Boktl'yckeri AB

Farsta trädgård
Tel. 307 26

Julens blommor
i riklig sortering.

God Jul
och Gott Nytt År

målare
Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 19 94 59

God iul
och Goll nyll {J,

Den här gången har Red. bett en av de flitiga korsordslösarna att !fabricera
ett korsord. Nu kan jag alltså själv få vara med - och då hoppas jag det bltr fina
priser. En bra bok blir i varje fall första pris. Sänd in resultatet före den 15
jan. 1956.

Red.
VAGRÄTT:

1. Viktig detalj på julbordet.
2. Eker.
8. Brukar realiseras.
9. Vissa byggares murbruk.
10. Gör man på Farstas domäner.
11. Har vi väl alla mer eller mindre

på skinkan.
13. Får vi mycket av i jultider.
14. Fältrop, lösen.
16. Grässlätt med enstaka träd.
17. Kan man numera få oransonerat.
18. Ett otadligt sådant vill nog de

flesta ha.
20. Grön plätt,
22. Håller konsten uppe.
24. Mockakaffets hemland.
25. Hugg 1 sten.
26. Isoleringsmaterial.

LODRÄTT:
1. Mången målares mål.
2. Något utdragbart.
3. Vill jultomten inte gärna ge

klapp till.
4. Riktning.
5. Vem har inte hört talas om

Jerikos ...
6. Förlägenhet.
7. Vrång och besvärlig.

12. Aterverkade.
14. Dragare.
15. Köper vi hem till jul.
19. 9y.
20. Är det att göra ett så knepigt

korsord.
21. Musikstycke.
23,,_ Inte riktigt s~ men något liknande.

Gustavsbergs Folkparksf'örening
tackar medlemmarna och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

För högtid och [est
mottaga vi beställningar

å middagar och supeer

God mat och låga priser

Med julhälsning!

Värdshuset
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quslausbergs
Herr- och Damfrisering

ber att få framföra sitt. hjärtliga
tack till alla kunder för det

gångna året
och önskar

God Jul och Gott Nytt Ar!

GUNNAR FALL
Tel. 307 40

Alla Gustavsbergare tillönskas en
fridfull Julhelg, lthy och Emedan,
det redan den elfte januari, kom
mer att dårkvittras och stänkas
saltstänk på det oförsyntaste i

samhället, av härvarande färg-
och saltstänkare, kvittrare,
spelmän och skrattmåsar.

SCENSTUDION

~VÄLKOMM!E~
uch låt oss för Er

demonstrera /

OMEGA
5uve4n~L fJ-30

"-- ~

Det geniala O-ringsystcmet,
som ger bestående vatten
säkerhet, har blivit åretssto
ra nyhet på urmarknaden

THÖRNQVIST UR- & OPTIK
Kommunalvägen 4 • Tel. 0766-30990

Gustavsberg

Tolo med

August Eriksson
Han demonstrerar gärna en ny

RADIO.

Hör dubbelprogrammet på
Philips Concerton. Telefunken

m. fl.

TELEVISION i samma märken.

Gamla i byte -- Radiorep. billigt.

Ring eller besök mig. Mariag, 4.
Tel. 307 97

God Helg

RADIO och .TV-NYTT
Tänker Ni skaffa ny radio eller behöver den gamla apparaten
repareras? Skall Ni köpa en FM/UKV-tillsats till Er gamla
radio eller radiogrammofon? Kanske Ni rent av funderar på att

köpa en TV-apparat (TV-sändningar pågår för
närvarande fem (5) kvällar i veckan).
Jag har det mesta på lager, om inte, skaffar

jag snabbt hem det som kunden önskar.

Även övrigt radiomaterial finnes.

Bekväma och diskreta avbetalningsuppgörelser.
FIRMA

TEVERADIO
Innehavare: Agne Rosen

Adress: Kommunalhuset Centrum. Tel. bost. 310 50

öppet: Måndagar och fredagar kl. 18-21.
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Till MISSIONSHUSET hälsas alla varmt välkomna under

JUL- och NYÅRSHELGEN
Söndagen <len 18 dec. kl. 15 har SöNDAGSSKOLAN sin traditionella
JULFEST. Både gammal och ung välkomnas. Barnen sköter. programmet.
Kaffe och choklad serveras. Besök av tomten väntas också.

På Juldagsmorgonen gå vi givetvis till JULOTTA i Missionshuset. Ottan
börjar kl. 7. De gamla på ÅLDERDOMSHEMMET får besök av sångarna
-kl. 8.30. YTTRE MISSIONENS fost med sparbössetömning hålles
Annandag Jul kl. 11.15. På Nyårsaftonen kl. 18 inbjuder vi till gemensam

NYARSBöN i Kapellet. Ett omväxlande program med sång och bal gives.
Församlingsmedlemmar och ungdomarna möta upp till FöRSAMLINGS

FEST nyårsdagen kl. 17. Till SKÄLSMARA missionshus gör vi en utflykt
Trettondagen kl. 14 då julfest hålles. Lördagen den 7 jan. inbjuder
Konsum och Missionsförsamlingen till DE GAMLAS FEST kl. 17. Vi
skall göra det trivsamt.

Söndagen den 8 jan. börjar en tre veckors mötesserie i VÄCKELSENS
tecken. Frikyrkoförsamlingarnas pastorer och sångare deltaga.

MISSIONSFöRSAMLINGEN önskar alla läsare av Gustavsbergaren

en välsignelser!k JULHELG och ETT GOTT NYTT AR.

Predikoturer
Gustavsberg - lngarö

Julidagen
Gustavsbergs kyrka: kl. 7 julotta

kh. Hallin.
Ingarö kyrka: kl. 7 julotta

past, Wilson.

Annandag Jul
Gustavsbergs kyrka: kl. 11 högmässa

past. Wilson.
Ingarö kyrka: kl. 11 högmässa

kh. Hallin.

Nydrsafton
Gustavsbergs kyrka: kl 17

nyårsbön kh. Hallin.
Ingarö kyrka: kl. 18 nyårsbön

past. Wilson.

Nydrsdagen
Gustavsbergs kyrka: kl. 11

högmässa kh. Hallln.
Ingarö kyrka: kl. 11 högmässa

past. Wilson.

Trettondagen
Gustavsbergs kyrka: kl. 11

högmässa kh. Hallin.
Ingarö kyrka: kl. 11 högmässa

past, Wilson.

Gustavsbergs Baptistförsamling
hälsar Er alla välkomna till Jul- och Nyårshelgens möten i Kapellet.

Söndagen den 18 deo, kl. 15: Söndagsskolans Julfest.
Juldagen kl. 7: Julotta
Annandag Jul kl. 11.15: Gudstjänst.
Nyårs,afton: kl. 18: Nyårs/bön.
Nyårsdagen kl. 11.15: Gudstjänst.

En fridfull julhögtid och ett välsignelserikt Gott Nytt Ar
vill vi också tillönska Er alla.

BAPTISTFöRSAMLINGEN.

JUL och NYARSMöTENA

i Hyddan
Juldagen kl. 7: Julotta. Sång och Musik.
Annandagen kl. 19: offentligt möte. Sparbössetömning.

Sång och Musik.
Nyårsafton kl 22.30: Vaka.
Nyårsdagen kl. 19: Offentligt möte. Sång och musik.

Filadelfiagruppen
Gustavsberg

önskar alla en GUD JUL och GOTT NYTT AR!

Se Televisionen !
Hör Dubbelprogrammet !
Förstklassiga radioapparater

teieoisionsmottaqare
av märken Teiejunken, Grundig,

Luxor, Centrum m. fl.

och allt inom branschen köper Ni
bäst genom

Rune Boox
Behöver Ni el-spis, kylskåp, damm
sugare, strykjärn, värmeelement
m.m, eller vill Ni ha hjälp för en
reparation av elektrisk apparatur
eller för installation vänd Eder till

Rune Boox
Tunollevägen 19, Gustavsberg

Tel. 306 57, 303 25
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Vi presenterar här några prov på vad v1
har att erbjuda inför den stora Helgen

TILL

Nattlinne. Nylon-charmeuse.
V-ringad med riklig tyllspets.
Finns i blått och lax.
Storlek 38-46 32:-

Underklänning.
Tjusig modell. 100 % nylon-charmeuse.
Den är välsittande och finns i vitt o. lax.

19:50

Garnityr. Linne-benkläder.
Charmeusevävd rayonsilke.
Vackert arbetad brodyr.
Färger: vitt och lax 11:50

Damstrumpor
i en trevlig presentkartong med 2 par,
15 dennier 66 gauge.

Pr kart. . . . . 14:50

Förkläden i vävburen plast.
Trevliga mönster. Finns långa
samt midje. från 6:50

Handdukar, dukar finnes i god
sortering.

Halsdukar från .............. 4:75 I

I röd hästchevrå och spaltmocka
16:- 17:50

Parfym.
Coty - Chanel - Worths - Goya.

Kosmetik av olika slag.

~
Shoppingväskor

Poesi- och fotoalbum

Gundavågen för hushållet.
6.5 kg..... 19:50 10.5 kg..... 24:-

Tilja rostfria matbestick

Brickor och fat
i nickel-crom 11:- 45:-

Strykjärn med termostat 32:-

Tryckkokare
Alladin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46: 75
Prestige 49:50

[ El-kastruller och pannor

Ifakburkar
i plast och plåt.

Grammotonsklvor
___ Columbia - Decca - Husbondens Röst

Tofflor i blå hästchevrå samt Karusell - Metronome - Odeon - Philips
bordeauxfärg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :50 Telefunken.

TILL

~
d

HONOM.
Skjorta. 100 % spunnen nylon
i poplinvävnad.
8torlek 36-44 51:-
Poplin i ren bomull 15:50

Slipsar
i säsongaktuella färger och mönster
finner Ni i vår slipsbar . . 8 :25 11 :50

Herrpyjamas "Sleep Well" (Sov gott).
Helskuren jacka ·med knappfri krage
och passpoaler i kontrastfärg.
Ljusblå, marin och ljusgrå.
Storlek 46-58 28:-

[ Morgontofflor i god sortering.

Herrhandske
varm och skön 13:75



DECEMBER 1955 GUSTAVSBERGAREN 43

TILL ..

*- ..
•

BARNEN
Leksaker, pussel och spel

• J Kalle Stropp Pussel . . . . . . . . 3:75 j

U 0
Det är roligt

med 0nagot nytt
till hemmet!

Sportartiklar
Bandyrör i god sortering
Ishockeyrör - Klubbor - Knäskydd
Bollar - Sparkstöttingar - Kälkar

jf
En präktig pjäxa

Julprynader, ljusstakar, löpare,
bonader etc.

Den hemtrevliga miniatyrspisen
i tegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 :50

Sällskapsspelet "Las Vegas"
sista flugan

:,.Q.:,
~

LUMA

:,.Q.:c
~

21:- 31:-

Sollampa, komplett 79:-
Värmelampa, komplett 59:50
Värmelampa, komplett 39:50

Jackor •

Byxor •

Strumpor •

El. tak- och golvarmatur
Lampskärmar 11:50-14:-
Tidningskorgar . . . . . . . . . . 6:50 9:50
Blomsterbord 45:-
Tevagnar 35:- 57:-

Soffbord
teak i olika utföranden .. 75:- 117:-

Speglar
i god sortering.

Hugin dammsugare

En brödrost är bra att ha

~

@~
e)~

~~
Allt som behövs till julbordet.

Fiir en riktig hem-jul
Välkommen till våra butiker som ägs av medlemmarna-kunderna

K O N 5 U M • Gustavsberg
Fruvik • Grisslinge • Lagnö
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Omslagsbild: Fabriken frän Kvarn
berget en vintermorgon.

Tala uti
- Inte ett ord får jag ur honom.

Han må sen vara hur rejäl och ar
betsam som helst. I hemmet är han
alldeles omöjlig. En träbock, en rik
tig dödskalle!

Detta vitsord, som en förargad
kvinna en gång under ett samtal gav
om sin make, dyker ibland upp i min
net. Jag har nyligen haft ett par an
ledningar att tänka på denna urladd
ning. När jag läste Sara Lidmans
"Hjortronlandet" - en bra bok -
och där mötte den övermåttan ord
karge Franz, som med sin buttra
tystnad bringade sin hustru till för
tvivlans yttersta gräns, stod detta
resonemang ur det förflutna levan
de för minnet. I samma veva läste
jag om en man som bara talade med
sin hustru en gång om året, och det
var när han behövde en uppgift för
deklarationen. Och för några dar sen
föll min blick på en artikel, där det
framhölls att särskilt äkta makar
borde prata ut om vad de hade på
hjärtat. Andemeningen var den, att
den främsta orsaken till mången
djup och varaktig söndring är bris
ten på öppenhet och meddelsamhet.

Och visst förhåller det sig så. Om
man inte ger sig tid att visa vänlighet
och förtroende, blir det inte mycket
bevänt med samlivet. Då blir vi
snart främlingar för varann, och då
flyr lätt kärleken sin kos. Det finns
många, många belägg för den saken.

Det är lätt att säga att sådana ska

vi inte vara mot varann. Värme och
förtrolighet måste det vara, så klart.
Inte för tystlåtna och fåordiga - och
inte heller motsatsen. Om allt detta
är vi säkert överens. Men vi glömmer
kanske att fråga: Hurdan är jag
själv? Hur uppfattas jag av mina
närmaste? Och om jag inte alltid är
lagom meddelsam, skulle jag då inte
kunna försöka vara något annorlun
da i fortsättningen?

Det finns förmodligen plats för en
smula eftertanke och självrannsakan.
Vi har väl alla en god bit väg kvar
till fullkomligheten. Så har skrivaren
i varje fall för sin del åtskilliga syn
der på sitt samvete. Till dem hör be
nägenheten att försjunka i en tidning
eller bok, då ett vänligt småprat med
omgivningen kanske vore mera på sin
plats.

Även om vi inte uppför oss som
Sara Lidmans nybyggare, har vi sä
kert anledning att ta åt oss den lär
dom, som hennes skildring ger. Det
skadar inte att lära av livet och litte
raturen. Vi kan här få god hjälp med
vår egen fostran till mera öppna och
tillgängliga varelser.

Att prata ut kan innebära att det
inre trycket lättar. Ett stilla sam
språk kan avklara och avlägsna di
verse missförstånd och föra oss när
mare varann. Varför då försumma
denna möjlighet till mera samkänsla
och trivsel.
Ett vänligt ord kan göra under.

Och en förtrolig atmosfär kan få oss
att stortrivas. Så är det. Och detta
kan vara nyttigt att minnas - och
att ha som rättesnöre.

V. J.

En tro
(ETT SKALDEFöRSöK)

Nog höres i världen buller och bång

och kylan kämpar mot glöden,

men livet söker sig fram med sång,

likt källornas friska flöden.

Och allting renas och födes på nytt,

och mörker och kyla blir väl förbytt

till värme för människors öden!

gh.
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Jäktet och· arbetet
Vid fabrikens företagsnämnds sam

manträde i december talade industri
psykolog Lennart Bergström över
ämnet "Jäktet och arbetet".
Han betecknade jäktet som en mo

dern folksjukdom, som tar sig ut
tryck i att människor är trötta och
griniga och i de svåraste fallen får
nervösa rubbningar eller hjärt- och
magsjukdomar. Vissa människor
tycks· i sina yrken vara särskilt ut
satta för jäktets risker. Det gäller
t. ex. politiker, ombudsmän och lä
kare.
Talaren gav några intryck från ett

besök i Grekland. Man arbetar där
med delvis uråldriga metoder och
landet betraktas som underutvecklat,
men man har en angenäm livsrytm
och människorna ådagalägger vänlig
het, är glada att få ge och anse att
man är rik, då man kan skänka.
Jäktet kan betraktas som sym

tom på ett bristtillstånd, på att nå
got saknas i fråga om sådana grund
läggande mänskliga livsbehov som
trygghet, gemenskap, personligt vär
de och möjlighet att utveckla själv
ständighet.
I en tid, när effektiviteten genom

tekniska hjälpmedel stegras i snabb
takt och när hastigheten ständigt
ökas hos våra kommunikationer, lig
ger det nära till hands att människan
blir en kugge i det komplicerade sam
hällsmaskineriet och bara snurrar
med. Man kan fråga sig om vi är
vuxna denna utveckling och om vi
kan hålla tillbaka riskerna och fa
rorna i den eller låta den komma vår
sociala mognad och personlighetsut
veckling till godo. Människan är nu
en gång för alla inte en teknisk de
talj, inte en kugge, och man kan inte
göra ett effektivt arbete genom att
jäkta på, eller utan att ge sig någon
ro och avkoppling.
En jäktad människa ser ofta ut att

fäkta och slåss mot något fastän hon
inte har någon synlig uppgift framför
sig. Den som fått jäktet i sig, ser

ut att ständigt vara pressad. Ofta
kan han inte ens ta igen sig på se
mestern.
I arbetslivet är det en ofta gjord

erfarenhet att en del personer, som
vid första påseende kan verka mycket
energiska, gör ett betydligt sämre re
sultat än andra som verka så lugna
att man först undrar om de överhu
vudtaget åstadkommer normal pres
tation. Sådana personer arbetar le
digt och elegant. De lägger ned just
så mycket energi, som uppgiften i sig
själv kräver och låter sina rörelser
bestämmas av uppgiften och ej av
den ovidkommande inre eller yttre
störningsfaktorn.
Effektiviteten är icke detsamma

som ett stort dagsresultat. Det kan
ha åstadkommits genom en farlig rov
drift med krafterna. Vid bedömande
av den mänskliga effektiviteten kan
vi lika litet som vid den tekniska und
gå att ta hänsyn till vad resultaten
kostat först och främst i energiutgif
ter. Men därutöver måste vi också ta
hänsyn till vad de inneburit för vår
psykiska balans och våra personliga
utvecklingsmöjligheter. Bland de har
moniska individerna har vi utsikter
att finna ej endast de mest effektiva
arbetarna utan även de bästa samar
betsmänniskorna. Människor, som
känner ansvar för sitt arbete, kan
glädjas åt det. Det är människor, som
på ett samlat sätt kan engagera sig
för andra och för sakliga intressen,
som kan koppla av sin egen anspän
ning och därigenom kan lyssna, lära,
förstå och ta hänsyn. En person med
stark begåvning i en viss riktning
upplever lust att få omsätta den i ett
arbete och känner sig därigenom me
ra harmonisk medan han omvänt kän
ner olust, oro, om brist på utbildning
eller ett felvalt yrke hindrar honom
från att ge uttryck åt sina bästa an
lag. En människa med ett utpräglat
fysiskt rörelsebehov, som vill använ
da sina muskler i arbetet kan bli
otillfredsställd och nervös av att va
ra bunden vid ett stillasittande arbe
te.~
Det tycks som om vi tappat me

ningen med vår tillvaro. Vi ha fått
mera fritid men samtidigt mera brått
om och den personliga kontakten
människor emellan har kommit i
kläm. Vi behöver lära oss använda
de mänskliga resurserna för att ge åt
människan de rika livsmöjligheter,
som vi nya tidens människor har in
om räckhåll.

Detta var några spridda anteck
ningar från Lennart Bergströms an-

förande, som följdes av en livlig dis
kussion. Man ansåg att vårt samhälle
och våra samarbetsformer är gynn
samma för att få harmoni, lugn och
arbetsro. Och man påpekade under
diskussionen att det är viktigt att
tänka på att bereda lämpliga med
arbetare möjligheter till utbildning
och utveckling av sina färdigheter.

Utöver detta tillåter jag mig att
anföra följande synpunkter:
För en gustavsbergare förefaller

jäktet att vara en typisk storstads
sjukdom.. I Stockholm tycks alla ha
bråttom och tempot verkar irriterat,
åtminstone i de centrala delarna. Men
i andra storstäder, London, Paris och
New York, som har ännu mer bull
rande trafik låter man sig inte påver
kas av det hektiska. Så här skriver
en amerika-svensk efter besök i
Stockholm.
"Tempot i New York är snabbt. Det

hör till en metropol av New Yorks
kaliber och den har också psykiskt
och fysiskt plats för det. Det Stock
holm man åter blir bekant med är
något helt annat. Folk jäktar, utan
att man kan finna någon rimlig an
ledning till det. Vänligheten, omtänk
samheten i umgänget har försvunnit.
T. o. m. stockholmskisen, denna ral
janta, eleganta krumelur, har ersatt
sina skrattförlösande repliker med
ett elakt flin. Det är synd. Ty Stock
holm är en så underbart vacker stad
och där finns ju dock så mycket rik
tiga människor."

Gå vi till oss själva här ute i Gus
tavsberg kan vi inte frita oss ifrån,
att vi smittats av stockholmsjäktet.
Vi har en benägenhet i arbetet att
för effektivitetens skull pyssla mera
med maskinerna än med människor
na. Det är först på de senaste tio
åren, som trivseln i arbetet, tryggheten
och hänsynen till avtagande arbets
förmåga kommit upp till ömsesidig
diskussion och lett till friska initia
tiv. I hemmen har vi ännu inte kom
mit fram till en riktig planering. En
husmor idag har ännu alltför många
arbetsmoment att klara och kampan
jen för lättare hemarbete har inte
fullföljts så som man föreställde sig.
I trafiken på våra vägar vill många
fartdårar spara sekunder med livet
som insats. En tredjedel av alla tra
fikolyckor i landet anses kunna föras
på jäktets konto.
Hur skall vi då kunna hinna utan

jäkt? Ta't lugnt! är en bra devis.
Ät i lugn och ro! Var punktlig! Pla
nera! Låt bli att jäkta i onödan och
undvik att jäkta andra!

G. Dbg
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Veteranfesten 1955
Sprakande marschaller lyste upp

strandvägen till Strandvik den 14
december, då våra veteraner åter sam
lades till fest och för att hälsa 18
nya medlemmar i den förnämliga ve
teranklubben. På Strandvik välkom
nades de alla av Gustavsbergs Lucia,
som bjöd på glögg och med fest
marsch av Sven Pettersson & Co.
Kring långborden bänkade sig ett 60-
tal inbjudna med "noviserna" samla
de i innerkretsen. Vid honnörsbordet
presiderade Hjalmar Olson med fru,
åldermannen Knut Andersson, Artur
Teglund och Augusta Fröberg. Bland
gästerna fanns red. Vallstrand från
Fabriksarbetaren. Hans kamera blixt
rade tätt och i Morgon-Tidningen och
Fabriksarbetaren gav han mycket
positiva intryck från vår veteranfest.
Det bjöds på läokra sandwichs, kalkon
och glace. Stämningen var munter
och trivsam med samspråk om gamla
tider och gemensamma minnen och
när musiken stämde upp potpurrit
på de gamla visorna nynnade man

med i kända tongångar. I sitt fest
tal erinrade Hjalmar Olson om den
starka utveckling, som Gustavsberg
upplevt och som alla de närvarande
på ett särskilt sätt medverkat i. I
omdaningsprocessen har vi kunnat
bevara de mänskliga värdena, främst
tack vare en särskild tillgång av in
tresserade och yrkesskickliga med
arbetare, som ägnat hela sitt liv åt
Gustavsberg. Vi måste söka former
för att alltjämt tillgodogöra oss den
kapacitet de representera som män
niskor och yrkesfolk. Kontakten bör
kunna bibehållas genom en långsamt
avtagande arbetsbelastning. Det bör
förstärka den trygghet och gemen
skap alla bör få känna i vårt sam
hälle. Å andra sidan, fortsatte tala
ren, bör vi bättre än förr ta vara på
den förmåga och vilja, som finns hos
de anställda av yngre årgångar och
bidraga till deras utbildning och vi
dareutveckling.
Till följande medarbetare, som nu

uppnår 50 års oavbruten tjänst i fö
retaget ber jag få överlämna med-

På Strandvik upplevde Veteranklubben en riktig trivselkväll den 14 december.

Herrrum: Rolf och Hjalmar Oleon. växla
handslag i god stämning.

lemsbeviset, ett kuvert med innehåll,
på vilket vi redan dragit den ound
vikliga skatten vid källan. -

Och fram trädde: :E:lin Persson,
Linnea Sverin, Anna Säfström, Elsa
Johansson, Elsa Jonsson, Rosa Jans
son, Anna Johansson, Greta Lorang
och Anna Erlandsson. Och vidare
Gunnar Ekberg, Georg Boox, Gottfrid
Pettersson, Albin Möller, Fredrik
Lundkvist, Herman Rolf, Evers Fred
blad, Helmer Lindström och Karl
Dahlqvist.
Ett rungande leve bekräftade in

tagningsceremonien, varpå Georg
Boox tackade på de nyinvaldas väg
nar.
Från fackföreningen framförde

Axel öhlund ett tack för företagsled
ningens välvilja mot veteranerna i ar
betet. Han gav också chefen en blom
ma för hans sätt att styra företaget
över ekonomins ocean. Till dem i ve
teranklubben som på grund av sjuk
dom ej hade möjlighet att närvara
vid festen hade undertecknad under
dagen sänt blommor med hälsning
från veteranklubben och kunde under
kvällen framföra deras återhälsning
ar, att de var med i tankarna bland
sina ·kamrater.

Så kom Lucia igen med Gustavs
bergarens Julnummer, färskt från
tryckeriet och livligt uppskattat, var
på man bröt upp från borden för att
vi i övervåningen skulle få visa fil
men "Formad lera" för världens sak
kunnigaste publik. Och så fortsatte
samkvämet med kaffe och småprat
tills det var dags att ge sig ut i vin
termörkret för hemfärd. En strålan
de och trivsam fest i en krets av ve
teraner, som gjort nära 3000 arbets
år i fabriken och där 33 alltjämt
ägna sin dagliga gärning åt porsli
net.
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Skevik
återuppbyggt

En söndagsmorgon i maj 1954 väcktes
vi av ett häftigt åskväder. Så kom någ
ra kraftiga blixtar och skakningen i
marken varskodde om nedslag. Ett träf
fade huvudbyggnaden vid Skevik, som
sattes i brand. Vår brandkår var snabbt
på platsen. Man kunde rädda den gamla
Munkstugan och annexet och en hel del
av inventarierna, men den stora byggna
den brann ned till grunden.
Lördagen den 18 februari 1956 visades

den nya byggnaden för pressen och vi i
Gustavsberg hälsar pånyttfödelsen med
stor tillfredsställelse. Området ägs som
bekant av Gustavsberg och är utarren
derat till Skidfrämjandet, som gärna ser
att Skevik blir gustavsbergarnas fri
luftsgård. Här gömde sig för 200 är
sedan Erik Erikssons sekt, idag är det
en tillflykt för det öppna friluftsfolket,
som älskar vacker natur och också kan
falla i meditationer i Skev.iksgrottans
dunkel. Ja, en Grottafton vid Skevik
är något som man gärna upplever! -
Men det var om den nyuppförda gården
vi skuHe tala. Den har kostat några
hundra tusen kronor. Arkitekt är Rolf
Engströmer och byggmästare Einar Te
gesjö. Storstugan är byggd i vinkel och
kan nu ta emot 150 spisande gäster. I
övre våningen finns fem trevligt inred
da personalrum och med annexen, som
piffats upp med nya textilier, kan man
ta emot -50 -inackorderingar. Bardisken
har försvunnit och i stället har köket
gjorts rymligare och har som förut kyl-

Vår hyllning för Albin Johansson

lJII ed lyckönskan, beundran och tack från gustavsbagarna överlämnade vår delega
tion den 11 februari Gueiaoeberoarens eamtuaa årgångar i praktband, jämte en
gustarusbergsrevy, tectcnaä av Sven Jonson, till Albin Johameson. på 70-årsdagen.
Albin Jotumeeo« kom i konialct med Gustavsberg pl't zo-taiet, då han hade som
marställe vid Bkeuik: och senare vid Lindesvik. På so-aaiet väcktes intresset för
fabriken och den 4 juni 1937 var man överens om att överlåta Gwstavsberg med
dess stora områden, slott och kojor till Kooperativa Förbundet. Sedan dess har Al-bin
Johanssons intresse varit starkt och inspirerande för Gustaosbera, och det har
behövts för de kapi!talkrävande åtgärder som var nödvändiga för att sanera och
modernisera både fabrik och bostäder i det gamla bn~kssamhället. Albin Johanssons
stöd och tro på Gustavsberg har betytt mycket för välfärden här ute. När han i
sinom tid lärnnar över sin oerlcstsillande handläggning av Kooperativa Förbundets
affärer till anära män, så hoppa.s vi, att han får tid över att besöka oss oftare och
bli rned oss. Vi räknar näm,1,igen Albin Johansson som gustavsbergare. G Dbg

förnämlig bastu, som delvis bekostats
av kommunen. Här kan alltså Lagnö.
borna och andra i närheten fä ett ljuv
ligt renhetsbad. Huvudentren Iigger nu
åt uppfwrten och skall nås över en ter
rassskapelse mot gården.

Sven Lundin har till sin hjälp fått en
ny ung föreståndare på Skevik. Han
heter Preben Mortensen och visade sig
vara en uppslagsrik och energisk ung
domsledare. Vid vårt besök hade han
kring sig ett 50-tal gustavsbergsungdo
mar, som fångades för ishockey; på sön
dagen var där konståkning och återupp
livning av Skevi:ksloppet på skidor. Vi
dare har man slalombacke, skidtripper
för Snöstjärnan och, allra bäst, kontakt
med skolan, vars elever får vara med
om en tävling, där 1 :a pris är en flyg
resa till Köpenhamn. Varje söndag ger
man instruktion .i ishockey och när vå
ren kommer planlägger man redan nu
exkursioner, vandringar och orientering
ar, där Skevik blir utflyktsmål och hög
kvarter. Var så säker att gustavsber
garna kommer att utnyttja denna möj
lighet! Lycka till!

Instruktion i ishockey 'vid Slceoik: Den nya stu.qun. i bulcqruauien; Lekaren

rum och andra finesser. Ett lek- och
rastrum har tillkommit med tanke på
skoLklassutflykter och så har man en
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I Våsterled
VI.

Så är det dags igen. Resan i västerled
måste fortsätta. En hjärtlös och obe
veklig redaktör har så bestämt. Men
ack vad j,ag hade velat stanna i Detroit
och avsluta mina skriverier. Denna stad
ligger dock endast.några timmars resa
från New York och det är fortfarande
långt till västkusten. Nästa gäng jag
reser till Amerika åker jag flyg, det går
fortare och man ser inte så mycket. Ett
reportage kan då inskränka sig tiH en
kort tidningsartikel. Jag är nu framme
vid min sjätte och har endast tillryg
galagt en dagsresa med buss in i det
stora landet.

Vi slutade med ett besök på de stora
F'ordfabrtkerna. Det kan nu vara lämp
ligt a,tt göm en visit på världens största
shopping center, Hudson Company, vilket
är beläget några kilometer utanför
Detroit. Denna handelsbod har 5.000
anställda expediter och en parkerings
plats för 5.000 bilar. Det är således en
ganska stor lanthandel, med en riklig
sortering av varor. Någon har sagt att
man kan köpa allt från en knappnål till
en elefant.

Min synnerligen gode vän Mr. Daniels
son jämte fru föreslog ett besök och
jag' antog gärna erbjudandet. - Men
först en parentes. Amerikanarna har
börjat söka efter praktiska lösningar
mot trångboddheten i storstäderna. En
av lösningarna är att förlägga fabriker
och affärer på landsbygden, ej allt för
långt från stadsgränsen. Enligt mitt för
menande en mycket god lösning, även
om det förutsätter goda kommunika
tioner. Och detta har Amerika kanske
bättre än något annat land i världen.

Men nu var det lanthandeln. Vi susar
iväg med vännens sjusitsiga och är
snart framme vid området. Ja ett om
råde är det. Ty detta är inget vanligt
hus. Det är många hus, hopbyggda i
länga längor och korta längor. Höga
hus och låga hus. Längst bort reser sig
en skyskrapa, månntro är det där ele
fanterna bor. Nej inga elefanter syns
till och inga knappnålar heller förresten.
Vägen blir bredare och bredare, man
kör i olika filer. Jag räknar till åtta
bilar i bredd. Dom är allt duktiga dom
här amerikanarna som kan ta körkort
och klara denna trank. Snart kör vi i
cirkel, ungefär som vid Slus·sen i Stock
holm. Först i vida cirklar, sedan allt
snävare och snävare. Massor av bilar
står parkerade överallt. Men var tänker
min vän egentligen ta vägen? Ska han
då aldrrg stanna? Jag blir varse att vi

höjt oss från markytan, högre och högre
bär det iväg. Chauffören ger mig en
hastig blick, han undrar visst om jag
är rädd. Jag låtsas om ingenting, man
har väl varit ute förut. Kör på bara!
Har man rest till Amerika med livet
som insats, och är nu detta slutet, så
är det åtminstone en värdig avslutning.
Under cirkelkörningen har jag pres

sats mot bilens sida men kastas nu
med ett häftigt ryck i en mera natur
lig stttställntng. Bilen stannar, min vän
öppnar dörren och vi stiger ut. Det vi
sar sig nu att vi är sjutton våningar
högt över markytan. Cirkelkörningen
har skett i ett s. k. parkeringshus för
bilar. Hur många bilar som fick bostad
i detta hus fick jag aldrig några upp
gifter om, men åtskilliga hundratal var
det alldeles säkert.

Vi fortsätter till fots och kommer nu
upp till takterrassen där servering av
alla de slag förekommer. Eftersom det
gäller inköp av specerier går vår kvinn
liga medresenär bort till en mikrofon
och beställer de varor hon vill ha. Hon
omtalar sitt bilnummer, sitt bordsnum
mer på serveringen, och medan vi läs
kar oss med en whiskygrogg sköter
snabba expediter om beställningen. Om
en stund uppenbarar sig en springpojke
med varorna vid värj. bord, lämnar no
tan, och vi är färdiga för nedstigning
och hemfärd.

Så kan det gå till i Amerika när det

är som störst och bäst. Här ute möter
man så många motsättningar ·och yt
terligheter. Allting är inte det största
i världen. Det mesta är trots allt me
delstort. Detta är dock ingenting att
skriva om varför reseskildringar ofta
blir ensidiga och i vissa fall mindre ob
jektiva.

Detroit är inte någon vacker stad.
Landet är här platt som en pannkaka,
Gatorna är breda och husen är låga. De
flesta hus har endast två våningar.
Först när man är framme i centrum
reser sig några skyskrapor. Milhonsta
den verkar för det mesta folktom. För
klaringen ligger väl däri att alla män
niskor har bilar, att fabriker och affä
rer ligger spridda i förortsområden, och
att parkeringsplatser har inrättats på
sätt som jag tidigare skildrat. Detroit
tycks ha löst sin stadsplanermg på ett
helt annat och bättre sätt än någon an
nan stad jag besökt i Amerika.
Men mina dagar i bilstaden lider mot

sitt slut. Jag tar farväl av mina nyför
värvade vänner, uppsöker i god tid
busstationen och bestiger som god etta
den buss som skall föra mig vidare mot
Chicago. Jaig har läst all tillgänglig lit
teratur om industristaden och gangster
staden Chicago. Den är till storleken
Amerikas andra stad och har en b.::
folkning på 4,5 millioner invånare. Sta
den är centrum för Amerikas väldiga
jordbruksdistrikt och hyser de största
slakterier i världen. Enligt obekräftade
uppgifter ·begås det ett gangsteröverfall
varje timme dygnet om. Det är mot den
na, den syndigasto staden i hela värl
den, som jag nu styr mina färde. Det är
lika bra göra en självbekännelse. Jag

Landet mellan Detroit och Chicago är platt sorn eii pannkaka.
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Denna utomhusteater ligger i bergen
ovanför staden där rnan har en

fantastisk utsikt.

är rädd jag känner en rädsla och en
osäkerhet som jag aldrig tidigare upp
levat. Men allt kött ska bultas.

Människor av alla raser och färger
strömmar in i bussen. Snart är alla
platser upptagna, men fortfarande sit
ter jag ensam på min tvåmansfåtöij.
Det är alltid en viss spänning att vän
ta på vem man skall få som sittkamrat.
Aj, aj, där kommer hon allt min dröm
prinsessa. Hon är lång och blond, hen
nes ögon blixtra, yppig barm och vag
gande höfter. Nu är hon f'ramme vid
min sida, hon utstrålar en doft av mi
mosa och viol. Det är något sällsamt
bedövande och upplivande på samma
gång. Hon tittar först på min plats och
sedan på sin biljett, skrider stolt förbi
och placerar sig på bänken bakom min
rygg. Men ännu är resandeströmmen in
te slut. Det kommer en mexikanare
med stora mustascher, sedan följer två
indiskor, sedan några negresser och se
dan slänges dörrarna. Bussen är full
satt. Nu finns det inte mycket att välja
på. Den ena av negresserna bär ett litet
barn på sin arm. Hon är stor och tjock
och otymplig, med tjocka läppar och rul
lande ögon. De skrider sakta fram. Oj,
oj, måtte hon då inte slå sig ned bred.
vid mej. Nej olycloan är över, hon ålar
sig förbi stönande och flåsande. En gan
ska söt mulattska slår sig nervid min si
da, hon verkar riktigt rar. Men snart hörs
ett väldigt snattrande bakom min rygg,
min mulattska har tagit fel plats, hon
får söka sig längre bakåt i bussen. Och
ve och fasa, den korpulenta negressen
med barnet sjunker stönande ned vid
min sida. Jag trycker mig så nära bus
sens sida som möjligt, men det hjälper
föga. Där sitter jag nu hopklämd, oför
mögen att röra mig under de åtta tim-

mar som resan till Chicago beräknas att
ta. Hon tittar stolt på sitt barn varefter
hon vänd till mej säger. "Ar det inte
ett vackert barn?" "Å, madame you
have ett very very rart baby, and you
selv är mycket micket vacker". Jag vet
inte om hon begriper min engelska, men
hon skiner som en sol och verkar myc
ket nöjd med min komplimang.
Bussen har nu sa:tt sig i rörelse. Den

lilla svartingen börjar skrika. Neger
mamman vet tydligen vad som kan
tysta den lille. Hon knäpper ogenerat
upp blusen, tar fram sina mjölkstinna
bröst och låter ungen äta sig mätt. Och
vilka bröst, en Sophia Loren skulle bli
grön arv avund, och aldrig kunna tävla
i bystomfång med denna enkla kvinna
av folket. Snart sover den lille, hon
frågar om j 1ag vill hålla honom i knät
medan hon ordnar sin klädsel. Jag har
aldrig nekat en kvinna och gör det
inte nu heller. Jag tar den lille svarte,
svartlockige ungen i min famn, han slum
rar lugnt och oskuldsfullt alltmedan
bussen rusar fram över den amerikan
ska prärien.
Jag är på väg mot den rysliga staden

Chicago.

Röda Korset 20 0ar
Den 13 febr. 1936 bildades Gustavsberg
-Inga-rö rödakorskrets. Dess första ord
förande var fru Görvel Odelberg. Vid
sin sida hade hon en styrelse bestående
av fem ledamöter: fru Siri Berndtsson,
fröken Gertrud Palme, fru Dolores Jons
son, fru Sally Lindhe och fru Ingeborg
Wanngård. Den första arbetsuppgiften
var att skaffa material till och sy säng
utrustningar för utläning. Detta var
stommen till kretsens utlåningsdepå,
som förestods arv syster Rut Jonsson och
vilken hon fortfarande har ansvar för.

De intresserade damerna samlades till
arbetsaftnar på värdshuset. Medel till
inköp anskaffades genom lotterier och
gåvor. Från år 1938 anordnades jul
mässor. Den första inbragte 2.391 kr.,
och summan har sedan stigit för varje
är. Redan efter ett år kunde kretsen
räkna 133 medlemmar. Vid 20-årsjubi
leet är medlemsantalet 420. År 1938 val
de överstyrelsen fru Siri Berndtsson till
ordförande, och den posten innehade hon
till 1950. Efter fru Berndtsson utnämn
des fru Greta Hallin till ordförande.

Den första tiden utvecklades en liv
lig social verksamhet. Redan första året
öppnades en utläningsdepå även på
Ingarö. Fri tandvård för skolbarn i
första klassen i Ingarö skola ordnades
genom fria bilskjutsar och behandling
på Gustavsbergs tandklinik. År 1937

startades en barnavårdscentral, där
mödrar mot en avgift av 1 kr. per halv
år och barn fick komma varje månad
för kontroll. Tandvården och barnavår
den har nu övertagits av landstinget.
På olika sätt återspegla protokollen,

hur kretsen arbetat under krigsåren för
att hjälpa sockenborna att vara bered
da vid eventuell krigsfara. År 1939 upp
sattes på uppdrag av kommunen en för
bandsplats för hemvärnet på Ingarö.
Varje år anordnades kurser i sjuk- och
olycksfallsvård, gasskydd m.m. Kon
tanter och kläder sändes till Norge och
Finland, Två norska fadderbarn under
höllos. Ett år sändes inte mindre än 200
babyutstyrslar till våra grannländer.
Den sociala verksamheten i hemkom

munen har under alla år varit stor. Un
der senare år har den mest bedrivits ge
nom bidrag i form av kontanter och na
turagåvor.

Vid en sammanställning av de medel,
sammanlagt omkring 45.000 kr.,' som
delats ut under de gångna 20 åren, har
framkommit att utlåningsdepån erhål
lit omkring 4.000 kr., den sociala hjälp
verksamheten inom Gustavsberg och
Ingarö omkring 21.000 kr. och röda kor
sets internationella verksamhet omkring
20.000 kr. Dessutom ha smärre bidrag
varje år givits till sjömännen och de
lungsjukas riksförbund.

Arbetsmötena hölls under flera är
först på värdshuset, sedan på den s. k.
Grindstudion och under senare år dels i
hemmen och dels i det nya kommunal
huset. På vårarna ha företagits utfärder
åt skilda håll.
Årsmötena ha i regel hållits på värds

huset och ha utformats som samkväm
med sång och musik, film och föredrag.
Bland föredragshållare kan nämnas fru
Irma Dyrssen, general Wirgin, rektor J.
Ottosson, fi.l. dr Sten Bergman, dr Iwan
Bohlin, pastor Allan Christiernin, fru
Ellen Rydelius och redaktör Gunnar
Milllern.

Styre-Isen tackar alla, som bidragit
till att resultatet under dessa 20 år varit
så gott och hoppas om samma intresse
rade medverkan i kretsens fortsatta ar
bete.

Greta Hallin

Årsmöte ägde rum den 15 februari på
Värdshuset med film och kaffe. Styrel
sen omvaldes.
Röda Korsets 20-årsjubileum högtid

lighålles söndagen den 4 mars kl. 18.00
i Kyrkan. Det blir festkonsert under
medverkan av Orkesterföreningen. Från
Gustavsbergs Fabriker överlämnas en
fana med anledning av jubileet och hög
tidstalet hålles av direktör Nils Goude,
som är distriktets ordförande.
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De "ä ena konstiga fåglar,
de där som sjungit i samhället denna
svinkalla januari. Lergöken med sitt bi
sarra kvitter och Strandskatan med sin
fruntimmerskadeglädje har fört en sju
särdeles olåt, och därmed avreagerat
sig sina aggressioner för minst ett halv
år framåt. Journalister har skrivit om
eländet och fotografer har plåtat de fles
ta, från troll till primadonnor. Men tror
någon att en enda kamera har riktats
mot mig som dock helt påpassligt går
och ser ut som en levande illustration till
flerbarnspropagandan. Nu är friden åter
ställd och Gustavsbergs nöjesliv kan
återgå till mera värdiga former. Värmdö
Bygdegård kan återta sin ledande ställ
ning i sammanhanget.

Att sko sig och sno sig
är dagens lösen. Att ingenting företa
sig utan god förtjänst är likttydigt med
normalt förstånd. Att idealismen gick i
graven tillsammans med min generations
ungdomsår har länge varit min fasta
övertygelse. Scenstudion och ungdoms
kören har gett mig bakläxa. Genom att
glatt och villigt, kväll efter kväll, ar
beta endast för sina respektive organisa
tioner. Heder åt dem. Bakläxor av det
slaget, värmer mig ända in i själen.

Har ni barn?
Ja, de var bra de, då kanske ni för

står min senaste dilemma. Jag läser
med lust utredningar, tidningsartiklar
och ledare som behandlar barnfamiljer
nas eftersläpning och utsatta läge. Men
nu har jag blivit betänksam. Jag råkade
börja räkna. Jämförde familjens blyg
samma inkomster med skriftens ord om
vad barn kostar sina arma, hårt hållna
föräldrar.

Det fattades hundratals kronor. Var
har vi tagit dom ifrån? Jag får olust
förnimmelser i hela kroppen inför detta
skumma mysterium. Min make har åt
minstone den fördelen att äga ett syn
nerligen hederligt utseende. Skulle det
alltså vara jag. I så fall hur? Jag kan
svära på att jag inte säljer mitt friexem
plar av Gustavsbergaren för att hjälpa
upp matpengarna. Inga föreningskassor
ha kommit i min vård, konstaterar jag

med lättnad, efter att i denna själv
rannsakans tid ha dragit fram minnen
ur det förflutna. Något generad minns
jag att jag en tid hade hand om lotteri
kassan på arbetsplatsen. Och att denna
visade en underlig benägenhet att min
ska med trettiotvå öre varje vandring
till lunchrummet. Jag kan för mitt liv
inte begripa vart dom tog vägen. För
argligt var det i alla fall att få ta en
växel varje gång Kalle i Back skulle ha
sekinerna och avlöningen inte infallit
den femtonde.

Varje barn
kostar lika mycket som en bil, läser
jag, De var som väldigt, då äger vi för
närvarande två riktigt acceptabla bilar.
Vem kunde tro det? Alltså borde folket,
när dom ser mig komma travande med
ätteläggen, säga: "Där kommer hon,
Sofia, med sin välhållna Volvo 47, vis
serligen lite skrapad på utsatta ställen,
men förövrigt i gott skick, för att inte
tala om hennes lilla näpna Fiat. Den
har ju en liten svaghet att släppa kylar
vattnet men det brukar ge med sig med
tiden. Och tänka sig, ändå lär hon fun
dera på att skaffa sig en splitterny
Messerschmitt till våren. Det är somli
ga som har råd."

Men det säger dom alltså inte. Jag
vet nog vad dom viskar jag, och det
kan göra detsamma nu, men det blir
väl flera revyer.

På tal om
urholkade barnbidrag, betraktar jag
med vemod min äldstes slitbyxor, inköp
ta för fyrtio kronor och använda så
gott som dagligen i en och en halv må
nad. Dom praktiskt taget vrålar efter
lappar på knäna. De skall dom få så
fort de salta stänken har fallit. Samma
slitbyxa som i fjol kallades garanti.
byxa och utlovades årslångt liv eller ett
par i utbyte. Det löftet höll på att slu
ta med katastrof för de optimistiska fir
morna. Har dom inga killar själva, så
dom vet att ingenting är outslitligt för
en framtidsman, storlek fem till tolv år.
Men som sagt man får ju vara tacksam
så länge barnbidraget räcker till bral
lorna.

Sablar eller inte sablar,
det är frågan för landets poliser i dag.
Utvecklingen går mot den humanare ba
tongen, här som i de flesta kulturlän
der. Gustavsbergspolisen lär dock få gå
baklängesgång och har krupit i regle
mentsenliga uniformer, efter att ha sett
individuellt trevliga ut i civil klädsel.
Hvi gjorde ni oss detta. Den hälsosam-

ma respekt som vi hm, laglydiga Gus
tavsbergare känner för polismakten,
hänger nu inte samman med de blanka
knapparna. Låt oss få behålla våra ci
vilklädda poliser till vardags. Unifor
men kan förslagsvis anrvändas vid hög
tidligare tillfällen, exempelvis jul, påsk,
pingst, fars dag och den 1 oktober 1955,
till minne av den dag då polisens oum
bärlighet ökades i avsevärd grad.

Vår nationella självkänsla
står och fäller numera med våra idrotts
stjärnor, filmskådespelerskor och Anita
Ekberg. 'När detta skrives står vi på
huvudet i radioapparaten och räknar
poäng och jäser i .kapp med framgång
arna i Cortina. Det är egentligen bara
ishockeyn som står emellan oss och stor
hetsvansinnet. Nu är frågan den - när
sjönk vår berömda levnadsstandard?
För den måtte väl ha gjort det. DE;t var
den som fick skulden för våra föregåen
de nederlag på sportens område. Det var
ju då de storsvenske skyllde de dåliga
resultaten på bilarna, det vita vita brö
det, wcet och värmeledningen.

Må det förlåtas
en landsbygdsfödd käring, att undra om
de där skrrvbordshjältarna, som så tap
pert talar om barkbrödets välsignelse
bringande inverkan på konditionen, nå
gonsin har upplevt den vardagliga, gam
la, tvivelaktigt goda tiden. Har dom nå
gonsin som sjuåringar väckts i ett is
kallt rum där en otillräcklig kamin nyss
blivit tänd? I smyg dragtt till sig det
ena klädesplagget efter det andra, ned
i sängen för att få det lite uppvärmt av
sängvärmen. Tvättat sig i vatten där is
bitarna flöt. I det längsta försökt klara
sig från vandringen till det dragiga
hemlighuset, där råttorna väsnades un
der sitsen. Slutligen traskat ut i mörk
ret och kylan, de fyra kilometerna till
en lika kall skola. Där lunchen, den
blåskummade mjölken och de fattiga
smörgåsarna frös i oeldat kapprum.
Som sagt, jag tror inte det och jag kan
inte anse, att det vore ett lagom öde
åt våra efterkommande, inte för alla
olympiska guldslantar i världen.

Därför var det
lugnande att notera Sixten Jern
bergs ord, att det var nog mest prat
det där om likhetstecken mellan form
och standard. "Nog har jag bil, men det
gick ju vägen ändå", sa den guldkanta
de kämpen. Ja, det gick vägen, tack
för det, och den nationella äran är räd
dad utan standardminskning.

Edla Sofia.
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lnsamlingsbössårna på fabriken till
Jul gav för Julfemman 286: 97 och för
Rädda Barnen 281: 83. Julfemmans re
sultat blev genom anslag, konsert och
kollekt 2.543 kr, vilket fördelats av
kommitten bland gamla och sjuka i för
samlingen.
Fru Levinson i Rädda Barnen har i ett

tackbrev meddelat att vårt bidrag går
till ett barnhem i Agria i Greklands
jordbävningsområde.

Skyddsreflexer som skydd mot trafik
olyckor i mörker har försålts på fabri
ken under januari. De ha befunnits
mycket bra och flera bilister ha uttryckt
sin glädje över att så många i samhäl
let försett byxslag och kappkanter med
reflexer. De ge ett starkt motljus och
genom att de placeras lågt observeras
fotgängaren även vid halvljus. Reflexen
kan lätt sättas på och tas av och kan
förvaras i en ficka. när den inte an
vändes.

Gustavsberg i Blickfånget heter en
trevlig Gustavsbergsrapsodi i tidskrif
ten Metallarbetaren av redaktör Gösta
A. Svensson. Gustavsberg är värt en
mässa sägs det i reportaget, som illu
strerats av Björn Jonson. Vill ni ha ett
exemplar så skriv till Red.

Cimenuzscopejiimer kan nu visas på
Folkan, sedan folkparksföreningen an
skaffat nya objektiv och större filmduk.
Premiärfilmen "Tre flickor i Rom", med
slanten i Fontänen, var en vacker inled
ning till denna. tjusiga form att uppleva
levande bild och färg på vår lilla bio
graf.

Orkesterföreningens populärkonsert i
Kommunalhuset den 19 febr. hade sam
lat ett hundratal åhörare, som fick njuta
av ett underhållande och lätt program
med bl. a.. Brahms ungerska danser,
Londonderry air, Sandells potpurri på
gamla danser och de nu så populära
melodierna ur Cole Porters Can-Can,
Blommor till den stronga dirigenten och
extranummer. Det var en timmas verk
lig trivsel, där t. o. m. modern ungdom
fick sina rytmer. Synd om dem som in
te fick vara med - så jag tycker att or
kestern ska gå in för mera. reklam, när
de härnäst spelar upp.

"Spåret" blev Årets bästa bild 1955
Elva deltagare med 28 bilder har tävlat om Arets bästa bild. Fotoklubben,

som vid bedömningen samarbetet med Lumas fotoklubb, avgjorde tävlingen den
26 januari, då Lumas Sture Granström vid ett samkväm för medlemmarna gav
instruktiv och roande kritik arv tävlingsförslagen. Herr Granström visade också en
serie av granna färgbilder från en resa i Sydeuropa.

Resultat:
1. Spåret foto: Lennart Säfström
2. Julgransköp foto: Erwin Ludwig'
3. Semestermeditatiun foto: Anders

Sund
Det initiativ som togs av Hilding Ohlson med dessa tävlingar har tydligen

väckt intresse.

4. Lurifax foto: Erwin Ludwig
5. Målmedveten foto: Helmer Karlsson
6. Bild nr 2 foto: Harry Johansson

Kooperativa RM på skidor i Sandvi
ken blev en ny lagtriumf för Gustavs
berg, som åter får härbärgera vand
ringspriset. Vilket också är från Gus
tavsberg. Rrksmästare blev örja.n Ek
ström, Östersund, som slog vår Birger
Andersson med 1 sekund på 20 km. Men
Birger drog också "spiken" och fick åka
först i spåret. Birgers, Valfrtds och
Gunnars O:s tid blev 4.13.52, östersund
fick 4.15.30. I klass 2 blev Folke
Anevret 2:a efter Göte Halvarsson, Mo
ra. I klass 3, äldre oldboys, .kom Man
fred Lindstedt på en hedrande 4:e plats
och i ungdomsklassen tog våra Leifar
Dahlqvist och Anevret 2:a lagpriset. Vå
ra deltagare rapporterar förträffliga ar
rangemang, fina priser och en trivsam
dag i snöyra.

Dbg

"Julfemman"
Kommitten för "Julfemman" kan som

vanligt notera et"t gott resultat av sin
verksamhet.
Julkonserten i kyrkan bjöd på ett för

nämligt program med två ypperliga so
listinslag: pianisten Greta Eriksson och
cellisten Claude Genetay. Kyrkan var
fylld till trängsel och biljettintäkter och
kollekt belöpte sig till 1.062:04 kronor.
Med anslag från Gustavsbergs Fabriker,
Gustavsbergs konsum, Lottakåren, Röda
Korset och insamlingsbössor i fabriken
fick kommitten en summa på 2.543:87
till sitt förfogande att ,glädja gamla och
sjuka med julen 1955. Kommitten fram
för ett varmt tack till alla som medver
kat vid konserten och på annat sätt bi
dragit till "Julfemman".

Fritz Berg
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N TRAVTAVLING~
L-EKTION

Jag har alltid tyckt om att rita häs
tar, men någon hästkarl är jag inte.
Jag har lika stort respekt för hästar som
för främmande hundar och ändå här
stammar jag från en gammal smed
och hovslagarsläkt, där far och farfars
far skodde hästar med samma rutin
som en bensinmack sköter om bilar nu
för tiden. Snälla hästar som man kän
ner kan man ju klappa på halsen eller
ge en sockerbit, men för övrigt får
bekantskapen räcka med att man ritar
av dom på 'lämpliga avstånd.
Jag har hunnit med åtskilliga häst

porträtt med åren från barndomens stel
benta pållar, skolålderns indianhästar,
croquier av betande ölandshästar, häs
tar i stall och hästar !i hagar. Men det
är en stor lucka i mitt ritande - jag
har aldrrg ritat en travhäst på beställ
ning för en expert på travtävlingar.
För en tid sedan fiok vi en beställ

ning från en sydsvensk stad där en
restaurang önskade ett hästmotiv som
servisdekor.
Det var ju ett roligt uppdrag, och

friska och pigga dekorförslag leverera
des omgående. Nästan lika omgående
kom förslagen tHlbaka jämte en packe
fotografier från travtävlingar. I brevet
omtalades att restaurangen låg vid en
travtävlingsbana och att gästerna voro
hästkännare och travtävlingsexperter
och att det därför var viktigt att ser
visdekoren illustrerade en riktig trav
tävling och -ingenting annat.
Den glada tecknarglädjens temperatur

sjönk åtskilliga grader efter detta di
rektiv, men äran stod på spel, så nu
började jag i helig ilska studera ana de
foton av travtävlingar som denne pe
dant!ske beställare hade skickat oss.
Dussintals hästars olika benföring, rem
tyg och seldon, kuskens placering i sul
kyn, hans sätt att hålla tyglarna o.s.v.
ritade jag igenom, dnnan slutligen ett

I PORSLINS
FABRIKEN

UPPTECKNAD
AV ELEVEN

nytt förslag målades på en tallrik som
vi skickade ned till restaurangen.

Sen var det tyst en tid. - Och så en
dag... (Jag cit. Strindbergs Hemsö.
borna) "Han kom som ett yrväder en
aprilafton och hade ett höganäskrus -i
en svångrem ,om halsen" - - - det
var bara den skillnaden att den här

liknade en modern bookmaker, i sväng
ande överrock, hatten på nacken och en
gustavsbergstallrik -i handen. Det var
mannen som beställt hästbilder för sin
restaurang.
Redan i dörren viftade han med tall

riken och ropade: "Det är en bra häst
bild det här och den skulle jag vilja
bestämma mej för ... men det är något
som Irrtterar och nu skall tecknarn å
jag gå igenom det här tillsammans."
Han tog några steg mot det stora rit
bordet vid fönstret och sopade med
rockärmen undan det som stod i vägen
'Så att det blev som en cirkusarena på
bordet och mitt i den ställde han tall
ri'ken på kant med ett stöd bakom. Där
på drog han fram en stol, satte sig
grensle över den, drog till sig osyn
liga tömmar i luften och fixerade häst
bilden framför sig.

"Jag ser alltsammans", sade han, det
är ett fint 'lopp, hästarna äro öra pla
cerade på banan och domartornet är
alJ right men" . . . Han knep ihop ögo
nen och lutade sig bakåt i stolen liksom
för att få en ordentlig överblick av
travbanan. "Nu har jag det", skrek han
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Tidningsmurvlar
Vi satt på en bar i New Orleans, några

stycken från olika tidningar. Vi var här
för att se "Mardi-Gra.", New Orleans
största parad. Och den blev väl och är
ligt beskriven. Den dagen detta går av
stapeln blir den gamla halv-franska sta
den New Orleans en enda stor maske
radbal, full av glada människor, som
glömmer livets enahanda och enbart
tänker på att roa sig.
Åldermannen i vårt gäng bär det he

derliga irländska namnet Pat Murphy
(Chicago Tribune). Pat är 72 år gam
mal och har varit murvel i nära 50 år.
Retfull och spydig, men hutlöst ärlig.
Om han ej tycker om en person blygs
han ej att öppet säga det.
Efter några drinkar började Pat sitt

föredrag. "Så ni 'Oreenhorns' tror att
ni vet något. O.K. Låt oss ha ett ana.
lyserii:gsprogram här. Du Johnny, som
är nygift, tala om för farbröderna vad
ordet Kiirlek. innebär. John Masters (Chi
cago Daily News) vart röd i ansiktet
som en kokt kräfta. "Well, det är när
två människor tycker om varandra",
mumlade han. Pat blängde. "Förbannat
klyftigt. Johnny, tycker du om mej?
Kallar du det kärlek?" Fritz Kurk (N.Y.
Times), den inbitne ungkarlen, stack in
med: "Jag ska tala om för dej Pat vad
kärlek är. Det är när en person blir to
kig nog att garantera att för livstid
betala en Iikasinnad dåres räkningar.

Föda, kläda, köpa hattar. Fy fasen!
Med andra ord, det är ett stilla vansin
ne." Pat, som är både farfar och mor
far tittade på honom. "Är det någon
annan som vill yttra sig i ämnet? Vad
säger du Garring? Men lät oss ta en
liten pärla till innan du låter visdomens
ord flöda." "Pat", sade jag, "om du
kunde se min fru så skulle även du, så
tjockskaUig som du är, veta vad kärlek
är. Hon frågar aldrig var jag varit -
eller med vem jag varit. Hon frågar
aldrig hur mycket pengar jag förstört,
eller varför, hur dags jag skall komma
hem eller när jag skall gå igen. Om jag
någon gång har haft litet för mycket,
när jag varit i herrarnas sällskap, så
viU hon ej veta varför. Om jag någon
gång har någon med mig hem blir han
alttid mottagen som en ,gentleman -
inga sura miner. Om hon vill gå någon
stans - se andra platser - köpa något,
så har hon sin fria vilja. Med andra
ord, allt är baserat på ömsesidigt för
troende och full tillit, utan att försöka
kuva eller dominera den andra partens
fria vilja. Om det där kunde tränga in
i en tjock irländarskalle skulle jag vara
tacksam." "You know Garring", sade
Pat, "alla svenskar är ej så dumma som
du ser ut. Men för att vara ärlig så tror
jag att du hittat ägget efter den gula
hönan. Hej kypare! Om det här är en
öken, se efter om du kan ·få tag i en

plötsligt till och högg tag i min arm,
som om han halkat på ett bananskal,
"titta på det första ekipaget, kusken
håller på att förlora kontrollen över
sin häst, den börjar bli allt mer exalte
rad . . . och här", hans hand slog med
en smäll i bordsskivan en decimeter
till höger om tallriken, "just här är
galoppen i full gång", lian tittade all
varsamt på mej, "vad säger tecknaren
om det", "Finfint", sa jag, "då kommer
den hästen att vinna loppet som ingen
ting". "Vinna!" ropade hästmannen med
förfäran i rösten, "den blir DISKVALI
FICERAD det är just vad den blir, jag
har fem hästar själv, så jag vet vad
jag talar om." "Men", Invände jag, "om
galoppen inte kommer igång förrän
utanför tallriken gör det väl inte så
mycket eftersom bilden är innanför ... "
"Hör på", sa mannen, med värdighet i
rösten, "nästan alla gäster på min res
taurang är travtävlingsexperter och det
skulle irritera dem att se en travhäst
på väg in i en galopp, ja det kunde .gå
så 'långt att folk undvek att gå på min
restaurang mera."

"Lugn", sa jag, "så får det naturligt
vis inte bli, vi säljer den här sprak
fålen till cirkus och ritar en ny. Men
tala nu om hemligheten med att ni så
bestämt kan se att det här travöket
kommer a·tt .galoppera utanför tallriks.
kanten, så kanske jag lättare kan rita
en sedlig men energisk travare."
Jag vill inte trötta med detaljer från

den lektion i travtävlingstekni'k som jag
sedan fick av denna hästman, men jag
kommer att tänka på Charlie Chaplin
i "Moderna Tider" där han klev ut på
gatan efter jobbet vid det löpande ban
det. Jag hade något av samma själs
frånvarande i blicken och ungefär sam
ma knyckighet i mina rörelser.
Nå, vi skildes med ömsesidig hög

aktning och så småningom blev det en
hästtallrik som alla travgästerna god
kände. Slutet gott, allting gott! Och nu
överlämnar jag det godkända och det
icke godkända förslaget och ber läsa
ren avgöra, vilken av hästarna som är
s. a. s. galopp-sugen.

Godkänd travelev.

oas någonstans. Här torkar man ju
bort."
"Vidare i texten, analysera ordet Tro

het", inkastade Bill Troy, (Jacksonville
News) i en trumpen stil. "Va fasen gör
du inte det själv för? Allright, you
unkheads, I wHJ. Trohet är när en man
eller kvinna vet att hans eller hennes
utvalda kan bli frestad, men faller inte.
Med andra ord, det är baserat på ärlig
het." "Well Pat", sade Kurk, "för en
gubbtjuv vid din ålder är det lätt, det
enda jag kan se som skulle kunna fresta
dej är en sup eller ett skapligt mål
mat. Allt annat är bara fantasier från
din sida." Låt oss dra en slöja över sva
ret ...

"Ge mej definitionen av ordet Hat".
Nels Oberg (Boston Globe) hov upp sin
röst. "Hat är ett fult ord som vi häri Sta
terna använder oss för mycket av. Miss
tänksamhet och avundsjuka är ett par
av rötterna till hat. Men man hatare] en
person med mindre än att man är rädd
för den. Alla här ha vi en gång eller
mer suttit som vittnen vid avrättning
ar, om det nu har vartt elektriska stolen
eller galgen. Många av dessa offer
vandrade de sista stegen tack v:are hat."
"Det enda jag hatar här i världen", sa
de Kurk, "är ett tomt glas. Det gör mig
vemodig, nästan grätfärdig". Den oför
bätterlige Pat yttrade: "Kypare, enflas
ka whisky - en tratt - och en slang
för Kurk. Vi andra nöjer oss med glas,
Låt oss nu få definitionen på Tacksam
het. Du ser sur ut Garring, har du ci
tron i mun eller har du dnget att vara
tacksam för?" Mina tankar var på an
nat håll. "Oh yes, tacksam är jag för
mycket, men det är lättare att översät
ta Otacksamhet. Jag tror bestämt vi
har mer av den sista varan än den för
sta - - - När jag först kom hit till
landet var jag tacksam för den hjälp
jag fick på några håll och försökte se
nare att hjälpa dem som varit hyggli.ga
mot mig. Men det har blivit andra tider
och andra seder sedan dess. Dem man
hjälper nu för tiden anser det ej mer
än rätt att svartmåla ens karaktär, lyss
na till andra människors feberfantasier
och inbillningar och tro på dem och se
dan sticka utan att säga varken tack
eller adjö. Men Artighet är en dygd,
men där Inga dygder finns, i varken
det ena eller andra avseendet, kan man
inget fordra." "Är det tillåtet att säga
några ord?" frågade Kurk. "När jag var
25 år gick jag igenom hela den här
litanian i praktiken. J,ag var alldeles
blixterblått kär. Svor trohet och kärlek
7 kvällar i veckan. Vad hände? Hon
gifte sig med en annan. Jag hatade dem
bägge två, nu är jag innerligt tacksam.
Den fattiga fan fick sitt straff - ett
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rivjärn till käring och en stuga full av
ungar ... ''
Tidningsmurvlar är en samling hård

fjällade fiskar, totalt utan samvete och
medlidande. 1För att få en historia kan
de nästan ljuga, stjäla, baktala och illa
berykta sin nästa. Jag vet det av prak
tisk erfarenhet. Men jag vet också att
ibland dessa förhärdade själar finns det
stora hjärtan. De risker som tagas av
dessa män syns· ej alltid. Dock spela de
ofta med livet som insats. Skulle de an
vända allt de veta om andra människors
privata liv till sin egen fördel, skulle
många av dem i dag vara bottenrika.
En oskriven lag säger dock att detta
vetande ej användes för befordrandet av
egna intressen, men mer som en piska
för att brmga i dagen mer nyheter. En
da-st i nödfall forceras en murvel till
att använda sitt grova ,artilleri. Hur
många veta att president Roosevelts liv
två gånger räddats tack vare en "mur
vel". Tack vare en "murvel" förhind
rades en järnvägsolycka. Jag vet en som
under tre veckor bodde ,i en spetälske
koloni, endast för att finna sanningen i
ryktena om behandlingen av dessa
olyckliga.

Man säger att de är utan hjärta. Kan
ske och kanske inte. Jag har sett dem
taga sista öret för att köpa mat åt nå
gon fattig fans familj. Jag har sett dem
spela poker - supa - lugnt mumsa på
en smörgås och tala om skämthistorier
10 minuter före en avrättning, till vil
ken de för tidningens skull varit Inkal.
lade som vittnen. Jag har sett dem ge
nom pennans makt tvinga multimiljonä
rer till eftergifter. Jag har sett dem
brutalt och hänsynslöst nedsabla en
mänskas karaktär och rykte. Men glöm
aldrig bort att bakom nedsablingen lig
ger en mening, och bergsäkra bevis.
Hur många gånger har man ej skrivit

korta historier och rapporter som man
vet kommer att göra ont, men det är
gjort för nödvändighetens skull, och i
många fall för att förhindra något on
dare. En "murvel" är i många fall sam
hällets, stadens och nationens onda sam
vete. Han arbetar, i de flesta f:all, hand
i hand med polisen och lagens väktare.
Men i andra fall behåller han sina hem
ligheter. De är goda människokännare,
det kommer naturligt till en "murvel".
De gör sina misstag, men räknat i pro
cent äro de få. Man lär sig läsa en
människas inre tankar, man känner på
sig om en person är ärlig eller bluffar.
Många ,gånger spelar "murveln" en skå
despelares roll för att frambringa re
sultat. Han kan spela full, dödligt kär,
halvvägs rubbad för att nå sitt mål
och få en ide om en person. När alla
dessa ideer äro formade till ett helt kan
han leverera en bredsida som ·kan sän.

da någon, från "salongernas ljus, till
rännstenens djup". Det finns ingen som
kan plocka ut hemligheter så väl som
en "murvel". Hian tar sin tid, en sak
i dag, en annan ,i morgon. Kanske han
ej använder allt det material han sam
-lat, men akta dig noga, han har det i re
serv och någon gång kommer han att
använda det till sin fördel och en annans
nackdel. Glöm aldrig det min vän, du
kan bo i Canada, Europa eller vilken
plats som helst mellan Maine och Cali
fornia. Någon gång kommer "Rusfibus
sens" synder att hängas ut för allmänt
beskådande.

"Lucky Luclano", som en lång tid do
minerade New Yorks undre värld, var
beskyddad av politikens makt. Genom
mutor och hot regerade han ungefär
som han ville. Han glömde dock en sak,
pennan är skarpare än svärdet och för
"murvelns" penna måste även guvernö
ren av New York böja sig. Al Capone,
Chicagos gangsterchef, fann ut att även
om han omgav sig med aldrig så många
"Body-guards" och kunde köpa polisens
beskydd, kunde han dock ej skydda sig
för "murvelns" nålvassa penna. Många
av dessa stora busar levde, och lever
i ständig ångest för det skarpa vapen
som kallas "Pennan".

"Murvelns" arbete förefaller för den
oinvigde att vara lekande lätt. Ett stort
misstag min vän. När en "murvel" är
"on a story" kan dagen bli 48 timmar
lång och otrevlig. Man trampar på poli
tiska tår, ådrar sig ovett och gör sig
själv hatad och är för övrigt lika väl
kommen som pesten. Huden blir tjock
och samvetet rymligt, alla knep äro till
låtna även om de ej äro erkända, Man
blir lovad stryk och ibland mer, man
blir bjuden mutor för att glömma. Situa
tioner uppstår då man står ri valet och

kvalet - är det bäst att tiga eller tala?
Ens eget omdöme får då <bl-i gällande,
men på dessa ömma punkter håller man
sedan ett öga och materialet finnes där
om det skulle visa sig nödvändigt att
använda det. Det har blivit sagt att in
nehållet i en "murvels" portfölj innehål
ler mer girt än det finns på hyllorna i
ett apotek.

Man :kan ej kalla varken dagen eller
natten sin egen, några bestämda ar
betstimmar finnes ej. Hur många gång
er har jag ej kommit hem efter en lång
dag och trott att jag skulle få en natts
vlla, endast för att bli uppkörd mitt ·i
natten och ett par timmar senare sitta
på ett "flyg" på väg till en annan stad
och stat. Heta bataljer med redaktörer
och våra dyra vänner, korrekturläsar
n.a. De namn man blir kallad, kan ej
tryckas. Språket man använder tillhör
ej heller det finaste i engelskan, men
man blir, om ej artig, åtminstone väl
talig.
För att få upplysningar öser man ur

de underligaste källor, tjänstefolk
chaufförer - sekreterare - poliser, allt
och alla som kan bli pumpade söker
man upp och pumpar för brinnande li
vet. Kypare och "Bartenders" äro de
som veta hur mycket så och så äter
och dricker för, och vem hans eller hen
nes sällskap för tillfället är. Tjänste
folk vet om räkningar blir betalda,
chaufförer vet vem som åker med herrn
när frun är borta, eller tvärtom. Var så
och så bodde på sin tripp till ·Europa
och vem som mest var i hans eller hen
nes sällskap får man veta genom "Inter
national Correspondents Exchange" ...

Visst finns det saker man inte kan få
reda på men de äro relativt få.
Jag påminner mig en man som gick

och gällde som en av de stadiga sociala
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Ett litet jubileum

pelarna i staden. Med brinnande iver
bekämpade han fylleri, spel och andra
arv 'Våra små synder. Han yrkade alltid
på skarpare tänder i lagarna, han för
dömde s. k. lösa flickor och hade ingen
barmhärtighet med synd av någon sort,
ett rättfärdighetens klart skinande ljus.
Av en händelse fick jag en gång i en
annan stad se samma mans ansikte på
ett fotografi taget på ett "Gambling
Casino" och nattklubb. Hans sällskap
var en av den stadens mest kända"Natt
fjärilar". Jag köpte det kortet för 10.00
dollars, uppsökte sedan den unga damen
i fråga och med lock och pock och ett
par "Cocktails" fick jag hela historien.
När jag kom tillbaks till vår stad hade
polisen slagit ned på negerkvarterens
lösa folk och ungefär 25 av dessa satt
nu i sinkabirum för lösdriveri, spel och
allt som tillhör detta. Här fann jag vår
stads stöttepelare i färd med att ned
kalla himmelens förbannelser och yr
kande lagens strängaste straff för dessa
grova "brottslingur". Att höra denna
skrymtare var kväljande. Jag begärde
och fick en intervju med honom. Han

Under tio år har några gustavsberg,are vid jultid farit u:
till Tomteboda Blindinstitut för att leka, dansa och spela
dels med de minsta barnen i Förskolan vid deras Luciafest
och sedan även med de större barnen vid Julgransplund
ringen på Trettondagen. Häromdagen hade man uppsats
skrivning i Förskolan om Lekaftonen och jag har fått en
packe ·blindskriftsbrev, som är roliga att tyda. Medan en
blind med fingertopparna läser nästan lika snabbt som vi se
ende med ögonen, tog det en halv dag för mig att leta mig
fram med en teckenkarta. Sä här skrtver Roland: "Det var
vid fyratiden på eftermiddagen. Då gick vi in i samlingssa
len och där väntade vi till farbror Gösta med :spelmän och
de andra från Gustavsberg kom in och hälsade på oss. Och
han sa att vi skulle sjunga lite och det gjorde vi också, Sedan
gick vi in i gymnastiksalen med gustavsbergarnas spelemän.
De spelade och vi gick i takt med musiken. Och så dansade
vi och lekte. Sen gick vl in och drack kaffe och sen skulle
tvä farbröder (Sven Björkman och Arne Andersson) leka
Radiotjänst och vi fick höra på. Den ena var hallåman och
en var den som pratade i programmet. Sedan läste våran
klass "På jakt". Och så sjöng vi. Sen när vi hade druckit
kaffe gick vi in i gymnastiksalen. Där lekte vi igen. Och
rätt som det var skulle vi klara den svåra leken "J,akob
säger". När den leken var slut så fick vi en julklapp var.
Jag fick en råbock av porslin. Den var mycket fin, så jag lade
den i mitt klädskåp. Sen var hela lekaftonen slut."
En annan .pojke skrtver i sin berättelse bl. a. att "del} en:a

farbrodern berättade och den andre gjorde 'ljud". Gerd skriver
i sin inledning: "Vi gick och längtade och väntade. Så änt
ligen var dagen framme. Nu var det bara att vänta på 'kloc
kan. Snart skulle det 'Vara lekafton." Och hon slutar sin be
rättelse med "Tack ska ni ha snälla gustavsbergare för att
ni var hos oss och lekte." Kristina önskar "att det var lek
afton flera gånger om terminen ... Det var den sista lekafto
nen på Förskolan jag får vara med om. Jag tycker att det är
sorgligt, men är glad att f'arbror Gösta kommer till Tjugon
dagknutsfesten. Alla gustavsbergare är välkomna hit igen."
Ja i den stilen fortsätter breven från de minsta på Tomte

boda. Och lärarinnorna ber att särskilt få tacka fabriken för
de trevliga porslinssakerna, som barnen riktigt smeker med
händerna. - Vid Trettondagsfesten fick vår trogne spelman
Folke Andersson en vacker blombukett från barnen med an
ledning av det trevliga jubileet.

Farbror Gösta

skulle börja sin predikan, sägande nå
got om tidningarnas hjälp, då jag visade
honom det lilla minne han lämnat i
Rena, Nevada. Aldrig har jag varken
förr eller senare sett ett sådant ansikte.
Aldrig har jag mött en fegare stackare
och aldrig har mutorna varit högre.
"Kasta ej sten när du sitter i glashus".
Saken mot negrerna blev nedlagd, men
"Sesam öppna dig" är ännu i min ägo.

Min fru som ofta brukade "tjuvläsa"
mina artiklar sade ibland. "Hur kan du
bli så eiak". Jag är glad att hon ej
kan Jäsa mina tankar nu, man kan ej
hjälpa att ·göra någon illa ibland, fast
man ej gärna gör det med avsikt. Men
det finns personer som ej förstår något
annat språk. Jag för min del föredrar
en ärlig ovän framför en f:alsk vän -
så går det. Jag tror det var salig Karl
Johan som sade "Land skall med lag
byggas". Låt oss bygga lagarna först
- Iika för alla. Låt sanningen, ej man
nen eller namnet ·bli dominerande. Pen
nan är skarpare än svärdet, endast när
den användes rätt och i sanningens in
tresse.

George Garring

Just det!
Har en sak beslutats av t. ex. riksda

gen, kan det ej vara rimligt, att nä
ringslivet och enskilda på allt sätt försö
ker överträda och kringgå bestämmel
serna. Det leder till en upplösning och
allmän demoralisering av värt samhälle.
Inom kooperationen bör vi kunna taga
upp dessa saker till öppen debatt och
därmed slå hål på· något, som håller på
att föl'gifta lika mycket som olika slag
av monopol tidigare gjort det. Vi måste
lära oss, att om samhället har bestämt
sig för en viss utgift, och vidare be
stämt, att utgiften skall bäras enligt
en viss fördelningsprincip, så är det
fegt av den enskilde eller företaget att
smita ifrån betalningen. Däremot är det
ej fegt att säga sin mening om både
utgiften och fördelningen. Eftersom ut
giften är given, blir belastningen orätt
vist stor på dem, som betalar ordent
ligt. Det torde finnas anledning för kon
sumentkooperationen att även på denna
punkt bevaka konsumenternas intressen
vad beträffar rättvisa.

Bertil Tronet i Kooperatören
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Den 12 december hölls årets sista
sammanträde i fabrikens företags
nämnd. Den vackra och vältalande fil
men "Stanna en stund" blev en lämplig
inledning till kvällens diskussionsämne
"Jäktet och arbetet". Industripsykolog
Lennart Bergström var inledare och han
gav en hel del allvarliga synpunkter på
ämnet, 'Vilka jag delvis passar på att re
dovisa under debattsidan Forum.
Fabrikernas samarbetskommitteer

rapporterade interna sammanträden un
der kvartalet, varvid särskilt skyddsar
betet varit på tapeten. Hushålisporslins
fabriken har också hunnit med ett stör
re informationsmöte.
Förslagsverksamheten har varit livlig

under året och här bredvid lämnas upp
gift på försla·gsställarna och deras för
slag.

Skyddsverksamheten kan ståta med
mindre antal olycksfall än föregående
år, 64 st. Däremot har antalet förlorade
arbetsdagar sttgtt till 1557. Jag tror
att det blir en slant Ull fackföreningens
hjälpkassa även i år, då olycksfallspro
centen bör kunna krypa under 8.
Bland övriga ärenden som var uppe

till rapport eller diskussion kan märkas
Veteranfesten, Ungdomsvårdskommtt.,
tens .initiativ för att få disponera den
stora skyddsrumssalen för fritidsverk
samheten, tvättstugan i Höjden, elspa
randet. Tack vare "eltorkan" måste vi
spara 4 proc. av strömförbrukningen och
det ser ut att lyckas både i fabrik och
samhälle.
Ifråga om marknadsläget ,gav ordf.

Hjalmar Olson en överblick. Tvånget att
hålla tillbaka inflationen har lett till
kreditåtstramning, som också drabbar
bostadsprodukUon och övrig anlägg
ningsverksamhet. Skulle det bli stagna
tion i avsättningen räknar vi med att
bygga upp ett ordentligt lager. Om re
parationsvolymen och moderniseringen
av gamla bostäder kan ökas i landet
har vi där vissa reservavsättningsmöj
ligheter. Vi gör stora ansträngningar på
försäljningssidan, men har att räkna
med stegrade 'kostnader på tillverk
ningssidan, År 1956 kommer säkerligen
att bli ett hävt år ur ekonomisk syn
punkt men sysselsättningsgraden torde
bli tillfredsställande.
Nämndens sammanträde varade i 4

timmar och vi åtskildes med goda jul-
och nyårshälsningar. Bekr,

Rekordår för Jörslagsverksamheten
F'öralagskommttten redovisar för år 1955 67 premierade förbättringsförslag.

Premiesumman uppgår till Kr. 5.570:-. Vid den sedvanliga årssammankomsten
den 17/2 som hölls på HPF:s lunchrum, utdelade Hj. Olson minnestallrlkar och
bokpremier till följande:

Birger Lindberg
Karl Erik Forslund
Oskar Ruttner
Birger Moberg
Oscar Andersson
Erik Alvar Eriksson
Gustav Ragnar Johansson
Evert Andersson
Evert Johansson
Billy Sandin
Gunnar Englund
Lennart Simonsson
Evert öberg
Kaare Höijer
Lennart Nordström
Gustav Björklund
Karl Gustavsson
Harald Holm
Sigvard Berglund
Ingvar Gustavsson
Edor Svensk
Stig Persson
Bruno Persson
Sven Johansson (Kisa)
Sven Enar Johansson
Erik Lindblom
Herbert Eriksson
Rauno Malmberg
Linus Liljekvist
Erik Persson
Ake Nässen
Herbert Bergschöld
Lennart Hellberg
Gustav Vikman
Ernst Strömberg
Emil Andersson
August Mauder
Ake Lövgren
Dagmar Zetterström
Rasil Lukaszuk
Torsten Berglund
Göte Engvall
Bert-Ove Larsson
Valfrid Holmberg
Edmund Sandström
Eilert Lundgren
Elis Lindström
Gunnar Sjödahl
Erik Hjältman
Erik Lund
Knut Axelsson
Helmer Persson
Rudolf Berglund
Tore Norling
Anders Engstrand

· Eskil Westin
Filip Gustavsson
Erik Nylander
Allan Sjögren
Edgar Käkk
Karl-Erik Dohlon

Karl Gustavssons för
slag till bromssystem
med komprimerad luft
vid truckeribomdet är ett
exempel på ett .av årets
förnämliga förslag på en
anordning som fungerar
perfekt och som ersätter
ett system som berett oss
en del belcummer,

Detta förslag är ett av
de 8 som belönats med
premier mellan 150-
1 000 kr. Upp till 100 kr.
ha premier utgått för 16
förslag och 43 ha fått
premier friin 15 Wl 50
kr.

Förslag om kapseltransport
Fotpedal till press
Desoflaska
Förslag om ateljå
Oijeuppsamlingskärl
Elementskydd, WC-sits
Varmvattenberedare
Sättningsförslag
Snedplan för massavagnar
Bromsanordning
Kvarnluckspropp
Tillsats till blomkruka
Sköljbox
Skridskoskydd, metod för sinkning· och försänkning
Lastningsskydd
Förslag om badkarsfästen
Tryckluftsbroms
Bottensil
Div. förslag till arrangemang i driften

}Rengöring av sprutfålla, gummiskrapa, skärbräda
Signalanordning, upphängningsanordning
Skyddsplåt
Verktyg till press
Verktyg för fästen, verktyg för badkarsfront
Förslag om gipsform och torkskåp
Elementbockning, dörrhållare
Silkestryckmaskin och dekorapparat
Nitkrok
Kylning av elektrodhållare
Förslag om trycksänknrng vid press, stansverktyg
Mallar

}Avvisarlist

} Vagn vid massapress
Tratt för gjutmassa
Inställningsanordning för vattenlåda
Förslag om behållare i toalettrum
Reklamförslag
Bockningsverktyg
Skydd vid teifer, hjälpkompressor
Förslag om tillvaratagande av värme
Anordning för cyke!pumpning, förslag om lerkross
Hjälpkarlar vid lastkaj och skyddsplåt vid bränning
Rationaliseringsförslag

Förslag om gjutning med två trattar

Automatisk oljesmörjning
Filter och säkerhetsanordning
Tömningsmetod vid slambassäng
Förstärkning av bandkedja
Belysningsförslag
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När skall vi sluta arbeta?
Finns det någon fix ålder när vi skall

sluta arbeta? Denna fråga torde kunna
besvaras med nej. En närliggande men
icke identisk fråga är fix eller icke fix
pensionsålder. - Om arbetskapaciteten
hos äldre 'människor minskar bör orsa
ken härtill undersökas; såväl den men
tala som den fysiska sidan bör då be
dömas och vi får då ej glömma att vi
utgör en enhet där fysiska faktorer in
verkar på kroppsliga och omvänt. Icke
sällan kan •konfliktsituationer påverka
arbetsförmågan i ogynnsam riktning och
ge sken av s. k. ålderssymtom. Det kan
bakom kroppsliga symtom, såsom orkes
löshet och yrsel, ligga en psykisk spän
ning utlöst exempelvis av en konflikt
med någon anhörig. Följande situatio
ner, som har inträffat, är exempel på
sådana, reaktioner: Mor och dotter, som
bor samman, kommer i konflikt med
varandra, låt oss säga på grund av bo
stadssvårigheter. Modern kommer in på
sjukhus på grund av yrsel och hjärt
symtom och dottern på grund av mag
symtom. Bägges sjukdomar har utlösts
av konflikten. Det kan också gälla en
förman på 64-65 år som ej orkar följa
sin yngre chefs alla nya ideer. Han är
långt .ifrån arbetsoförmögen men blir det
igenom den ständiga spänning han upp
lever i sitt arbete. Denna utlöser ev. yr
sel och kan höja blodtrycket. Visserli
gen har åldern minskat hans arbets
kapacitet, men den har reducerats till
noll genom psykisk rpress och härige
nom framkallade symtom. - Alla for
skare är numera helt eniga om att det
biologiska åldrandet är mycket indivi
duellt. Många människor kan bevara
sin psykiska och fysiska _spänst i tiotal
år efter pensionsåldern och skulle där
för lika lång tid kunna fortsätta sitt ar
bete utan svårighet. Hos andra åter
har den kroppsliga och andliga vitalite
ten minskat redan decennier före pen
sionsåldern. Mellan sjukdom och ålders
förändringar blir gränsen med stigande
ålder allt mer flytande.

Medicinskt och psykologiskt kan man
med en. viss noggrannhet fastställa ar
betsförmågan hos en individ. En reduk
tion av arbetsförmågan kan då .bero på
symtom som visserligen är vanliga i
åldrar som är över 60 år, men vi får
då ej glömma att samma symtom kan
förekomma i betydligt lägre ålder.

Arbetsförmågan låter sig således ej

bestämmas av åren räknade efter kalen
dern, ej heller är det möjligt att erhål
la någon säker uppfattning av den
samma genom att enbart mäta delfunk
tioner som muskelstyrka, minne m. m.
Dessa kan vara nedsatta, men helhets
funktionen bättre än i yngre ålder.

Om arbetet kräver god synskärpa och
snabb reaktionsförmåga, som av t. ex.
en trafikflygare, är det möjligen enkla
re att fastställa en någorlunda lämp
lig pensionsålder. Däremot är det be
tydligt svårare att fastställa denna ålder
för t. ex. en metallarbetare, tryckeri
faktor eller en bankdirektör.

Vänder vi på frågan och ställer den
så: är det nyttigt att vara passiv om
vi fortfarande äger krart att arbeta?
Erfarenheten talar för att passivitet kan
vara direkt sjukdomsalstrande. Följan
de skäl kan anföras:

1. Arbete utgör för många en källa till
prestige och utgör basen för känslan
av värde. För den passlve, den pen
sionerade, blir problemet onyttighets
känsla, prestigeförlust m. m.

2. För många utgör arbetsplatsen en
plats för kontakter och social ge
menskap. Vid pensionering känner de
sig ensamma och utstötta.

3. Pensionering innebär för de flesta
sämre ekonomi.

4. För många har arbetet blivit en källa
till verklig glädje som för konstnä
rer och många intellektuella.

5. Fysiskt arbete kan också i många
fall ha en rent terapeutisk effekt
genom att det bidrar till att hålla
vissa muskelgrupper upptränade.

Psykologiskt kan det vara så, att ar
betet är den väg som användes för att
bli av med en psykisk spänning och en
inre oro och ångest. Passivitet fram
kallar då psykiska symtom som i sin tur
kan utlösa kroppsliga symtom såsom
höjt blodtryck, magsår m. m.
En standardiserad pensionsålder är så

lunda ur medicinsk biologisk synpunkt
oriktig, dels därför att "åldrandet" är
så individuellt och dels därför att passi
vitet i många fall kan vara direkt skad
lig.

Docent I. G. Porje
"Industrien och
förgubbningen"

Veteraner

Vid V·eteranfesten den 14 dec. 1955 på Strandvik inträdde 18 nya medlem
mar i Veteranklubben.

De Aderton äro: Elin Persson, Linnea Sverin, Anna Säfström, Elsa Johansson,
E1'sa Jonsson, Rosa Jansson, Anna J·ohansson, Greta Lorang, Anna Erlandsson,
Gunnar Ekberg, Georg Box, Gottfrid Pettersson, Albin Möller, F'redrdk Lundqvist,
Herman Rolf, Elvers Fredblad, Helmer Lindström, Karl Dahlqvist.

Därmed är .medlemssiffran uppe i 47, av vilka 35, f.ortfarande äro i arbete och
vilka ha en oavbruten tjänst av minst 50 är. Det torde vara ett rekord inom svensk
industri.
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För damerna
"Paris Luxe"-strumpan
Crepenylon 2 X 20 dennier.
Stor elasticitet, f'ulländad passform.
Förpackad i en praktisk strumpväska.

10: 25

Vinetta 'Promenad"
54 gge 30 denni.er.
En elegant promenadstrumpa, idealisk
för dagligt bruk. Den är slitstark.

F'ärg: hassel och mandel. 5: 90

Till herrarna
Skjortan "ltalia"
Hög kvalitet i fintrådig skjortpoplin,
"Sanfor". Populär fritidsskjorta i Philips 75: -

changgeant-nyans (rött-grönt)

storlek 36-44 23: _ Remington

Kvalitet i sang
klädesutrustningen
Madrass "Barbro"
Kraftig kvalitet jacquardvävd bomulls
vara i blått med ljusa mönster.
Stoppning: 2 kg vit vadd, 5 kg ädel
fiber. Avsydd kant och väl puskad.

Storlek 75 X 190 cm .. .. 62:-

Sängtäcke "Britt"
Hög kvalitet, enfärgad satin, liksidig.
Mönsterstickat, stoppat med 2.1 kg vit
vadd. Storlek 145X200 cm.

Färg: rosa, rost, guld, blått 38: --

Sängflit "Bredrand"
En yllefilt av "Habo"-fabrikat.
Obs! Malimpregnerad.
Storlek 150X200 cm. Vikt. 1.6 kg.

Stövlar eller
snuva?
en förkylning börjar ofta· om fötterna
blir kalla och våta.
Möt slaskvädret med

Gislaveds
bottiner

stövlar
I kyla och snö
rejäla pjäxor
från vår

Skobutik

Försäljningen av
elektriska rakapparater ökar.

Contour 95:-

Super 60 138: -
Ett begränsat antal portföljer
med två fickor 14: 50

Barnvågor uthyres

husgeråds
avdelningen
Strykjärn med termostat

38:- 45:- 46:-

Tryckkokare
Staalman
Prestige

Gunda hushållsvågar
19:50

... 74:-
49:50

24:50
Till den stora vågen finns en babyskål,
som förvandlar den till en barnvåg.

9: 75

Tilja rostfritt
i trevliga presentkartonger.

Pommes-frites-skärare
12: 50

Emalj. hink i blå färg
7:50

Kaffebryggare
i olika utförande

Fotoblixtar

Fölungen
2 % kg påse 2: 35

51:-

Textil Konsum Gustavsberg
Fruvik • Lagnö • Grisslinge



FEBRUARI 1956 GUSTAVSBERGAREN

Det har varit bokslutstid. Förening.
ens lokala revisorer samt KF: s di
striktsrevisorer har granskat räken
skaperna och förvaltningen. Styrelsen
och revisorerna har avgivit sina be
rättelser, som i tryck kommer att
översändas till medlemmarna före
årets distriktsstämmor. Dessa kom
mer att hållas den 11-13 mars. Där
vid kommer närmare informationer
att lämnas, och det blir tillfälle för
medlemmarna att närmare nagelfara
utvecklingen. Av distriktsstämmorna
valda fullmäktige (42 personer) kal
las sedan till årsstämma, där de med
ledning av distriktsstämmornas utta
lande har att bl. a. fastställa bokslu
tet. Ser vi tillbaka på det år som gått
kan man säga att utvecklingen varit
god.. Några dagar före jul kunde vi
inregistrera 6 miljoner kronor i för
säljning från årets början. Någon dag
efter det vi passerat denna milstolpe,
hade vi kalas på Konsum Stockholms
goda gräddtårta för butikspersonalen
och vi hoppas att medlemmarna god
känner denna åtgärd, såväl som den
festlighet, som senare anordnades för
funktionärer och anställda med anled
ning av dessa sex miljoner.

Till årets slut blev försäljningen
6.376.778 :- kronor, vilket var
596.157: - kronor mer än året förut.
Prisutvecklingen på livsmedel har un
der året varit i stigande, varför om
sättningen i kronor inte motsvaras
av samma kvantitativa ökning. Vi har
dock under året kunnat sänka mar
ginalerna på ett antal specerivaror.
En jämförelse med den centrala pris
statistik, som varje månad upprättas
av KF, visar att vår förening legat
under rikets genomsnitt på de flesta
av de varuslag, som där redovisas.
Investeringar i fastigheter, inred

ningar och inventarier blev lägre än
vi budgeterat, på grund av att bygg
naderna i Lugnet och Villagatan inte
kommit så långt, som vi tidigare be
räknat. Men arbetet pågår, och vi
hoppas att i vårdagarna få taga dessa
lokaler i anspråk. Den stränga kylan
har ytterligare försenat byggnadsar
betet.
Första tiden blir det ekonomiska

underlaget i Lugnet svagt, men det
får givetvis jämna ut sig på längre
sikt, och vi förstår husmödrarnas och
husfädernas önskemål, att affärs
verksamheten skall komma igång så
fort som möjligt.

Vår förening har en under åren
uppbyggd god ekonomisk grund, och
den vill vi alla vara med om att vår
da, så att vi i handling uppfyller stad
garnas första paragraf, som bl. a.
säger att föreningens syfte är att
"främja sina medlemmars hushåll
ning".
För att ännu en gång återkomma

till årets distriktsstämmor, så vill vi
meddela, att vår strävan är att ordna
programmet så att medlemmarna
skall trivas. Utan någon kostnad får
deltagande medlemmar vara med om
utlottning av några praktiska hus
hållsredskap.
Vi räknar med välbesökta stämmor

och hälsar hjärtligt välkommen.
G.M-n.

Ansvar och nykterhet redovisar
. Arsmöte hölls den 9 febr. med Sam
arbetskomrni ttön för nykterhetsfrägor.
De 12 anslutna föreningarna represen
terades av 20-talet ombud. Frän Kam
panjen "Ansvar och nykterhet" rappor
terades att 2 offentliga möten hade ord
nats och filmförevisningar hade ordnats
i fabrikens olika lunchrum på arbetstid
och samtliga tillställningar hade varit
talrikt besökta.

Vid styrelsevalet avgick Hilmer Sjö
berg och invaldes Bertil Peterson i stäl
let. De övriga styrelseledamöterna om
valdes.
Efter kaffepausen talade inspektör

Bertil Hellgren frän Stockholm om er
farenheterna efter motbokens slopande
1 okt. Att nykterhetstillståndet för
sämrats går inte att bortse Ifrån sade
tal., men det har dock inte försämrats
mer än beräknat. Bland dem som tagits
för fylleri har ett flertal tagits flera
gånger. Spritkonsumtionen beräknas i
Stockholm ha ökat med c:a 300.000 liter
per månad hittills, men den tycks vara i
nedåtgående. Starkölet har efter första
månadens prerruar sjunkit betydligt.
Platsbrist råder på vårdanstalterna så
att många som skulle behöva hjälp kan
inte få sådan.

Diskussion följde på. föredraget.
B. P.

Till "landet som
myndigheterna glömde"

förde oss Lars Madsen i sitt fängslan
de föredrag den 2 febr. om sin helikop
terresa i de norrländska ödemarkerna.
Folkan var fullsatt och publiken var

omväxlande rörd och road av det in
tressanta ämnet.

De glest liggande gårdarna är i regel
verk av nybyggare, som i hård kamp
mot en karg natur (och njugga eller
oförstående myndigheter) arbetar för
en torftig bärgning. De trivs med sin
tillvaro men vill gärna få någon del av
den standardhöjning, som kommit det
stora flertalet medborgare till del. Deras
största problem är vägar eller rättare
frånvaron av sådana. (Att de inte har
elektriskt ljus trots att de bor i de trak
ter, som svarar för en stor del ·av el
försörjningen av landet i övrigt, tar de
med ett bistert jämnmod). Vissedigen
byggs någon väg då och då, när det
händelsevis blir pengar över och väg
arbetare disponibla, men då blir det som
oftast på hösten. Vägen byggs på tjälad
mark och när våren sent omsider kom
mer sjunker vägen ner i gyttjan och
försvinner.
Från en kra,ss materialistisk synpunkt

är det givetvis inte rationellt med dessa
isolerade små jordbruk. Det "lönar" sig
inte att kosta på vägar och el-ledningar
om man räknar rent statsekonomiskt.
Men det finns ett annat värde, som inte
direkt kan uttryckas i pengar. Det lig
ger något av äventyr och dådkraft i
nybyggarnas liv, som tilltalar en stor
del av oss, som Iever i en relativt trygg
och ombonad tillvaro.

Glädjande nog ser det ut som om myn
digheterna sent omsider fått lite mera
förståelse för dessa mänskors problem.
Föredraget, som illustrerades av vack

ra bilder, mottogs med stormande app
låder.

HS-ABF

GUSTAVSBERGAREN 1956
Har Du betalt prenumerations,avgiften?

När det gäller adressändring och prenumeration
vänd Dig till Harald Lindholm.
Gäller det manuskript, annonser, redigering
tala med Gösta Dahlberg.

Argångarna 1943-1947 önskas köpa.
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Dett a är spelmans rätt, säger den

gam la västgötalagen: "Varder spelman

slag en , det skall all tid ogill t vara . Var

der spelman sargad, den som med giga

går eller med fiol far eller trumma, då

skulle man taga en otamd kviga och dri

va henne upp å förhöjningen bakom
båset. Därpå skall man raka allt hår av
svansen och sedan smörja denna. Där
på skall man lämna spelmannen ny
smorda skor. Då skall spelmannen fat
ta kvigan om svansen och en man slå
till henne med ett vasst gissel. Mäk
tar spelmannen hålla henne, då skall
han hava det goda kreaturet och njuta
därav som hunden av gräs. Kan han
icke hålla kvigan, have och täle det
som han fick, skam och skada. Bedje
aldrig om rä:tt med större anspråk än
en hudstruken trälkvinna."

Vi ska låta dem, som vill, begrunda
lagcitatet ifråga. Det har onekligen sina
poänger, i synnerhet för nutidens 'dju
rister'. V:aJd sägs om ordet 'djurtst', för
resten? Bra ord! Tack! Ja, det säjer
utan omsvep, vad det är för slags he
denhösare, som liksom grips av 'Porn
merska darran' vid blotta tanken på en
tribut åt det mänskliga.
Ett mindre bra ord är däremot

'minded'. Svarar det på frågorna: "Hur
mycket?" Varför?" "På vilket sätt?" -
Nej, vi är förresten många som endast
anar vad det betyder. Passar det t. ex. så
här? "Efter 700 år har vfkingaättling
arna blivit så musikminded, att spel
männen icke längre tvingas gälda spel
manslusten med kvigsvansdragning".
Jominsann ! Det passade. Fast inte i
Gustavsberg. För här är vi framåt så
det fräser om det. Vi menar, att vi gör
så gott vi kan. Läser vi i blåsorkes
terns verksamhetsberättelse för år 1955
så finner vi att jubileumsfilmen äntli
gen är färdig. Vi tycker själva att Hil
ding Olsson lyckats utomordentligt bra
med uppdraget. I mars ska vi veva den
för alla som är intresserade.

Så till slut. Sign. har då och då för
sökt att anmärka på någonting som
sker eller borde ske. Även om anmärk
ningen inte lett till någonting eller om
den i själva verket varit obefogad, så
har man gjort det liksom litet lättare
för sig själv. Dels åstadkommer man
ganska behändigt det antal ord som
chefredaktören anser vara ett absolut
minimum för spaltfyllnadsbehovet, och

dels blir man inte kallad för fjäsker
av någon som tilläventyrs råkar tycka
illa om vänlighet mot 'styrande perso
ner' eller organ. Denna gång ska vi dock
ta den risken. För om någon gärning
är värd en fyrdubbel fanfar, så är det
den, att upplåta och iordningställa det
nya skyddsrummet för offentliga till
ställningar.

Vad stort sker - sker i tysthet, sägs
det.
Gack själv in i Bergasalen, brödrar

och systrar! Ni kommer att bli lika be
geistrade som mandrom. Alltså! Ett fyr
faldigt leve för det bästa initiativ som
tagits i Gustavsberg på mången god
dag! Det leve! Och så en

Fanfar.

Konsten att lyssna
"Jaså ni håller på med en undersök

ning om, hur folk bör lyssna", sade en
[oretaosledare som, vi intervjuade. "Ja
det är en viktig uppgift, mycket intres
sant och väl mödan värd", fortsatte han.
"Jag har själv funder,a;t; på den en hel
del. Här skall ni få höra, hur jag ser
på saken". Och han började i rask takt
att tala om, hur han bär sig åt för att
få an d r a; m, ä n n i s k o r att lyss1W,
på sig. - V:år vän hade missuppfattat
andemeningen med det hela och förirrat
sig bort från tanken på själva lyssnan
det. En sådan reaktion är inte ovanlig.

Många av oss kunna inte sitta stilla,
när en annan är uppe och pratar. Oni
ämnet är tråkigt, hör vi inte på utan
tänker på annat, Om, diet är intressant,
koncentrera vi oss på vad vi skall säga.,
så snart vi själva kan få ordet.

Det är Lydia Strong, som, framlägger
dessa erfarenheter i en ,artikel "Do you
know how to listen?" i The Management
Review, aitgusti 1955.

----f0/vl SAGT VAR...

Finns det något mera fa.lskt än de
ständiga tankegångarna att det är fien
der som skall övervinnas, vad är det
för fiender? Andra människor som för
söker forma sin vardag efter bästa för
måga. Människor som talar andra
språk. Människor som strider med sina
grannar och människor som är vän med
sina grannar. Människor som föder och
fostrar sina barn. Lyckliga och olyck
liga människor, sjuka och friska männi
skor. Men människor, människor som
inte vill något krig, inte på en enda
fläck på hela jordklotet finns det. var
dagsmänniskor som vill krig. Och det
finns inga fiender, bara människor.

Britta Riick: i :•Morgonbris"

Hur skall mänskligheten förmås att
ittnyttja sina själsgåvor, i vad det gäl
ler samarbetet i världen? Det är den
stora frågan, som berör oss alla. Löser
vi samarbetets problem, har vi skapat
föriitsättning för ett materieltt framåt
skridande ,a,v oanade mått och lagt
grunden till en bestående fred i värl
den. Skall den västerländska kulturen
grusas, därför att de, som riiknae till
höra denna, fortlever inom, så trånga
nationella gränser att de vetenskapliga
rönen inte kan komma till sin rätt?
Varför öppnar vi inte helt gränserna
mellam. dessa stater? Folken i dessa
stater fruktar inte varandra. De vill
samarbeta och njuta frukterna därav.
Varför sker ej så?

Albin Johansson
i tidningen "Vi".

RADIO och TV-NYTT
Radio- TV-apparater och bandspelare

Tillsatser för progra.m 2

Ant,ooner av ana slag

Batterier för reseradio och hörapparater

Reparationer. Allt i bromschen

Hör efter med

FIRMA TEVERADIO Agne Rosen
Centrum, GUSTAVSBERG. Tel host. 310 50
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"Kuuter och Saltstänk '' blev Reuysucces

China Pipers, välkvittrande smäfågfor.

Lergöken och Strandskatan har glatt
oss med en revy och det var verkligen
på tiden. I ett samhälle där alla känner
alla är en lokalbetonad revy alltid tack
sam att spela. Och fågelparet hade tagit
vara på möjligheterna. Man röjer natur
ligtvis inga hemligheter om man talar
om att allas vår Gösta Dahlberg är gö
ken och att vår vittra stjärna Edla So
fia är skatan. Och alla vet att Gösta
svarar för saltstänket och Edl,a för kvitt
ret. (Eller tvärtom sätt. anm.) Vilket
som var vilket i revyn vill dock inte
riktigt läcka ut. Men nog hade vi på
känn att kvittret var saltare än stän
ket.

Dessa båda fältherrar vann nu inte
ensamma staget. Utan de båda skickli
ga musikerna Stig Nordström och Hasse
Hellqvist hade det varit svårt. Och utan
en så samspelad trupp hade det varit
värre.
Förväntningarna var naturligtvis

spända och många var förvisso litet

Ciceron Ulla. Andersson visar
Värmdötrollen Gicstavsoeri),

ängsliga för ev. gisslan. Revyn bör
jade litet svagt med en lovsång till de
styrandes ära. En och annan besviken
min syntes i salongen. Lovsånger är ju
inte vad publiken väntar få höra i en
revy. Men det bättrade sig och därmed
stämningen. När bykgrytan kom in på
scenen var alla med. På båda sidor om
rampen. Det går naturligtvis inte att
visa en rutig skjorta eller ett par ran
diga pyjamas utan att alla förstå me
ningen. Och var och en måste med ett
förläget leende känna igen stg själv i
den Stora Realisationen. Spelglädjen var
stor i truppen och den höll farten uppe.
De tränade spelarna drog de mera ova
na med sig, så man glömde faktiskt
att det var amatörer. Om man nu vå
gar kalla så durkdrivna aktörer som

Rune Malm, Kille Olsson, Aina Lin
dahl och Birger Säfström för amatörer.

Att några nummer skulle tjäna på
en avkortning är inget att hänga upp
sig på. Det är så i alla revyer. Och
det är kanske därför andra nummer ver
kar så mycket bättre. Låt oss med glatt
hjärta minnas t. ex. "Miss Gustavsberg",
som började med en strålande enmans
teater av Rune Malm som Miss Farsta.
Publiken skrattade så den grät. Och
hade man nägra tårar kvar gick de ät
när Kille Olsson kom in som Miss Höjd.
hagen. Stiltrogna båda två i klädsel och
spelade med små medel. Den verkliga
fullträffen! Synd att de båda andra·
misserna voro litet överdrivna. Och var
för dra in det lilla söta flickebarnet i
denna scen?
Den nya sångundervisningen var även

en fullträff. En ypperlig ide.
Vad vore emellertid en revy utan pri

madonna. En söt och välväxt Ulla _förde
sig scenvant och bar upp en högtids
blåsa som en stjärnmannekäng. Herrar
na måste ju ha något att vila ögonen
på. Så den blomsterbuketten kom i rätta
händer.

Såväl författare som musik och skåde
spelare förtjänar en eloge. En stock
holmstidning skrev visserligen i en i öv -
rigt berömmande recension, att "annars
spelas mera kvalificerad teater". Revy
konsten uppskattades redan på greker
nas tid och kommer nog att stå sig
Iångt efter en del kvalificerad teater
både kommit och gått. Låt oss därför
även i fortsättningen få litet kvalifice
rad glädje både på scen och i salongen.
"Kvitter och Saltstänk" kan gärna fä
bli en institution.
Innan ridån gick ned för 10:e gängen

fick även Miss Farsta en bukett och ha
de inte så skett så skulle hon fått en av

"le revistero''

Finalisterna i tävlingen
"M'iss Gustavsberg"

T. v. Lojfe leder allsången.



20 GUSTAVSBERGAREN FEBRUARI 1956

Var finns
ungdomsglädjen?

Till Fritt Forum har vi fätt de här
funderingarna. Då de berör ungdomen
så placerar vi det också på Unqdome
sidan. Och hoppas att ungdomarna i
Gustavsberg ger svar på tal på den
beska salvan.

Bästa Red.!

Jag har tittat i moderna ungdomsböc
ker och kommit under fund med att
ungdomarna där inte liknar vår mo
derna ungdom. I boken är ungdomen
käck, glad, hjälpsam - och ungdomlig.
I verkligheten tycker jag att alltför
många av våra ungdomar är fräcka,
trumpna, bekväma - och förvuxna.
När de gå i de sista klasserna söker
de bete sig som vuxna, när de lämnar
skolan lever de som om de voro mog
na - och när många av dem sedan
måste gifta sig, bli de strax fruaktiga
och manhaftiga. Men vart tog det käc
ka, det hjärtliga, det ungdomsfriska vä
gen? Det får man söka, långt ner i
koltåldern! Eller hos spädbarnen - om
man vill ha ett leende. Varför ser man
så sällan ungdomliga grupper på vand
ring eller på skidor i skog och mark?
Vandringen går till kiosken, bion eller
parken för det passiva nöjets skull. I
radio h.ar jag hört om "klubbarnas
klubb" - finns det någon motsvarighet
till det i samhället? Nej det skall vara
dukade bord, kolorerad lektyr, skrälliga
jazzplattor, filmpinuppor. Man har be
kymrat s.g för ungdomens brist på in
tresse för livets allvar. Jag är mest be
kymrad att ungdomen håller på att
sumpa sitt privilegium att vara ung,
att vara glad och att ta friska initiativ.
Finns det hopp om att ungdomen i

Gustavsberg rycker upp sig?

B. Rännin_(J

Till höger en sarniing pigga tävlings
äeitaoare i ett för Grindstu.qiiräet ordnat

skidlopp. Initiativet togs av vår oldboy
Bäckström, och manar till efterföl_jd.

Sätt fart på ishockeyn!
Ishockeyn torde nu vara det populä

raste spelet bland de yngsta grabbarna.
I Stockholm hade man under vinterlovet
nyligen inte mindre än 410 pojklag i täv
lan. I Gustavsberg vimlar det av grabbar,
som kör med ishockeyklubba på Ekvallen,
men när få vi ordning på torpet? Passa
på nu och ta kontakt med Skevik, som
vill slå ett slag för ishockeyn! Under en
instruktion därute härom söndagen träf
fade jag den kände ishockeydomaren
Acke Sandö, som talade om att det är ett
strålande intresse för ishockeyn just nu
och att Ishockeyförbundet har möjlighe
ter att ge både ekonomisk hjälp och
hjälp med instruktion, bara man tar ett
ordnat initiativ. Till att börja med behövs
det inte så märkvärdig utrustning utöver
klubba och skridskor. Man kan ha vanli
ga fotbollsbenskydd och handskar -
men när det sedan börjar bli "kvarters
matcher" ,rekommenderar han grabbarna
att skaffa sig ett huvudskydd.
Det finns instruktiva ishockeyfilmer och

träningen måste - enligt vad vi fick se
i en schweizisk film - vara mycket trev
lig. Det gäller nämligen också att kunna
åka.
Nu hoppas jag - och många grabbar

med me] - att vi snart får se en rink på
Ekvallen. Och Höjdhagen, Lugnet, Häst
hagen, Kullen, Tallåsen m. fl. i en pojk
lagsserie nästa vinter. Skolan och idrotts
föreningen bör ta initiativet. Här finns in
tresse!

G. Dbg

Där
ungdom träffas

Unga örnar. Hobbyverksamhet
Kommunalhuset torsdagar kl. 18

Gossorkestern. Tisdagar kl. 17-19
Musikpaviljongen

Mlsslonsf'örsaml. VF och Juniorer. Mån
dagskvällar
VP Torsdagskvällar
Missionshuset

Soc.dem. Ungdomsklubben. Måndags
kvällar. Kommunalhuset

China Pipers, ungdomskör. Onsdagar
kl. 18.30. Kvarnbergsskolan

Idrottsföreningen. Bandyträning.
Tisdags- och tcrsdagskvällar

Ekvallen. Skridskobana. övriga kvällar

ABF är beredd att ordna särskilda cirk
lar för ungdom. "Motorcykeln" är
ett ämne, som startar så snart till
räckligt antal anmält sig.

Ungdomskommlttön kommer igen med
Ungdomsträff. Senare ordnas om
möjligt Vårfost och i slutet av april
Vårvandring.

Scenstudion, Fotoklubben, Orienterar
na, IOGT, Skidsektionen, Handbollssek
tionen m. fl. är också beredda att ta
emot flera intresserade ungdomar. Till
nästa nummer invänta vi resp. sekr,
meddelande om tid och plats.

Red.
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Framtidens skola
1 Gustavsberg

Fä ting kan så smälta samman till
en enhet som en skola och dess lärare.
När därför en lärare i tanken söker
skapa en bild av sin skola, lägger han
in i sin framtidsvision något av samma
känsla som en far, vilken planerar för
sitt barns framtid.
Skillnaden är bara den att en far kan

i viss män skapa de beteendemönster
och värderlngsnormer hos barnen, som
han önskar, medan däremot skolan och
läraren endast delvis kan behärska den
miljö. som omger hans "andliga" barn i
klassen.
Därför gäller det för den skola, som

skall bli framtidens att den är så ut.
rustad att den förmår effektivt mot
verka barnens andra miljöinflytelser.
Med andra ord: skolan måste bli en

institution, där lärandet ter sig roligt
och stimulerande för barnen utan att
därför bli ytligt. Vi måste i våra skolor
skapa en anda av frisk och sund realism,
parad rned osentimental idealitet. Vi
måste lära barnen konsten att umgås
med människor, att självständigt över
väga och fatta beslut, att våga vara sig
själva. Samtidigt_ måste också skolan
arbeta i ständig växelverkan med det
aktuella livet. Kanske uttrycker man
saken bäst så: skolan skall stå mitt i

byn. Den skall vara ett andra hem för
barnen - läraren och lärarinnan skall
vara dem lika kära som de egna an
förvanterna. Det är varje skolas oav
visliga plikt att leda bort frän en iskall
förnuftsmaterialism. Målet måste vara:
exakt vetenskaplighet genomlyst av
sann mänsklig värme.
Lås oss nu mot bakgrunden av detta

tänka oss vår skola om, låt oss säga,
tjugo år. Klimatet utanför våra grän
ser är alltjämt iskallt. Tendensen till
bildandet av två jättelika militärläger
är skärpt. Utrymmet för det mänskliga
har krympt. Maskiner, cement, stål är
människans klädnad.
Vi skriver 1976.
Vår skola har vuxit liksom samhäl

let. Den låga byggnaden av i dag är nu
bara ett av flera hus. Där finns en
yrkesskolebyggnad med utrustning för
ett flertal yrken. En annan byggnad,
utformad med stor arkitektonisk skön
het, är skolans fritids-hem. I den finns

gymnastiksal, simhall, bibliotek, säll
skapsrum. Hit kommer också barnens
föräldrar för att delta i kurser eller
utöva sina hobbies. Skolan av 1976 skil
jer sig i flera avseenden från sin före
gångare tjugo år tidigare.
En hastig blick .på lokaler och ar

betsordntng .ger besked om detta. För
det första har mellanstadiet utvecklats
till ett prövostadium, under vilket ele
verna icke tillhör strängt avgränsade
klasser. De har relativ frihet att välja
sina sysselsättningar. Lärarna, som alla
har skolpsykologisk utbildning, gör nog
granna ilakttagelser av deras beteende
och intressemönster. Genom täta konfe
renser med varandra och barnens för
äldrar får man en grundval att bedöma
barnens linjeval, så att den sker inte
sl~mpvis i sjunde klassen utan helt
exakt. På det sättet undviker man miss
tag, På högstadiet har man sedan ett
mycket stort antal linjer att välja på
och, inte minst viktigt, barnen har möj
lighet att välja ämnen.
Undervisningen har radikalt föränd

rats. Läroboken har i flera fall helt el
ler delvis ersatts av andra hjälpmedel,
t. ex. television. I varje klassrum - eller
rättere ämnesrum - finns en apparat
ansluten till eurovision. Genom en inter
nationell överenskommelse sänder alla
länder dagligen mellan klockan nio och
klockan två engelskspråkiga undervis.
ningsfilmer om sitt land. Flera ämnen
har inarbetats till en enhet. Geografi
t. ex. kopplas samman med elementär
nationalekonomi och historia. Läroboken
- där sådan ännu användes - är en
svensk upplaga av en internationellt an
vänd bok.

Särskilt markant är den nya pedago
giken på språkundervisningens område:
alla lektioner hålles undantagslöst på
det främmande språket. Barnen lär sig
först med hjälp av bilder, så säges, skri
ves, härmas, Inarbetas ordet och frasen.
En lektion i veckan hålles av antingen
en infödd lärare eller en lärare ur kol
legiet, som vistats särskilt länge i ve
derbörande land. Lektionerna i språk är
dagliga. Television och radio är själv
klara hjälpmedel. På samma sätt har en
mängd andra ämnen rationaliserats.
Grundtanken är, barnet skall iaktta sin
omvärld och söka dess förutsättningar.
Denna skola bleve, om· den förverk

ligades, säkert lika arbetskrävande som
den nuvarande men den bleve levande.
Kanske skall framtidens skola ges fri
het att vara en institution, där man för
att citera Jean Jacques Rousseau "gör
icke en ämbetsman, utan en människa".

W. Rehnsfeldt

Skolnytt
Torsdagen den 9 februari hade Kvarn

bergsskolan ett celebert besök. Det
var statsutskottets 2:a avdelning under
sin ordförande riksdagsman Sven Jo
hansson frän Mysinge, som gjorde Gus
tavsberg den äran. Utskottet, som för
dagen var förstärkt med undervisnings
råden Yngve Norinder och Börje
Beskow samt folkskolinspektör Helge
Haage, välkomnades av folkskolestyrel
sens ordförande Georg Lundgren. Efter
en snabbvandring genom fabriken sam
lades de 15 riksdagsmännen jämte "för
stärkning" uppe i Kvarnbergsskolan.
över-läraren Wilhelm Gezelius gav en
orientering om Gustavsbergs skolväsen
de, då han också i förbigående upplyste
om att Gustavsbergs gymnasieelever
klarat sig normalt i det genom press
diskussionen riksbekanta Enskede läro
verk.
Efter överlärarens anförande ,utspann

sig en livlig diskussion om enhetssko
lan överhuvudtaget, i vilken alla utan
undantag förklarade sig tro på enhets
skolan som framtidens skola.
Efter inspektion av lokaler och pågå

ende undervisning sammanfattade ut
skottets ordförande, riksdagsman Sven
Johansson deltagarnas intryck. De hade
tyckt s-ig märka, att det rädde en utom
ordentligt god anda inom skolan, och att
Gustavsbergs enhetsskola inte slaviskt
följde uppdragna linjer utan på ett lyck
ligt sätt sökt förena det goda i den
gamla realskolan med det bästa i en
hetsskolan.
Av vad som dessutom tilldragit sig i

skolan kan noteras, att fil. mag. Stig
Munknäs tiJ-lträtt ett vikariat som rek
tor vid Ytter-Lännäs realskola uppe i
Ångermanland, att som för vikarie för
honom tillsatts folkskolläraren fil. stud.
Bernt Jonsson, att som ordinarie äm
neslärare på högstadiet förordnats Gös
ta Borg frän den 1/1 och Fritz Berg
från 1/7 1956, att folkskollärarna Enoch
Görfelt och Karl Olov Gustavsson be
viljats fortsatt tjänstledighet under vår
terminen för studier, att Högstadiet ha
de en lyckad skidutflykt till Skevik,
som tyvärr för dagen (onsdag den 8/2)
inte kunde ta emot i den tjusiga ny
byggnaden, att skolbyggnadsfrågan nu
kommit så långt, att fullmäktige fattat
principbeslut, att ritningar och hand
lingar godkänts av länsstyrelse och skol
överstyrelse, att byggnadstillständ är be
gärt, varför om allt går efter planlägg
ningen skolbygget påbörjas den 1 juni
1956.

Rier
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CD Vackert kring kyrkan

Födda.
1955:
Den 24 dec. Eva Cecilia d. t. Tore Ingvar

Frank och h. h. Siv Birgitta f. Ramsenius,
Farsta.
Den 29 dec. En son t. Herman Martin

Lönnberg o. h. h. Margareta Cecilia f. Blom
gren, Aspvik 1: 179.
Den 29 dec. Mariann Elisabeth d. t. Erik

Axel· Karlsson och h. h. Ann-Marie Elisabet
f. Sjöblom, Kattholmen.

1956:
Den 2 jan. Pia Margareta d. t. Bengt August

Ingvar Johansson och h. h. Elvi Alice f.
Wicklund, Mörtnäs 1: 226.
Den 4 jan, En dotter t. Olof Einar Eriks

son, Missionshuset och h. h. Karin Erika
f, Karlsson.
Den 9 jan. Ingrid Anette d. t. Karl Olof

Holmberg o. h. h. Ingrid Helena f. Chronan
der, Skeviksg, 9.
Den 23 jan. Mari Louise d. t. Bror Tage

östen Hansson o. h. h. Eivor Louise Elisabet
f. Lundgren, Långsunda 1: 1.
Den 27 jan. Barbro Corinna d. t. Sven Fredy

Kihlberg o. h. h. Irene f. Gunnarsson, Häst
skov. 4.
Den 2 febr. Marjo Anneli d. t. Rauno Olavi

Malmberg o, h. h. Kaiju Tuulikki f. Valka
maa, Skeviksg. 2.
Den 4 febr. Inga-Lill Christina d. t. Karl

Olof Eriksson o. h. h. Elida Agnes Marga
reta f. Halvardsson, Aspvik 1: 18.

Vigda.
1955:
Den 3 dec. Sten Johan Johansson, Enskede

och Sonja Anna Greta Halvardsson, Häst
skov. 2.
Den 17 dec. Dante Pelizzoli, G:le Svartens

v. 5 och Kerstin Margareta Eriksson, Tall
åsen 16.
Den 24 dec. Bror Fredy Magnusson, Ske

viksg, 8 och Tyyne Elisabeth Heikkinen.

U\56:
Den 4 febr. Hans Ake Rickard Billeryd,

Sthlm och Ulla Margareta Jansson, Mörtnäs
1: 392.

Döda.
195.5:
Den 25 dec. Kontoristen Erik Teodor Gus

tafsson, Villag. 5. 65 år.
Den 31 dec. F. telefonarb. Johan Helmer

Jansson, Betsede 1: 57. 73 år.

1956:
Den 2 jan. Fröken Alma Katarina Godhe,

Grindstug. 2. 73 år.
Den 27 jan, Fröken Selma Teresia Atherton,

Värmdög. 2. 71 år.
Den 30 jan. Hem.äg. Karl Magnus Sjöblom,

Lagnö norra 1: 7. 79 är.
Den 2 febr. F. porsl.arb. Karl Anton Jo

hansson, Ingarög. 6. 86 år,

Hallå - 40-åriga skolkamrater
Elever i skolan under åren 1926--

1929 till fröken Rockberg och direktör
östlund. Är ni intresserad så låt oss
ordna en träff i höst. Ring före 1 maj
till Ivan Berglind 0766/308 33 eller Gun
borg Roos(Vesterlund) 306 94.

Landskapsbyrån i Samfundet för hembygdsvård har uppgjort ritningsförslag till
kyrkoområdets försköning. Ritningarna har utförts av arkitekt Orback i samband
med Vägförvaltningens omläggning av Värmdö- och Ingarövägen. Man föreslår
att bergen på området skall friläggas och det anses bli vackrare än växtligheten
på det tunna jordskiktet. De kraftiga ekarna skall omhuldas och närmast omkring
kyrkan mot genomfartsvägarna lägges ny gräsmatta. Mot söder och på slänten
blir det frivuxet gräs med inslag av vlldflor och i den kortklippta gräsmattan
utplanteras massor av krokus, liljor och tulpaner. Mot gamla pressbyråkiosken
anlägges en parkeringsplats, som inbäddas med buskar och småträd. Vidare anläg
ges ett par rastplatser vid vägskälet och en ny vändplats ordnas uppe vid kyrkan.
Framför huvudentren stensättes i olikfärgade fält. En liten ·gångwäg till rastplat
sen och trappor vid slänten inlägges. Muren runt kyrkoområdet skall delvis ompla
neras och vägen på södra sidan igenläg.ges och ersättes av en liten gångväg mellan
parkeringsplatsen och torget.

Tack
Ett varmt tack för glädjande uqrp

vaktning från fabriken, arbetsledning
och arbetskamrater, grannar och vän
ner på niin 50-årsdag.

Karl Lundgren

För vänlig hågkomst på min 75-års
dag ber jag till alla vänliga uppvak
tomäe att få frambära ett hjärtligt tack.

Samuel Bveneon.

Jag ber att genom Gustavsbergaren
få uttrycka min tacksamhet för vänlig
hjå7p genom insamling och ans/.wg med
anledning av min sjulroom~

Eric Boström

För all uppvaktning och vänlig håg
komst på min 50-årsdag, ber jag här
med få framföra mitt varnw, tack till
fabriksledning, kamrater, släkt och vän
ner.

Margit Andersson

Ett varmt tack till släkt, vänner och
fabriksledning för uppvaktning på min
50-årsdag.

Edit Larsson

För «u« vackra blommor vid Karl
Sjöbloms bår framföres ett hjärtligt
tack.

H. L.

För all vänlighet under l:!Jrik Gustavs
eons sjukdom och för allt deltagande vid
hans bortgång och för den vackra blom
stergärden fr,(111nföres härmed till chef,
föreståndare och kamrater vid Konsmn
Gustavsberg samt vänner, mitt varnw,
tack.

Elsa Wentzell

Till alla dem som deltog i sorgen vid
min kära systers bortgång ber jag få
framföra mitt varma tack.

Alma Atherton.
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''Den
Arbetskretsen
goda

Nu frågar någon, vad är det för sam
manslutning? I korthet, det är en ska
pelse av 3 damer som den 23 sept. 55,
drabbade samman i Hemmestavik. De
ras samtal rörde sig om de svårigheter
medmänniskor som råkat ut för sjuk
dom har att genomkämpa. Särskilt var
det de invalidiserades lott som dryftades.
Redan samma dag såg ett upprop da
gens ljus: "Vem vill arbeta för polions
och invaHdiseringens offer", och som
avslutning en inbjudan. "Alla med ett
varmt hjärta för hjälpsamhet är väl
komna i vår arbetskrets."

Starten var alltså en verklighet, och
J~t frivilliga hjälparbetet rönte god an
slutning. Arbetskretsen omfattar nu ett
20-tal intresserade fruar, som med liv
och _ lust går in för sin arbetsuppgift.
Deras mål var att redan till jul kunna

_ uppmuntra några med en liten kärleks
gåva. De idoga damerna ha ej räknat fe-I.
Deras broschyr med programförklaring
jämte ett flitigt utnyttjande av fritiden
till handarbete välsignades av honom
som är alla goda gåvors givare, och
verksamheten fick framgång.
Välvill-igt sanktionerade landsfiskal

Lindfeldt ett par små lotterier, Gustavs
bergs Fabriker, Konsum ,i Gustavsberg
och privata givare skänkte gåvor till
en auktion, som för ändamålet hölls i
Värmdö Bygdegård d. 17.12.55.
Arbetskretsens primus motor, fru Lisa

Larsson, höll ett hjärtevarmt välkomst
tal, musikdirektör Hjalmar Torell med
fru Silja medverkade med musik och
sång. Dessutom förekom körsång, Lu
ciatåg, kaffeserver-ing m.m. Komminis
ter N. Ahlberg i Värmdö talade om den
Barmhärtige samariten, och fungerade
med bravur såsom auktionsropare.
Auktionen inbringade kr. 2.329:30. Till

jul utdelades med helgtillönskan över
2.000:- kr. fördelade i gåvor från 15
ti'll 300 kr., bland sjuka medmänniskor.
Däribland kan omnämnas 600:- kr. till
4 polioskadade familjer inom Gustavs
bergs kommun. 300 kr. har avsatts för
kommande behov. Kontrol-1 över influtna
medel och dess fördelning har beredvil
ligt utövats av polisman 0. Ulfshammar,
Hemmestavik.
Arbetskretsen arbetar vidare och om

du som läser detta på något sätt vill
deltaga så ring 0766-20245 el-ler 0766-
20234. Arbetskretsen ber oss på detta
sätt fä uttala sitt tack till alla med
agerande för det frivilliga arbete de ned
lags i barmhärtighetens tjänst.

Ernst Nyberg

Scenstudion

Vilhelm Mobergs folkkomedi "Anke.
man Jarl" hade premiär på Folkan den
18 februari. Salongen var fullsatt och

·stämningen_god. Regissör Hans Abram
son hade fått bra humör på de ambi
tiösa amatörerna och scenbilderna voro
fyndiga och typiska. I huvudrollerna
spelade Sven Andersson änkemannen,
Aina Lindahl var en impulsiv Gustava
rHägg och en trevlig typ hade Birger
Säfströrn fått fram av träskomakare
Mandus, Döttrarna spelades duktigt av
Anne-Marie Nyl-ander ·och Inger Johans
son, liksom målaren, busschauffören och
fotografen av Rune Malm, Gustav Roos
och Hilding Ohlson.

Hälsningar
Med de inströmmande prenumerant

talongerna har som vanligt så här års
följt uppmuntrande hälsningar frän vå
ra läsare, med tack för det gångna året
och önskan om god fortsättning. Man
passar på att vittna om att Gustavsber
garen är välkommen, hälsar till alla
gustavsbergare och understryker att det
är roligt att höra om Gustavsbergs ut
veckling. - Vi kan inte ge plats för alla
hälsningar, men räknar upp några av
sändare. Det -är bl. a. Ingeborg Petters
son, Åby-torp, Elsa Ericsson, Vårgårda,
Hugo och Sara Carlsson, Upplands-Väs
by, Oskar Rosendahl, Tyresö, Greta
Carlsson, Sundbyberg, Anna Karlsson,
Strängnäs, Gustaf Fröberg, Sollentuna,
Julia Pettersson, Ulriksdal, Gustav
Ohlsson, Nässjö, Tyko och Sonja, Måler
ås, Sven Kindblom, Lud-vigsberg, Sven
Nilsson, Lännersta, Gusvnar Pettersson,
Göteborg, Eric Sandin, Hudiksvall, Nils
Hallberq, Göteborg, I. ·sundin, Deger
fors, Lisa. Andersson, Byringe, Sand
ströms i Bollstabruk, Ebb.a Elius-Garls
son, Er"la,nd Andersson, G. V. Hellqvist,
Elin Larsson, Ernst Lindahl med fru,
Emma Lindgren, Sven Möller, John Pet
tersson och Georg Pehrson, samtliga
Stockholm. Den sistnämnda tycker att
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Frän George Garring har Red. fått ett brev
som berör oss alla. Han skriver på engelska,
som vi tyder sålunda:

Vännen Gösta!
Gott Nytt Ar! Tack för tidningen. Som van

ligt var den mycket bra. Nu måste jag be
Dig om en tjänst. På grund av att Du tryck
te min adress i sista numret har jag till i
dag fått 37 brev, och alla av dem är utom
ordentligt trevliga. En del av dem var t.o.m,
för mycket "rosade", mina historier är
inte så bra. 29 st. av dessa brev kom frän
Gustavsberg, 3 frän Stockholm, 2 frän Göte
borg och ett vardera frän Lidköping, Gävle
och Örebro.
De flesta av dessa trevliga människor kän

ner jag inte, men tydligen känner de mig,
De flesta av dem gav inte upp någon adress,
och därför kan jag inte skriva till dem och
tacka för deras många vänliga ord. Vill Du
i nästa nummer tacka alla frän mig och för
klara varför jag inte personligen kan tacka
dem samt uttrycka min tacksamhet.
Denna mängd av lyckönskningar och till

fredsställande bevis frän dessa människor gör
att jag verkligen kan glädja mig ät mitt ar
be_te, och de tände en varm känsla av: verk
ligt och innerligt välbehag och gjorde mig
mycket glad. En gammal dam skrev:
"Jag är gammal nu men kommer så väl
ihåg dig som pojke. Nu får jag på det hjärt
ligaste tacka dig för dina många vackra histo
rier. God Jul och mätte Gud välsigna dig.
Skriv några rader till tant." Den rara tan
ten kommer jag också väl ihåg, hoppas hon
nu fått mitt brev.

Om jag genom mina historier har bidrag-it
till att skänka några minuters nöje och för
ströelse till mina gamla och nya vänner kan
Du tro mig när jag säger "Jag är väl be
lönad".
Jag sänder äter de bästa och hjärtligaste

hälsningar till alla, särskilt till Dig och Din
familj och de gamla vännerna.

Din tillgivne
George

Våra [ulnristävlinaar
"De dubbla folktyperna" voro Calle B./G.

Villa, A. Ahberg/Evert Andersson, Axel Eriks
son/A. Bergström. Svea Boox/Birger Petters
son, John-Pelle/Oscar· Berg-qvist, Axel Björk
man/Harry Pettersson. Vid dragning bland
de rätta svaren vann Werner Andersson bo
ken "Segla för livet".
Lösning till julkorsordet (det var ju riktigt

svårt!)
Vå_e;rätt: 1. Porslin. 5. Radie, 8. Restpar,

9. Saliv, 10. Sår, 11. Ister, 13. Mat, 14. Paroll,
16. Savann, 17. Rus, 18. Rykte, 20. Oas, 22.
Xkrok. 24. Arabien, 25. Runor. 26. Steatit.
Lodrätt: 1. Paris, 2. Resår, 3. Lipsillar, 4.

Neråt, 5. Ros, 6. Dilemma, 7. Enveten, 12.
Reagerade, 14. Paroxar, 15. Risgryn, 19.
Klass, 20. Ofint, 21. Sonat, 23. Kar.
Vinnare blev Maja Gustavsson, Hästhags

väzen 2. Hon får Laxness: Atomstationen.
Tack för intresset!

Red.

"den av oss alla ,i !förskingringen så
uppskattade tidntngen blir bättre år
från år". Tusen Tack!

Red.
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E. Olofssons Boktryckeri Aktiebolag
Stockholm 1956

INNEHÅLL:

Tro det lönar sej?

Nr 2

Sid.
2

Forum: Angår det mig vad andra
läser?

Vår vattenförsörjning
Blick mot viken
När båtmotorn spinner
Saltstänk från Farstaviken
I förbifarten

, Företagsnämnden
Kommunalt
Folkparken .

3
4
5
6
8
9

............ 10
11

........ 11
Konsumspalten ... ...... 13
Min ungdoms vilda år 14
"Gustav:sbergaren" på 20-talet 15
Den gamla bonjouren 16
Ungdomens sida . . . 17
Som sagt var 18
Brevlådan .. .. 18
Fanfartrumpeten 19

,1 Frän Pastorsämbetet ········· 20
Frän Ingarö .. .. 20
Vårtankar på hemmet .. 21
Besök hos en sjuk arbetskamrat 21
Röda Korsets 20~ärsjubileum 22
Vi gratulera . 23
Korpidrotten ....... 23

Omslagsbild: Kommunens nya bostä
der i Lugnet färdiga för inflyttning.

T d 1.. . ';)ro et onar seJ ....
För ungefär femton år sedan för

värvade skrivaren en stuga med till
hörande tomt om ett halvt tunnland.
Jorden var inte odlad, och sakkun
niga bedömare avrådde från uppod
ling. En sådan sa:
- Du tänker väl inte odla den här

jordbiten?
- Jo, det är just vad jag gör.
- Tro det lönar sej ... ?
- Det skulle jag tro, om man ser

det på lång sikt. Men det får rätt
vara hur det vill med den saken. Tom
ten ska i varje fall odlas.
- Då lyssnar du alltså inte till ett

gott råd. Men kom ihåg att det blir
billigare att köpa ditt behov av bär,
frukt och grönsaker än att envisas
med att odla sån här dålig mark. Och
gör sen som du vill.
Trots alla välmenta varningar blev

tomten röjd och så småningom även
odlad. Jorden djupgrävdes och mull
halten ökades genom tillförsel av
jord, gödsel och torvmull. Det blev
också fart på växandet. "Här växer
det ju så det både syns och hörs",
heter det nu.

Det är dock möjligt att de kritiska
och varnande rösterna på sätt och vis
hade rätt. Om mina odlarmödor skul
le betalts med gängse timlön, skulle
det kanske visa sig att odlingen inte
är någon särdeles lysande affär. Och
det skulle inte falla mig in att kri
tisera dessa vänligt sinnade personer,
som bestämt avrådde från alla od
lingsfunderingar. Men som jag nu ser
det, var de "goda" råden ändå tvi
velaktiga. Uppodlingen var ett vis
serligen slitsamt men mycket roligt
fritidsknog. Själva arbetet gav bå
de motion och glädje så länge det va
rade. Och med tiden har jorden gett
en inte ringa avkastning. Sålunda
har i sommar - år 1955 - skördats
800 liter jordgubbar, 145 liter vinbär
jämte bär, grönsaker och frukt till
hushållet. Som ett särskilt värde och
glädjeämne kommer vetskapen att
tomten är grundligt odlad och att de
unga fruktträden därför har förut
sättning att framdeles ge goda skör
dar. Känslan av att man gjort en
sak bra är i sig själv en tillgång.
Den skänker självaktning och till
fredsställelse.

Som jag ser och känner det, måste

'l{_ed:s spalt

- Hur mår min kara "Gor-aet-sititn)"
i dag'! (The Saturday Evening Post).

mina odlingsbestyr betecknas som en
lönande insats, när både avkastning
en och den personliga tillfredsstäl
lelsen tas med i beräkningen. Täppan
kan med tiden antas ge en medel
inkomst av 1.500-2.000 kr pr år,
försiktigt beräknat. Inte alls illa. Och
dessutom finns det som redan an
tytts även andra väsentliga värden
än de materiella. Allt som allt -
visst lönar det sig utmärkt att ta itu
med en sådan här sak.

Vi bör säkert vara försiktiga med
våra välvisa råd i ena eller andra
riktningen, och denna försiktighet bör
iakttas beträffande de mest skilda
förehavanden och livsområden. - En
man berättar att han tidigt fångades
av sin bygds ideella föreningsliv, me
dan hans omgivning var mera likgil
tig och avvaktande. Vår man fick en
del vinkar och förmaningar: "Vad har
du för nytta av det där. Inte kan
det löna sig att offra tid på sånt där."
Men dessa insatser var för honom nå
got av en fängslande och stimule
rande hobby, för att inte säga en hjär
tesak. Nu på äldre dar såg han med
glädje tillbaka på sitt långa dags
verke i de ideella intressenas tjänst,
och han tyckte sig ha fått god lön
för mödan. Denna på en gång roliga
och strävsamma gärning ville han
inte haft ogjord. Den hade gett hans
tillvaro ett alldeles särskilt värde och
innehåll.
Lönar det sig att odla en tomt, att

läsa en bok eller att göra en viss in
sats ... ? Sådana frågor kan inte
besvaras generellt och svaren kan in
te heller utläsas av en matematisk
kalkyl. Här finns många obekanta
faktorer, och det måste bli vars och
ens sak att ta ställning. Skönt om vi
förmår värmas och aktiviseras av in
tressen som kan bliva till att berika
även den inre delen av vår varelse.

V. J.
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Angår det mig vad
andra läser?

Naturligtvis kan man ställa sig en
sådan fråga ibland när man står och
tittar på tidningar i ett skyltfönster.
Många människor är även beredda
att utan att allvarligare tänka över
frågan besvara densamma med ett
klart nej. Men låt oss lite närmare
tänka över om detta är så utan vida
re givet. Det märkliga med den gra
fiska industrien är ju att alla män
niskor utan undantag påverkas av
desa produkter. De flesta tänker inte
på det, men för alla borde det stå
klart att alla, eller i varje fall nästan
alla, som ger ut en tidning eller tid
skrift, gör detta i avsikt att påver
ka. Så är det naturligtvis även med
denna tidning, som Ni ärade läsare
just nu läser. En individualist tyc
ker kanske att det är vars och ens
ensak vad han läser. Men har vi råd
och framförallt rätt att vara dylika
individualister?

När man ser sig omkring på den
väldiga flora av både goda och då
liga tidningar, so:n översvämmar den
svenska marknaden, måste man säga,
att det borde vara varje tänkande
människas både rätt och skyldighet
att tänka efter på vilket sätt man
skall leda läsekretsens intressen från
det dåliga till det bättre bland det
som bjuds.
I vårt land har från ABF :s, SLS,

kvinnoorganisationers och lärarkå
rens sida gjorts mycket allvarliga för
sök att till exempel hindra den allt
mer överhandtagande serieläsningen
bland barn och ungdom. Att detta är
riktigt torde väl även de flesta för
äldrar, som tänkt över frågorna nå
got, vara överens om. Det kan inte
vara riktigt att våra barn läser tid
ningar av det billigaste slag. Tid
ningar, där de flesta problem löses
med ett slag i ansiktet eller med knal
lande revolvrar.

Vi är alla medagerande i ett ut
vecklingsskede. Vårt samhälle håller
på att utvecklas till ett geno.norga
niserat demokratiskt samhälle, där vi
på allt sätt söker sätta männ'skan
i centrum för allt som händer. Vi för
söker skapa den andan i allt som rör
samhället att människor skall över
tygas, vinnas för en ståndpunkt och
inte tvingas till något.

Att sedan detta inte alltid lyckas
är en sak för sig. Men meningen är
dock denna. Samtidigt som denna
fostran genomföres från samhällets
sida i skolan och på många andra
sätt, förs en direkt motsatt agitation
från andra håll i samhället. Det är
smarta privatintressen, som har som
enda riktsnöre att tjäna pengar, som
skrupellöst och utan samvetsbetänk
ligheter presenterar en läsning som
de vet går, åtminstone till en tid och
bland en del oerfarna, särskilt yngre
läsare.

Vi tänker då framför allt på de
dåliga seriemagasinen, där överlära
ren Lorentz Larsson och läkaren Nils
Bejerot gjort en betydelsefull insats
genom att belysa det skamlösa sätt
på vilket man här söker profitera
på okritisk ungdom. Efter det att
ABF och lärarna och även andra in
tresserade tagit upp kampen mot des
sa dåliga serier har en del av de
värsta försvunnit och en del andra
åter gjorts lite mer tilltalande. Man
skall dock vara klar över att denna
kamp inte får upphöra. Ty mattas
den så kommer det säkert inte att
dröja länge förrän vi åter begåvas
med det sämsta av det som USA kan
exportera i detta avseende. Vi skall
vara klara över att dessa dåliga serier
ger en falsk bild av det moderna Ame
rika. De bästa människorna och det
är trots allt det stora flertalet i USA,
beklagar att vi i Europa skall få en
så falsk bild av den litterära standar
den i USA som de får, som tror att
dessa serier är uttryck för smaken.
De dåliga serierna är uttryck för en
sida av denna smak, men en dålig
sida. Och att sätta likhetstecken mel
lan denna och USA :s Iitterära stan
dard skulle vara en grov orättvisa, Ii
kaväl som det skulle vara en grov
orättvisa mot vårt eget land om man
endast tog ut det sämsta och förkla
rade att det var uttryck för tillstån
det i vårt eget land.
Enligt tillgänglig statistik säljes i

vårt land för cirka 130-140 miljoner
kronor vecko- och serietidningar, me
dan skönlitterära böcker säljes för
nästan lika stort belopp. Dessa siff
ror visar vilken storindustri det har
blivit av människors naturliga behov
av förströelseläsning. Å andra sidan
lägger vi ned mycket stora summor
även på andra nöjen. Det svenska fol
ket lät 1954 inte mindre än 866 miljo
ner kronor gå upp i rök, vi konsume
rade vin och sprit för 941 miljoner
kronor och köpte bilar för mer än
1.000 miljoner kronor.

Vi tycks alltså ha råd med rätt sto
ra extravaganser på olika sätt. Frå
gan är dock om vi som samhälle har
råd med den fruktansvärda extrava
gansen att utlämna våra ungdomar
till smarta förlagsintressens ohämma
de ockrande på dålig smak och andlig
förgiftning?
För vår del tycker vi att svaret bor

de vara självklart för varje far
och mor. Vi måste slå vakt om våra
barn och därmed den framtid, som vi
alla hoppas skall bli bättre än den vi
själva upplevat. Men detta kan en
dast vara möjligt om vi alla vuxna
känner ansvar för det som sättes i
händerna på våra ungdomar och för
söker påverka dem till att läsa vär
defull litteratur.

Det finns flera förlag som står
folkrörelserna nära och som ger ut
litteratur som man kan rekommen
dera. Vi tänker närmast på Raben
och Sjögrens förlag, Tidens och Fol
ket i Bilds förlag. Det sistnämnda
förlaget har ju också varit en av väg
röjarna för den billiga boken inte ba
ra när det gäller barnböcker uta:
även böcker för nIXI:a !:?"cno::n sin
folkboksserie, som p
fulla svenska och nordiska ffi__
res bästa böcker. till priser -
har råd att betala.
Ja, detta har blivit en be

över god och dålig litteratur oen ~
ämnat vara en uppmaning till a
envar att dels själv mera kritis
granska böcker och läsning, som er
bjudes och dels framför allt att myc
ket kritiskt granska den läsning som
våra barn erbjudes och kanske även
i barnsligt oförstånd läser.
Tänk på att det redan är i den ti

diga barndomen som grunden lägges
till om en människa skall bli en god
samhällsmedborgare och hjälp ditt
barn att bli en sådan.

Harry Levin
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Vår vattenförsörjning

Arbetet pd det nya, större filtret pågdr. Det kornmer att ge bättre kvalitet
pd vattnet.

Vårt lands vattentäkter har under se
nare tid alltmer kommit i blickfånget
för allmänna intresset. Man har plöts
ligt varsnat faran, att våra sjöar och
vattendrag är på väg att snabbt för
störas. Avlopp från industri och modern
bebyggelse hotar fördärva yt. och grund
vattentäkterna, samtidigt som behovet
av dricksvatten oupphörligt ökar.
För att komma till rätta med detta

besvärliga problem anordnade Ingen
jörsvetenskapsakademien förra året en
':'vattenkonferens" i Stockholm under
ledning av vårt företags chef, Ingenjör
Olson. I konferensen deltog kommunal
män och vattentekniker från hela lan
det, och man enades om, att det nu
gällde att ta hårda tag för att råda
bot på eländet.
I Gustavsberg har vi lyckligtvis kun

nat hålla våra tre sjöar fria från sam
hällelig förorening, men vattenförbruk
ningen ökar oroväckande. För några år
sedan skrev jag i denna tidning om vat
tenverkets utveckling och om vår op
timistiska syn på den framtida vatten
försörjningen. Vi hade då tagit i bruk
två nya vattenfilter, som skulle medge
en ökning av produktionen av vatten
till 1200 kbm. pr. dygn. Gustavsberg
konsumerar nu mer än det dubbla eller
2500 kbm. Vi överbelastar alltså vat
tenverket, vilket inverkar menligt på
vattnets kvalitet.

För att förbättra situationen har vi
byggt en ny pumpstation vid Kvarn
sjön, att användas vid lågt vattenstånd
i sjön, och utvidgar nu vattenverket med
en filterbassäng, som blir större än nå
gon av de övriga. Om en planerad an
ordning för dosering av fluor dessutom
kommer till stånd för att motverka
tandrötan i samhället, får man väl an-

se, att det är tillfredsställande sörjt
för en god vattenkvalitet.
Ett långt svårare problem blir det

emellertid att i framtiden skaffa fram.
den erforderliga vattenkvantiteten till.
.rimliga kostnader. Som jag nämnde i
min förra artikel, ha vi tänkt oss få
vatten från grusåsen vid Brunn. Sedan.
dess har också provborrningar och prov
pumpningar ägt rum där borta med lo
vande resultat både beträffande vatt
nets kvalitet och kvantitet. Då en pump.
anläggning och ledning till Gustavsberg
naturligtvis kommer att bli rätt kost
sam, är det förklarligt, att de styrande
i samhället så länge som möjligt upp
skjutrt avgörandet med att sätta i gång
arbetet.
Med den starka utvecklingen på det

tekniska området skulle man kanske
kunna våga räkna med andra lösningar
av vårt vattenförsörjningsproblem. En
sådan är avsaltning av havsvatten, som
borde ligga väl till för oss uti skärgår
den. Kanske vi också inom en snar
framtid skall kunna vänta oss billiga
re ledningar av plastmaterial, att trans
portera vatten över fjärdarna. Detta är
skäl nog att inte förhasta oss med dyr
bart ledningsbygga över land.
För att ge de ansvariga i samhället

möjlighet att bida tiden, är det emel
lertid nödvändigt, att vi ännu en tid
klara oss med våra nuvarande resurser.
Till sist därför vår maning till alla i hem
och fabrik: Spara på vattnet! Anmäl fet
pd kranar och ledningar!

H. Nordgren

Den färdiga pumpstationen vid Kvarnsjön.
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'Blick mot vikerL.J
Där landet slutar där fortsätter vat

tenvägen. Hur långt då? Ja hur långt
som helst. Det är en glad ordlek som
kommer för mej de sista stegen i "Mäs
tarns backe", när jag ser sommarflot
tan av småbåtar i "Farstaviken" och
hör rasslet av vinscharna från den tyska
ångaren som lossar vid Posthuskajen.
Det är en försommarkväll som alla and
ra, nej inte riktigt, värmen har änt
ligen kommit.
Förbi är den tiden då vi gingo om

kring och tittade missmodiga på en grå
daskig himmel, där det ena kalla låg
trycket avlöste det andra, Sommaren är
här. Målarskrinet dinglar i en rem över
axeln, staffli och målarstol ger hän
derna fulla, allting är roligt, men var
skall man välja. Ja, det är nästan det
svåraste av alltsammans, liksom att
sluta i rätt tid. Så är det väl för alla
människor, även för dom som inte må
lar och tecknar ... en allmän J.ivsfiloso
fi alltså.
Det är en festlig rad av båtar som

guppar på vattnet nedanför Värdshuset
och hela strandvägen förbi kamrerns..
men handen på motorhuven, alla mo
torbåtar i all ära, det som kröner den
festliga raden det är väl seglarna än
dä..., . ja, så är valet för studieplatsen
avgjord det blir vid pontonbryggan.
Från "Strandvik" växer den ut, en sol
belyst gata som är stadig bred och
lång, renskrubbad som ett båtdäck lig
ger den som en vågbrytare i "Farstavi.
ken"; Nio smäckra master pendlar mot
sommarblå himmel och· i vattnet gungar
Gustavsbergsbojar i färgglad emalj. -
Det kommer att bli många f'ärg'teckning
ar från denna plats under sommarens
lopp, - det känner jag på me].
Här nere vid pontonbryggan händer

alltid något av intresse. Bäst är det
när det händer något i bakgrunden ock
så, det vill säga bakgrunden från ut
sikten här blir kajplatsen vid Posthu
set. Ligger det en stor ångare eller se
gelskuta och lossar sin last där, då har
man fått den riktiga önskebilden för
sin teckningslust.
En båt tycks fordra obegränsad om-

vårdnad av sin ägare, från det stora
utrustningsarbetet på våren, då kyla och
isiga vindar gör näsorna röda och hän.
der och fötter frusna och valna, till sjö.
sättningsdagen. Som blir speciellt spän
nande för segelbåten, som från lyftkra
nen utanför gamla smedporten skall
vinschas ned till vattenytan. Sen åter
står ändå en massa olika utrustningsde
taljer där hon ligger vid seglarbryggans
bojplats, innan hon är klar för en pre
sentation på de stora fjärdarnas vatten.
Seglarbryggan har med en gång bli

vit en äventyrens gata. De blivande
sommaräventyren ligga grupperade på
ömse sidor om henne, ryckande i de
färgglada bojarna väntande på lång.
färder, kappseglingar, fiske och som.
markvällarnas badturer.
Fransk dragspelsmusik fladdrar upp

från "Nicolettes" lilla kajuta och den
solupphettade seglarplattan ger en så
dan ljuvlig eftervärme i kvällningen att
det för tankarna på sydligare luftstreck.
Aktersnurran på "Skummis" är en ny.

inköpt tingest, som kanske sett sina
bästa dar och därför måste trimmas
av Birger. En utombordsmotor i en se
gelbåt är väl en styggelse för den kräs
ne seglaren, men får väl accepteras som
en praktisk tillgång i vissa situationer
av nyckfull väderlek och tidsbegräns
ning.

Birger är armstark och envis, det är
tredje kvällen nu, som han sysslar med
motorn. I går kväll fick han den att gå
runt i en hel kvart under ett hotfullt
rasslande ljud, - men i kväll är den
nyckfulla tingesten stum. Birger ver
kar bekymrad men får uppmuntrande
råd av besättningen pä "Albatross".
"Smyg dej på, ta snurran med över
rumpling", ropar dom.
Någon kommer springande från

Strandvlk, det är "Hamlat" som skall
åka till Möja och dansa, han har gitarr
under armen och en seglarmössa som
verkar något för stor, ty den åker ned
på hans öron under språngmarschen till
båten. "Hamlet" är en mycket ung båt
ägare som. inte alls bär namn efter
"Shakespeares" drama, men båten med
tillhörande snurra har namnet textat
med stora bokstäver och nu har pojkar
na döpt båtägaren till samma namn.
Inte hinner man rita allt vad man

upplever en ljum sommarkväll vid seg
larbryggan, det är hundratals detaljer
som lever och rör sej när båtfolk syss
lar med sina båtar.
Men jag måste bestämma mej nu.

om teckningen skall bli färdig i kväll.
Impulsen att fixera vad som händer
sker just nu, när jag fär se skepparen
pli "Ninette" komma in i bilden från
vänster, det är den rörelsen som får
fullborda teckningen....... Se vit lyser sjö
säckens rundning mot Johanssons blå
ställ, där han halvspringer ner till sin
flytande skönhet, polerad och fin.

cau« B.
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När båtmotorn •spinner
En färd genom åren med GBK

Ge en pojke· en kniv och en bit tall
bark och han börjar strax att efter bäs
ta förmågaskära till något som hansjäiv
anser vara en båt. De flesta pojkar är
intresserade av vatten och båtar, och
märkligt är att ett sådant intresse kan
följa under hela livet. Jag tror man
kan säga att det för många är en av de
bästa glädjekällorna, en tillgång av
största betydelse att ha förmånen och
glädjen att med sin båt komma ut och
se land och sjö i olika skiftningar och
stämningar. Den känslan av välbehag
en båtägare erfar när motorn spinner,
båten är lastad, morgonen är vacker,
kan ej med ord beskrivas, den måste
upplevas.
Det är helt säkert detta allmänna väl

befinnande som avspeglar sig i det goda
gemyt man finner hos sjöfolk. Har Ni
därtill tänkt på den skillnad i fråga
om trafikkultur som råder på land och
till sjöss. På landsvägen förefaller det
som om alla betraktade alla såsom hin
der och besvär för just sin egen mycket
viktiga framfart, medan man hos de
människor som färdas på sjön även i
trånga farvatten och i svåra situatio
ner kan finna både hjälpsamhet och för
ståelse.
I Gustavsberg med dess utomordent

ligt vackra läge vid Farstaviken och
möjlighet till förbindelse genom Bag
gensfjärden med vidare vatten, har det
säkerligen funnits båtar av skilda ty
per och för olika ändamål så länge män
niskor varit bosatta här. Om vi håller
oss till de typer som kunde komma ifrå
ga till nöjesresor och mindre last finns
bilder bevarade av gamla hjulångare,
och senare av de på 1870---90-talet kon
struerade skärgårdsbåtarna, en typ av
båtar som voro långt före sin tid, efter-

Klart till drabbning! Första styrelsen
LineU, Blomberq, Pehrson, Eriksson,

Eng_lund.

som de fortfarande finns kvar i täm
ligen oförändrat skick. Smärre båtar,
rymmande 30 till 50 passagerare, fanns
för trafik mellan stadsdelarna i Stock
holm. Jag minns att en sådan liten ång
båt en gång på 90-talet landade i Blöt
viken med ett sällskap, troligen stock
holmare. Det blev stor folksamling på
torget för att betrakta den märkliga
farkosten.
Båtar för menige mans bruk var små

rodd- eller segelbåtar, byggda av någon
kunnig skärgårdsbo. Försedda med mast
och sprisegel voro de lämpliga för sitt
ändamål, fiske, som bedrevs inte bara
i de närmaste vattnen utan också långt
ut i Ängnö- och Ingaröfjärdarna.
Det lär finnas motorbåtsägare, som

anse att då de passerat Högklevsudde
så ha de gjort långtur. Men vad skall
vi då säga om våra föregångare på
roddbåtarnas tid, dessa sena tiders vi
kingar. Som hade intresse och framför
allt krafter att, sedan de slutat sitt ar
bete på lördagen kl. 4 eller 5, hämta
matsäckskorgen och en gammal rock
hemma, starta en rodd- eller segeltur
till Fiskamerrka, som Ingaröfjärd kal
lades på den tiden, en tur som ibland
utsträcktes ända till Ramön. På som
maren 1896 var jag med om en fisketur
av sådant slag. Far hade själv ingen
båt, men av en gammal fiskare och båt
ägare, nattvakten Olsson, vanligen kal
lad "Nattolle", lånade han en liten båt
med sprisegel, ·En lördagseftermiddag
tågade far, Erland Andersson, hans son
Vilhelm och jag till kvarn, stack ut till
sjöss med hjälp av både segel och åror
och •kom så småningom till norra udden
av Grisslingholmen. Där metade vi poj
kar lite men snart somnade vi i den
för oss mycket mystiska omgivningen.
Fisket blev rikligt då vi väcktes i sol
uppgången. "Det nappar bäst då", sa
fäderna, Söndagen gav det allra lämp
ligaste väder, och när vi på förmidda
gen begav oss hem kunde vi segla så
gott som hela vägen. Det gick inte fort,
men det var skönt, ty av rodden på lör
dagen fanns märken i händerna. För
att vi pojkar skulle ha något att göra
fick vi ligga framme i fören, "för att
se om det fanns några grund", Men vi
var dåliga utkiksposter, ty vi somnade
snart, och det kanske var gubbarnas
mening.
Sjölivet har sina risker på många sätt,

allvarliga men ibland också muntra. Nå
got av åren 1894 eller 1895 omkom en

från Ingaröfjärd hemvändande fiskare
i fladen mellan Klippudden och Klubb
uddsholmen en söndagskväll, och som
orsak till kantringen uppgavs att man
nen fiskat för mycket ved. - God tur
är en viktig sak för sjöfolk och det
hade i hög grad de tre fiskare, som med
sin båt skulle kryssa i sydlig vind för
att komma till Ängnö. Nu var det så
att en av de tre hade födelsedag, vilket
betydde att han skulle bjuda på bränn
vin och öl under fisketuren. För att
turerna skulle. gå utan några besväran
de avbrott lades snart årorna in och
endast segel användes. Man vinner inte
mycket i höjd vid kryssning med en
gammal sprisegelbåt, och tröttheten ef
ter veckans arbete jämte trakteringen
och den tilltagande skymningen gjorde,
att den ene efter den andre somnade.
När söndagsmorgonens sol började brän
na för hårt i ansiktet vaknade gubbar
na - långt inne i vassen vid Boo fyr. -
Det kunde också bli oväder som gjorde
det fullkomligt omöjligt för fiskelagen
att komma hem på beräknad tid. Så
lunda: berättades om ett båtlag, som
kom hem först på tisdagsmorgonen, ut
tröttade, genomvåta och hungriga.

Sådana färder som dessa företogos på
tid då det inte fanns termosrlaskor,
ficklampor eller, allra viktigast, foto
genkök. All kokning fick göras i nå
gon lämplig bergsskreva nära vattnet,
helt säkert mycket besvärligt vid regn
och blåst. Dessa nöjesturer var helt
nyttobetonade. Det gällde att skaffa bi
drag till familjens uppehälle. Några re
na nöjesresor, där hela familjen kunde
få en söndagstur, förekom ej då, Där
till var båtarna för små och familjerna
för stora.
Fiske till husbehov har väl med åren

minskat högst betydligt av olika anled
ningar. Yrkesfiskare vakar mera nog
grant än förr över sina fiskevatten, som
nu ej torde vara så fiskrika. Vidare har
bebyggelsen i skärgården ökat i stor om
fattning, så att det ej finns så många
obebodda öar kvar, Den allmänna lev-

Båtbry,l}g,am på Tjustviks holme
unäer byg,l}nad.
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nadsstandarden har höjts, roddbåtarna
och de kombinerade rodd- och segelbå
tarna har minskat i antal. Motorn har
gjort sitt intåg. I därtill lämpliga båtar
insättas nu små encylindriga motorer,
eller om båten är sä byggd, hakar man
på en utombordsmotor, eller "baksmälla"
som den på grund av sin tysta susande
gång kallas. Men det byggs även nya
båtar i många typer, allt ifrån den
långa och smala av typen "gädda", till
de korta mera flundrelika sorterna. Med
och utan vindruta, helt inbyggda med
glas eller blott till hälften. Med ruff
i fören och ibland även i aktern.
Det väckte på sin tid stor uppmärk

samhet när en disponent Hyden i Stock
holm med en båt av typen "gädda", kal
lad "Duo" hade så ,kraftig motor att
den långa smala båten kom upp i omkr.
20 knop. Båtens ägare var god vän med
Sveriges förste flygare baron Carl Ce
derström på Brunn, och ville vid ett till
fälle visa sin vän hur bra båten gick.
De lär ha startat efter en middag i
Saltsjöbaden, in genom Kolströms kanal
med alla de knop båten förmådde pres
tera, utan att fästa minsta avseende vid
de tavlor som talade om "högst 4 knop",
Vilket hade till följd att kanalens alla
båtar slängdes upp på land. Baron C.
blev av brovakten meddelad att "i mor
gon dag e de jag som åker in till läns
styrelsen och anmäler baron för fort
körning i kanalen". C. var emellertid
en stor spjuver, och när "Strömma ka
nal" nästa morgon stävade mot Stock
holrn befann sig både brovakten och
den glade baron bland passagerarna.
Baron C. hade bråttom från båten och
tog bil till länsstyrelsen, där han an
mälde sig själv för fortkörning och brott
mot länsstyrelsens föreskrift, varefter
han utkvitterade det för anmälare sti
pulerade beloppet, kr. 50:-. Varefter
han genast erlade de böter, kr. 25:- för
fortkörning som enligt samma föreskrift
gällde. Nöjd och glad över en så lätt
förtjänad slant stegade baron C. ut, mö
ter i trappan brovakten, som till sin
häpnad blir dunkad i ryggen av baron
och till ännu större förvåning blir bju
den på frukost på Gillet, där deras pri
vata sjöförklaring gjordes upp.
Den första motorbåt, som hade hem

vist i Gustavsberg, var väl den snipa
med helt glasintäckt överbyggnad och
försedd med fotogenmotor, som August
och Verner Andersson förvärvade 1908.
Flera kommo sedan i rask takt, och
därmed också behov av att lära sig "gå
på sjön", ett behov som fanns även
hos dem som ännu ej hade någon båt
utan endast voro angripna av den obot
liga båtsjukan. När kapten Er.ik Wses
terberg hösten 1921 lovade ställa sig

Båthoannen. idag,

till förfogande som lärare i en kurs i
navigation, blev det genast en stor och
intresserad "klass". Under kursens
gång blev det mer och mer uppenbart
för oss alla, att en sammanslutning om
kring gemensamma intressen skulle va
ra till både nytta och nöje för alla. När
kursen var avslutad och jag föreslog
att de närvarande skulle bilda en båt
klubb, möttes förslaget med ett enhäl
ligt ja. Detta skedde den 22 mars 1922.
En kommitte tillsattes med uppdrag

att utarbeta stadgar och redan den 4
april framlades ett förslag, som utan an
märkning antogs, varefter till styrelse
valdes: J. S. Englund, Arvid Linell, Gus
tav Blomberg, Emil Eriksson, och Ger
hard Pehrsson, och till revisorer J. A.
Hellquist och Eskil Pettersson.
Det första året präglades av stor liv

aktighet, mössmärken och standertar an
skaffades. Av AB Gustavsbergs Fabr.
Intressenter erhöll föreningen dlsposi
tionsrätt till Tjustviksholme. Där stä
dades, byggdes brygga och restes flagg.
stång, och, så den 5 augusti, hade klub
ben sin första gemensamma utfärd till
Storholmen. Årliga färder ställdes ge.
mensamt till Ängnö, Hersö, Gålö, Karls
hamn m. fl. platser, alla talrikt besökta.
Nya områden skulle upptäckas och så
ordnades nägra resor, som ännu leva i
minnet som det vackraste en sjötur kan
giva, t. ex. den tur klubben startade
lördagen den 16 aug. 1924 till Sand
hamn med övernattning. Och på sönda
gen över Gräskärsfjärden till familjen
Steens vackra Törnudden på Utö.
Den 8 och 9 aug. 1925 företogs också

en härlig sällskapsresa Värmdö runt,
med övernattning i Boda och sedan sön
dagsmiddagsrast i Vaxholm. Till östanå
och Ljusterö var en annan resa i gott
minne.
Många medlemmar ha låtit klubbens

vimpel vaja under långfärder, med re
semål som öregrund, Norrtälje, Marie.
hamn, Uppsala, Enköping, Västerås,
Trosa m. fl. platser.
Besök har gjorts vid Almagrundets

fyrskepp, vid Landsort och Älvsnabben,

några båtar har också gjort Söder
törn runt.
För alla dem som fått vara med i

dessa utflykter lever oförglömliga min
nen kvar. Har man fotografier kan man
på nytt uppleva resan i tankarna en ku
len vinterkväll - och hålla längtan till
våren vid liv.......
Under krrgsåren fick motorbåtarna

vila, men varje båtägare gick väl någon
gång ner till sin kära båt för att sucka
och hoppas på bättre tider. Om tiderna
nu i alla avseenden är bättre kan man
fråga sig, men vi ha upplevt härliga
somrar.
Det är glädjande att allt fler finner

behag i livet till sjöss och skaffar sig
båt. Visserligen ger det problem, när in
te bara båtarna ökar utan också deras
omfång. Och alla vill ha plats både
vinter och sommar. Jag kommer ihåg en
optimist, som en vinter hastigt och lus
tigt slog ned några stolpar och byggde
brygga mellan två fullt upptagna bryg
gor. När båtarna vid de senare sjösat.
tes blev det just inte mycket vatten
kvar för den glade byggaren, Den
lämpligaste vinterförvaringsplatsen är
nog framför köksfönstret. Men tänk
om båtägaren kunde höra de kvävda
jämmerrop hans stackars båt ger upp
när hon i finaste vårkläder skakas ned
till sjön. Nu har båtklubben och segel
klubben med stöd av fabriken ordnat
hamnfrågan på ett utomordentligt sätt.
Vid de två långa bryggorna och de fyra
pontonerna torde plats :finnas för inemot
200 båtar.
Många skalder har besjungit G.B.K.

Vid båtklubbens första utfärd till Stor.
holmen 1922 skrev t. ex. Alfr. Pehrson:

"Klubben har en plats att fylla,
den skall bjuda luft och sol.
Den skall dagens slut förgylla,
då vi slängt vår arbetsstol
och med båt på böljan gå
med vårt märke G.B.K."
Och i nyårsrevyn 1956 låter G. Dahl

berg en G.B.K.-man sjunga en kuplett,
som börjar sålunda:
"När våren kornmer ,i april
då skrapar jag min båt.
Min gumma hjälper också till
och sill och plugg går åt.
Och snart där gungar skutan vår
med vimplar och med täg.
Till Tjustviks holme färden går
på Baggens väg.
Ja, då trivs jag med livets schå,
inga sorger mig där kan nå.
Då är allting så lätt,
när som motorn fått sprätt,
ty då är jag i G.B.K.''
Jag tror jag måste gå ned och se till

båten!
J. A. Hellqvist
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Våren är här,
lät Lergöken Fernando sjunga mitt i den
vintrigaste januari vi haft på år och
dag. Till slika ovederhäftiga överdrif
ter går självfa.Ilet inte jag. Men i dag
när jag sitter här och spelar min pek
fingervals i den s. k. klarnande april,
så undrar jag om man inte med god vilja
skulle kunna samla in något vårtecken.
Mopederna har slagit ut. Med vår

putsad, skinande lackering och med för
stärkt motorljud efter den långa vin
tervilan, knattrar de ihållande och ett
rigt som envisa marskattor mellan hu
sen. Få se om dom inte kommer att
yngla av sig också. Jag läste just att
den billiga folkmopeden är pä väg. Go
midda ! Då är det bara en tidsfråga när
jag ensam trampar fram i min trilska
konservatism och leker Gustavsbergs
original som cyklar.
Ett annat vårtecken är att Gustavs

bergarna går i flyttningsfober. Flyttlas
sen har redan länge rullat mot Lugnet,
men Bergets bostadsrättshus håller sina
blivande ägare på väntans halster. Men
det tippas. Våldsamt. Om vad kalaset
kommer att kosta. Att ingen har ord
nat med tipstjänst förvånar mig. Ja, ja,
huvudsaken är att livet levs spännan
de. Vi blir inte försoffade så länge pro
blemen häller oss levande.

Det är bara det
att vi har kommit bort frän de frukt
bärande och lurtrensande, ordnade dis
kussionerna. Vi pratar, man och man,
samt kvinna och kvinna emellan. Vi är i
stark opposition, likaväl som i majoritet
och vi anmärker och . föralldel också
kverulerar på det mesta som rör sig.
Antingen det nu gäller Konsum, bygg
nadsfrågor, fabriksproblem, gräsmat
tors vettiga användning eller ungdomens
arrogans. Vi knyter nävarna i glatt
trots och säger: Vänta bara tills vi får
säga det vi har på hjärtat. Så kommer
då värt gyllene tillfälle. Sammanträdet
där läget skall dryftas, problemen ven
tileras. Tågordningen är en och densam
ma vilket sammanhang det än gäller.
En eller flera Auktoriteter reser sig
och presenterar med förkrossande sak
kunskap, väl tillrättalagda synpunkter
på den diskutabla frågan. Ja där sitter
vi, med värt i demagogins och vältalig-

betens snårskog helt vilsna bondför
stånd och törs inte klyva käft. Vågar
vi, drunknar vi strax i en ny siffer- och
ordkaskad och våra sympatisörer sviker
oss i tystnad. I rädsla att också de drar
över sig det löjets skimmer som vår
okunnighet försatt oss i. Så viskar vi,
ja och amen, ordföranden slår ,klubban i
bordet och blir det frågan om val, brä
ker vi skyndsamt medhåll till valkom
mittens visa förslag, och sträcker vi oss
längre än till ja och nej, piper vi fram
med omval och det drar en menlöshe
tens offervind genom församlingen. Där
efter går vi hem och odlar våra olust
känslor, värt magont och våra neuro
ser.

Vad skall vi ta oss till?
Ta kurser i mötesteknik och debatt

konst? Varför inte? Demokratin är i
fara. För en demokrati styrd av ett
fåtal experter, det var väl inte vad vi
drömde om i vår mera aktivt idealiska
ungdom.
Yttrade mig?! Vem, jag? När? Vem

har sag det? Inte jag. Jag skrrver det
här av ren, skär och hjälplös erfarenhet.
Det här med saltstänket är min lilla
säkerhetsventil mot magkatarr och
tvinsot. Jaja, det är onekligen egocen
triskt att utnyttja den möjligheten för
egen del. Låt oss ta sidan i tur och
ordning. Sänd in en ansökan till redak
tionen. Vi behandlar dem efter den van
liga elastiska behovsprövningen utan dis
kussion.

Radion,
den behändiga lilla lådan, är liksom sin
storebror, pressen, också en spridare av
små korn till oss hemmafruar. Vad vi
inte vet, om ändamålsenliga vispstickor,
kvinntimmers ställning i äktenskapet,
lagen i vardagen och det kreaturslösa
jordbrukets lönsamhet, i procent räknat,
när avdrag gjorts för naturgödselns väl
signelsebringande inverkan på årsväx
ten, det är tro mig, inte radions fel.
Det är tryggt att veta, att vi som inte
lever i förvärsvarbetets gemenskaps.
liv, som lär vara så väckande och In
spirerande på medelålders sömntutor,
ändå har en chans att följa med vad
som rör sig i samhällslivet.

Omvärderingar
är dagens mode. Profeter faller från si
na piedestaler sä att det är en ren,
fröjd, att man bara är en vanlig män
niska utan anmärkningsvärt värde. Här
omdagen hände det. Skapelsens Krona,
miste sin muskelsvällande nimbus av
oantastlig styrka och blev så svag i en

halv timmes populärföredrag, att något
svagare inte kan existera och överleva.
Ack och 0, så fick vi då en offentlig
förklaring till, hur det hittillsvarande
svaga könet orkat med barnsbörder och
dubbelarbete, nattvak och försörjnings
bördor utan att få sin livslängd reduce
rad till det "stärkas" nivå. Med cemot.
sägbara argument slog den berömde lä
karen fast, att det var på tiden, att
detta manligt svaga kön, måtte få sin
svaghet respekterad och rekommende
rade det i vanrykte varande sofflocket.
Vi som inte äger en soffa en gång. Det
blir att lägga av en femma av barn
bidraget. Så kanske vi kan ta de nöd
vändiga hänsynen fram på ·sjuttitalet.
Nu är det bara frågan om vem som
skall gräva potatislandet i vår. Det är
något otäckt med omvärderingar. De
rycker undan den fasta grund av vane
tänkande och traditionsbundenhet som
gör livet enklare att leva.

Länge har det lekt
mig i hågen att göra Gustavsbergs kom
munalfullmäktige ett förslag. Att inom
sig utse en manlig representant
att med sin närvaro hedra vår
barnavårdscentral någon av de när
maste onsdagarna. Jag försäkrar att
det blir en både intressant och lärorik
erfarenhet av en viktig sida av samhäl
lets mödra- och barnavård. Med tanke
på det nyss nämnda föredraget och min
egen svaghet för detta "svaga" kön, så
viska till honom från mig, att han kan
ta med sig en fällstol. Det kan bli någ
ra kvadratcentimeter mitt på golvet le
diga. Annars tycker jag nog att vi skall
skicka iväg honom utan informationer
och förutfattade meningar. Men han
skall givetvis ta med sig två barn i åld
rarna tre månader och till lika många
år. Han skall vidare komma innan åtta,
för de fem kvinnor med många barn,
som står i kapprummet, har det nog
besvärligt ändå, utan att de skall be
höva ta hänsyn till en svagare. Säg
honom sen att den lilla bagatellen att
han måste lämna kvar babyns sängklä
der ute i vagnen och kylan, inte skall
skrämma hem honom igen. Såna små
kryp tål mer än man tror, dom har
klarat den strapatsen hela denna långa,
rekordkalla vinter. Förse honom med ett
riktigt anslag till en matsäck åt bar
nen. Det är lugnande för de små liven
om dom får något att tugga på när svet
ten lackar och någon får för sig att
vågen är ett av den snälle doktor Bel
lander eller den med mycken humor be
gåvade syster Rut uppfunnet tortyrin
strument.

eai« F/nfia



APRIL 1956 GUSTAVSBERGAREN 9

Gustcivsbergs Båttctscbb samlades den
22 februari till årsmöte i "Tretton". En
tredjedel av de 149 medlemmarna hade
infunnit sig.
Ur styrelsens berättelse förtjänar upp

märksammas den passus som talar om
det av Båtklubbcn och Segelklubben un
der stark medverkan av AB Gustavs
bergs Fabriker utförda arbetet för att
åstadkomma tidsenliga angörningsbryg
gor, Båtplatserna hade tagits i bruk un
der sommaren 1955 och utfallit till all
män belåtenhet.
Efter kaffepaus följde visning av någ

ra avKarl.Ertk Blomberg tagna vackra
färgfilmer från utrustning och sjösätt
ning av de kära båtarna, samt från
"livet ombord", ledsagat av många igen
kännanden och glada kommentarer.
Lennart Säfström och Harry Johansson
hade företagit en septembertur till Stora
Nassa och Kallskärs skärgårdsområden,
och med hjälp av sjökort och färgbilder
fick vi se att även hösten kan åstad
komma så varma färger att vi totalt
glömde bort att det utanför väggen var
mycket snö och 17 grader ·kallt.

Ii-t

Hornvärnsya,rden är i flitigt bruk. En
kokvagnskurs för skärgärdslottorna an
ordnades ,pä gården den 14--16 april\.
Kursledare var fru Dahlström, Stock
holm. Hemvärnsgubbarna avnjöt det
praktiska resultatet vid sina övningar
på lördagen. Under söndagen ordnades

Den nya sophämtningsbilen.

samkväm, där !ottor med make och
hvmän med fruar deltog. En oktett ur
hvmusikkåren spelade. Under festen
överlämnade Ingarölottorna 500:- till
hemvärnsgärdens inredning. Fru Holm
och hennes kamrater frän Ingarö avtac
kades hjärtligt för gåvan och för kväl
lens arrangemang i övrigt. Vid kursav
slutningen pä måndagen var Lottaför.
bundets ordf. och v. ordf. jämte överste
löjtnant Brännström närvarande. Stf
hvch Carl Sjösten fick därvid mottaga
hemvärnets förtjänstmedalj i silver.

Litteraturafton ordnades den 10 april
på Folkan, varvid inför en alltför li
ten skara åhörare bjöds på musik av
gossorkestern, mästerligt framförd sång
av operasångerskan Linnea Schelen järn.
te ackompanjemang av musikdirektör
Maria Siösten. Harry Levin från FIB
talade medryckande och uppfordrande
om våra läsvanor och Jan Fridegård
berättade om sin barndoms upplevelser
och impulserna till sitt författarskap.

Koop. DM -i fältskjiitning ägde rum i
Gustavsberg den 15 april. Sextio skyt
tar från 8 KF-företag ställde upp. Gus
tavsbergarna dominerade med fem man
bland de bästa och segrade i lag med
126 träff, följt av Konsum.Bthlm med
87 och Luma 80. Distriktsmästare blev
Erland Jonsson, Gustavsberg. Klubbar
nas förtjänstmedalj .i guld för långva
rigt, aktivt intresse i samarbetet för
skyttet tilldelades Oscar Bergkvist, Gus
tavsberg och Karl Bäck, KF.

Frän Skolan inhämtar vi att särskilda
skolstyrelsen till ordinarie folkskollära
re från 1 juli 1956 valt folkskollärarin.
norna Inga-Britt Rybäck-Jansson, Vera
Ljungberg, Gudrun Wänngård och folk
skollärarna Karl Olov Gustavsson och
Arne Jansson.
Nordiska Iculturrädets expertkommit

te, som nyligen höll konferens i Salt
sjöbaden, besökte därunder Gustavsbergs
enhetsskola och tog del av undervisning
en och överlade med lärarkåren om dif.
ferentieringsspörsmål.

Skolan liksom fabriken får många be
sök och under senaste tiden har bl. a.
skolmän frän Danmark, Norge och Is
land studerat vår enhetsskolas arbets
sätt.

G. Db!J

Stengods till 'uardags kallade NK Ka
rin Björkquists första separatutställrung
av stengods från vår Studio. Vernissa
gen ägde rum den 26 april, Utställning.
en omfattade serviser, vaser och skålar
i ugnseldfast och mottogs med intresse
av press och publik.

Sigge Mattsson vinner Porslinsrundan.

Skidsäsongen har varit lång och fylld
av möjligheter för tävlingar. I skrivan
de stund, ,den 18 april, kan man mycket
väl ordna en skidtävling över fälten.
Birger Andersson och Folke Anevret,
som deltog i Vasaloppet, har bl. a. vun
nit en del korptävlingar och legat väl
framme i DM. I PorsJ.insrundan i Gus
tavsberg den 18 mars var det emellertid
Sigge Mattsson som vann. Skolungdo
mens skidtävling på Farstaborg sam
lade 180 deltagare.

Porslinekurs pågår fr. o. m. den 8/4
-12/5. Kursen avser att utbilda avdel
ningschefer för glas- och porslinsavdel.
ningar i ,kooperativa varuhus. Utbild
ningen är upplagd dels som praktiskf
arbete och dels teori. Huvudvikten läg
ges vid att delge deltagarna en mycket
ingående varukännedom vad det gäller
porslin. För att på ett riktigt sätt kun
na visa Gustavsbergsprodukterna för en
större allmänhet har kursdeltagarna un
der en vecka av kursen planerat och ge
nomfört en utställning i Jönköping.
Tidigare i vår har en veckokurs för

yngre biträden också hållits här på Gus
tavsberg och är tanken den att hela
denna kursverksamhet skall leda fram
till en ökad försäljning av värt vackra
Gustavsbergs.porsltn.

Bergasalen kommer att invigas i all
enkelhet i samband med Orkesterföre
ningens Vårkonsert den 13 maj vilken
samtidigt blir akustikprov. Taket spru
tas nu i ljusblått som en vision av him
mel. Ridå till scenen blir av ett vackert
rött miliumbehandlat bomullstyg, design
Göta Trägårdh, stapelbara stolar i alm
och ihopfällbara bord kommer frän KF.
Just nu ger man sig i kast med att lägga
in trägolv och att sätta upp garderob
hängare. Det kommer ta en tid innan
Berget blir uppvärmt, men vi tror
Bergasalen kommer att värma genom
sin trivsel, inte minst för ungdo
men, som samlas där den 15 maj
vid ett samkväm ordnat av Folknykter
hetens Dag och till Ungdomskommittens
ungdomsträff i slutet av månaden.
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Vid aprilmötet i Företagsnämnden var
årsredogörelsen huvudpunkten på dag
ordningen. Den kommenterades av ordf.
ing. Hjalmar Olson.
Balansräkningens omslutning har ökat

från 53 milj. kr. 1954 till 60 milj. kr,
1955. Anläggningstillgångarna är un
gefär oförändrade, och ändringen ligger
huvudsakligen pä varulagret. Försälj
ningen har ökat från c:a 70 till 73 milj.
kr. varav produkter av egen tillverk
ning utgör c:a 46 milj. 'kr. Totala löne
summan utgör drygt 17 milj. kr., och
antalet anställda 1.858. I dessa värden
äro inräknade fabrikerna i Reftele och
Västervik.
Vid en tillbakablick kan allmänt sä.

gas att omsättningen pä hushållspors
linsförsäljningen ökat trots skärpt kon
kurrens, som delvis är av dumpingka
raktär . För lönehöjningar och andra
kostnadsökningar har endast ringa kom
pensation kunnat uttagas i försäljnings
priserna. För att 'kunna hålla lagrets
storlek på rimlig nivå har betydande
kvantiteter sålts till realisationspriser.
Orderstrukturen är inom hushålls

porslinsbranschen ytterligt oekonomisk.
Småorderna dominera, med dyrbar ma
nuell hantering som följd. Vi undersöka
möjligheterna för rabattdifferentiering
och expeditlonsavgift för att åstadkom·
ma intresse för större köp. Även före
tagets lagerorganisation är föremål för
en översyn.
Konkurrensen på marknaden har även

tagit sig uttryck i att ·efterfrågan
främst riktar sig mot nya former och
dekorer, vilket har medfört mindre se
rier och ökade omställningskostnader.
Ett positivt värde är att nya, vackra och
praktiska varor kommer fram.
Vid årets början var orderstocken på

de flesta produkter inom värme- och sa
nitetsbranschen mycket stor, tillräck
lig för ½--1 års produktion. Genom kre
ditåtstramningens inverkan på bygg.
nadsmarknaden har orderingången suc
cessivt minskat under året, så att order
stocken vid senaste årsskiftet tillåter
omgående leverans på praktiskt taget
samtliga produkter. Större lager har
dock ännu ej uppstått.
Plastavdelningens kapacitet har ökats

väsentligt genom inköp av nya maski
ner.
Det gångna årets verksamhet har i

vissa hänseenden varit bekymmersamt,
särskitt på hushällsporslinssidan, där
som sagts konkurrensen än intensiv. över
hela linjen framträder därtill kraftigt
ökade rämatertalkostnader och löner.
Vi söka nya vägar och arbeta inten
sivt för att sälja våra varor. Det gäl
ler att utnyttja vår maskinella utrust
ning och våra ugnar rationellt och om
möjligt öka produktionen per huvud.
Under redogörelsen ställdes en del

frågor och diskuterades de olika fabri
kernas bärkraft, kostnadskalkyler, för
utsättningarna för varuhus och special
butiker för porslin m.m. Till ett ,kom
mande sammanträde beslöts studera en
stillfilm om kalkylfrågor och ett bild
band om ekonomi.
Beträffande dagens marknadsläye och

produktionen påpekade hr Erderyd att
läget hårdnat ytterligare på hnshälls
porslinsfronten. Japanerna generar sig
inte för att kopiera andra fabrikers
porslin och bjuda ut det till dumping
priser. Den svenska marknaden måste
inrikta sig på nya speciella artiklar av
överlägsen kvalitet. Våra nya mönster,
värt benporslin, Therma, Gefyr och
konstgods är prov härpå. Vi gör origi
nalsortiment och inriktar oss på för
säljning av större serier till en kvalitets
medveten marknad.
Hr Erderyds inlägg följdes av frågor

betr. bl. a. möjligheterna att kombinera
porslinsförsäljning med "snabbköp" och
åtgärder mot dumping.
Hr Forsmam redogjorde för läget på

plast- och kyldiskrnarknaden. "Snabb
köpen" har varit bra kunder på kyl
diskar men en åtstramning märks. På
plastsidan ha vi gott om order. En del
nya artiklar kommer, som passar för
grossister och varuhus. På Kattholmen
pågår installation av de nya maskiner
na, som beräknas sätta igång i vår, bl.
a. för tillverkning av plaströr.
Beträffande avsättningen av våra pro

dukter frän BKF och TPF konstaterade
ing. Olsoti en jämn orderstock. Om det
skulle bli svårigheter eller stagnation
framdeles bör vi försöka inrikta oss på
att lägga upp lager. Omsättningen är
givetvis beroende på ett framtida ökat
bostadsbyggande och bostadsreparatlo
ner.
I övrigt förekom rapporter från fa

brikernas somuirbetekomrnsiteer, skydds
arbetet, förslagsverksamheten och per
son,a,Ujänsten.
Antalet olycksfa.JJ per 100 årsarbetare

rapporterades till 6,9 mot 7,8 1954. Det
blev en check på 2.100:- som ing. OJ
son överlämnade till fackföreningens
hjälpkassa. Ett stort antal skyddsskor
av Arbeskos erkända modeller har för
medlats till de anställda och individuella

Trivsel och konflikt
1 arbetslivet

är namnet på en ny bok från KF:s för
lag. Den är skriven av Kurt Törnqvist,
känd för sin doktorsavhandling om
svenskt folkbildningsarbete. Boken byg
ger på ett urval av artiklar skrivna
under senare år, redogörelse för amert.
kanska studier på området och egna
erfarenheter och intryck som Rockefel
ler.stipendiat i industripsykologi. Här
har vi äntligen fått en lättläst och över
siktlig bok :kring arbetslivets problem
för båda arbetsparternas förtroendemän
och envar som vill harmoni i arbetsre
lationerna. Jag tycker boken ger en
god förklaring på varför vi lyckats väl
i vår gemenskap härute och varför vi
ibland misslyckats. De områden som här
dryftas ha mycket att ge och Törnqvists
bok är en ärlig orientering. Att "Ar
oetsgtvaren" gav en sur recension och
insinuerade om KF, fär .väl egentligen
fattas som en rekommendation. "Fa
briksarbetaren" ger en lång saklig kri
tik och konstaterar att vi här är på
jungfrulig mark, men understryker bo
kens tema att varje företag bör visa
förmåga att producera mänsklig till
fredsställelse bland sina anställda.

Dbg

öronskydd har anskaffats för dem som
ha mycket bullrande arbete. En av Fö
retagsnämnden rekommenderad ögonun
dersökning kommer att genomföras med
bistånd av optiker Thörnqvist.
Bland kvartalets besök märktes fack

förbundspressens redaktörer, som också
i sina tidningar talat väl om Gustavs
berg. - Red. Lennart Vallstrand har
för ·European Productivity Agency i Pa
ris gjort en utredning om demokrati på
arbetsplatsen och därvid valt Gustavs
berg som mönster. Utredningen finns på
engelska och franska.
Bertil Perrolf i Radiotjänst har gjort

en intervjurond med önskeskivor i fabrl.
kon, vilket sändes i Program 2 den 8
april.

Omsättningen av personal utgjorde
1955 12,2 proc.
Sekr. förslag till diskussion om rekrsj:

terinqs- och iitbildningsfrågan särskilt
med tanke på ungdomen bordlades till
ett kommande sammanträde.
På förslag av hr B. Svensson beslöts

att till hösten ordna ett röretagsnämnds.
möte inför öppen ridå med intresserade
anställda som åhörare, förslagsvis i den
nya Bergasalen.

sei«.
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Kommunalfullmäktige har nu beslu
tat att Kvarnberqsekolcn: skall utbyg
gas till sitt slutgiltiga skick enligt pla
nerna, vilket berä:knas kosta 2,5 milj.
kronor. Många och svåra problem står
dock att lösa innan skolan är färdig
och vi får se framtiden an. Men barn
skarorna och klasserna ökar och har
redan sprängt den nuvarande skolan.
Förutom att vi saknar vissa special
salar ·o,.ch inte det minst viktiga en gym
nastikslokal.
Vid behandlingen orsakade frågan om

yyrnnastikslokal en riktig debatt och
fullmäktige delade sig på två linjer.
Den ena: önskade att lokalen skulle gö
ras så stor att man där även kunde
spela regelmässig tävlingshandboll, d.
v. s. en lokal på minst 15 X 30 meter,
den andra linjen, som talade för skol
överstyrelsens mått, 12 X 20 meter, vilket
ju även ger en ordentligt tilltagen lokal,
segrade dock med 17 röster mot 9. Där
med skulle •kommunen ha sparat cirka
150.000 kronor.
Polisst·a.tionen i Gustavsberg har upp

rustats och har nu bl. a. fått en egen
polisbil, som kommunen beslutat inkö
pa. En förnämlig svart Opel Capitän,
utrustad med radio, robotkamera m. fl.
tekniska finesser. Vid patrullering kan
konstaplarna i bilen ha ständig kontakt
med stationen via polisstationen i Nacka.
Vidare har anställts ytterligare en

poliskonstapel och stationen har sålun
da nu sammanlagt fem poliser. Den nya
konstapeln heter Lars Gunnar Eri·ksson
och kommer från Stockholm, där han
tjänstgjort som polis.
Förtroendernän i kommunens styrelser

och nämnder har valts för den nya pe
rioden, som började 1956. I allmänhet
omvaldes de, som redan fått förtroendet
att vara med om att styra och ställa i
kommunen. Ett betydelsefullt undantag
bör dock nämnas. Gunnar Andersson,
mångårig ledamot och ordförande i fat
tigvårdsstyrelsen och socialnämnden,
som det numera heter, önskade icke bli
omvald, då nya upgifter tar hans tid
och krafter alltmer i ansprå:k. Till hans
efterträdare som ordförande i nämnden

utsåg kommunen sanitetsgjutaren Ando
Björck, 42 är gammal och s. k. inflyttad
norrlänning. Björck kom till Gustavs
berg och fabriken är 1945. Han har re
dan hunnit med en hel del inom det
kommunala och politiska livet i Gustavs
berg. Är ledamot i kommunalnämnd och
fullmäktige, ordförande i socialdemokra
tiska arbetarkommunen och inte minst
viktigt bandyledare och Ekvallens: is
expert.
Bergasalen, som bergskyddsrummet i

Algatan nu kallas sedan kommunen be
slutat hyra rummet och använda det
som fritidslokal främst för ungdomens
behov, börjar färdigställas. Estrad har
uppförts, trägolv lägges och vidare gö
res utrymmen för kök, toaletter m.m.
350-400 personer skall Bergasalen kun
na ta emot.
Folkpensionärerna har kommit i ett

betydligt gynnsammare Iäge ifråga om
möjligheterna att kunna ,bo kvar i si
na bostäder på ålderns dagar sedan ar
betet och därmed även arbetsinkomster
na upphört, i och med att kommunen
beslutat höja gränserna för de kommu
nala bostadstilläggen den 1 januari
1956. Beroende på bostadskostnaden kan
en ensamstående pensionär nu få ett
bostadstillägg på högst 85 kronor i må
naden och två makar kan tillsammans
komma upp till 130 kronor i månaden.
Tingsbesök hade Gustavsberg den 11

januari, då häradsrätten i Södra roslags
domsaga med domare, övrig tingsperso
nal och nämndemän inledde det nya ar
betsåret med en visit hit ut. Tingspre
dikan hölls i kyrkan och därefter sam
lades alla i kommunalhuset, där kom
munen bjöd på kaffe.
Att förde"ta bostäder har nu ankommit

på kommunen sedan den blivit hyres
värd. Stiftelsen Gustavsbergs bostäder,
som står som juridisk ägare av kommu
nens hyreshus, har att svara för husens
uppförande, dess administration och
skötsel. Vid sidan har stiftelsens styrel
se nu även uppgiften att fördela lägen
heterna pä de bostadssökande. Då kom
munens bostadsverksarnhet växer ut
alltmer och det även kan bli fråga om
förmedling till andra lägenheter än i
stiftelsens hus, föreslogs på kommunal
fullmäktigemötet i april att en särskild
bostadsförmedling skulle tillsättas. Av
debatten skymtade även främst genom
stirtclserepresentanternas egna inlägg,
att den nuvarande ordningen med stif
telsen som bostadsfördelare, inte varit
helt lyckad. Fullmäktige tog dock inte
ställning till frågan denna gäng utan
ville ha den mer utredd.
Läkarmottagningen i Gustavsberg är

inte tillfredsställande. Folk får vänta
hela dagarna. Lokalerna är inte ända-

1olkparken
började som vanligt sommarsäsongen
med Valborgsmässorest, Det var det tra
ditionella programmet med Vårkonsert
av Blåsorkestern och Manskören och
fyrverkeri. Fem dansorkestrar ha enga
gerats för sommaren. Vi kommer att
stifta bekantskap med Arne Fcrnlövs
frän förra säsongen så omtyckta orkes
ter. Vidare .få vi höra Roffe Åbergs,
Yngve Johanssons, Henning Hendrix' och
sist men inte minst Pygrne Jazzbancl.
Bland artisterna kan nämnas kvartet

ten Syncopen, vocalisterna Berit Bohm,
Marion Sund, Ulla Christensson och Son
ja Sjöbäck på spinnsidan samt Lasse
Löndahl, Bertil Perrolf, Carl-Erik Tham
bert, Anders Börje, Carl-Gustav Lind
stedt och Arne Källerud, Carl-Axel El
ving och Staffan Broms m. fl.
Den nya lekplatsen kommer att tagas

i bruk i sommar och en miniatyrgolf
bana kommer att färdigställas så snart
sig göra låter.
Nya toaletter är också aktuellt och

bör få samma standard som är vanligt
nu för tiden. Anslutning får också gö
ras till avloppsledningen från Lugnet,
vilket helt kan lösa denna förut så be
svärliga fråga.
På Folkan har under vintern instal

lerats Cinemascope-anläggning och när
"barnsjukdomarna" gå över, kommer
den säkert att motsvara publikens för
väntningar.
Vaktmästaren John Dahlkvist har

sagt upp sin anställning efter många
år i föreningens tjänst. Före Folkpar
kens tillkomst innehade han samma
tjänst hos Gustavsbergs Nöjesklubb. Sty
relsen framför härmed föreningens tack
samhet till Dahlkvist för hans plikttrog
na och uppoffrande arbete.
Vår trädgårdskonsulent Folke Ryd

blom har utformat stora gängen med
dess •belysningspelare och rosgrupper,
rhododendron, m.m. samt lekplatsen och
golfbanan och det är styrelsens förhopp
ning att publiken skall känna sig hem
ma i Parken.

Ax

Ny Minneslista för Gustavsberg
är under tryckning och kommer att säl
jas till ett pris av 50 öre genom elever
na i klass 6· i skolan, varvid hälften till
faller deras skolresekassa.

målsenliga. En förbättring ,kan vi dock
våga hoppas på nu, då fullmäktige till
satte en kommitte, som ska:11 utreda och
försöka få en bättring till stånd.

Y.N.
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"Peter" Iritidsdress i
"Vargens·.. välkända kvnlite
Jackan helt sidenfodrad, byxan i mo
dernt snitt. Skrynkelhärdig, fläck- och
smutsfränstötande. Amerikansk rayon-
gabardin. Storlek 46-54. Herr 94:50
Storlek 6-18 är. Goss 10 är 76:.:_

Texas-Jeans
med dubbla vulk. knän - en nyhet som
gör dem ännu slitstarkare. Finns i färg:
svart och blå. Storl. 3-18 är.

10 är.... 17:--

Nyhet
Titisun contrasto
Pojkarnas populära och klädsamma
skjortmodell i enfärgad brun gabardin.
Krage och passpoaler i constraston.
"Sanfor."
Stor!. 29-36. Prisex. storl. 30
I herrstorlekar

Damjumper "Topp"

Samma med lång ärm

Priset är endast

18:25
22: 75

"Midi" - Solklänning
med jacka samt vid klockad kjol.
Trevligt prickmönster.
Storlek 36-46 45:-

Damkofta
i 100 % Icammad bomull. Parallello
stickning ¾ lång ärm.
Färger: vit, chockrosa, gul och påfågel
blå Storlekar 36-46 17 :50
Finnes även med knäppning och lång
ärm 18:75

Bomullsvara. Finnes såväl rund som V
ringad. Kort ärm. Färger: vit, chock
rosa, gul och påfågelblå.
Storlek 36-46 . 6:50

7:75

Vinetta "Promenad"
100 % nylon 51 gge x 30 den.
En elegant promenadstrumpa, som är
vacker och slitstark.

4:90

''Vinsy''
fritid- och arbetsskjortor i bra bomulls
kvalrteer och trevliga rutmönster.
"Sanfor". Pris frän

Ankelsock - herr
100 % crepenylon med förstärkning i tå
och häl. Storlek 10 1/2. 11 ½.
Extra !ägt pris

Gardiner
God sortering i trevliga mönster i meter
vara.

Färdiga lufter
Rayonullgardin i vit botten med röda
eller gröna prickar.
Pris per luft 10 :--
Allmogegardin av bomull med färgglatt
mönster på vit botten . 18:50

Rosafärgad Dampumps
med den moderna Watteauklacken

Rosafärgad Flicksko
31--33 23:- 34-36

11:-

3:25

32:50

Slippers - Fritidssko
Barnstorlekar.... . 11:75 13:75
Dam 14:75
Herr . . 16:50

Randsydd, sommarlätt herrsko

Herrpumps. Rödbrun

44:50

41:50

ELEKTRO-HELIOS
Strykmangel
Manglar - stryker - pressar
Vi demonstrerar den i
Möbel/sportbutiken el!. i hemmen.

Nu är det tid för
• Båtutrustning

• Trädgärdsredskap

Villakärra 95 lit. med 16 tum
luftgummihjul ... 77:-

24:50 • Fiskredskap

• Trädgårdsmöbler

• Cykeldäek - slangar

• Blomsterlökar

• Utsädesfröer

CO-OP
Snabb-bak
7 sorter att välja på.

Konsum Gustavsberg
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Föregående års verksamhet har re
dovisats inför medlemmarna på före
ningens tre distriktsstämmor samt
slutligen godkänts på föreningens
årsstämma. Stämmorna voro välbe
sökta. Förutom de informationer som
lämnades av föreningsledningen blev
det interpellation från medlemmarna,
som bl. a. ifrågasatte om inte vissa
utbyggnader av fastigheterna plane
rats på för kort sikt när det gällt
storleken på lokalerna.

Till detta kan man säga att det är
lätt att vara efterklok ( om det är
något försvar), men vi får väl vara
glada för att anslutningen och ut
vecklingen i vårt samhälle blivit av
större omfattning än beräknat. I
Hästhagen kommer hela fasaden att
flyttas ut för att giva utrymme för
den ökade medlemskrets, som vi hop
pas få inom detta område i höst. Vid
Villagatan tror vi att verksamheten
skall fungera bra när den utbyggnad
som pågår blir färdig i medio av maj.
Beträffande de centrala lokalerna för
specialvaruförsäljningen så måste
denna fråga hållas aktuell. Utveck
lingen får dock inte gå fortare än de
ekonomiska resurserna tillåter.
Vi har haft välbesökta butiksträf

far i samtliga livsmedelsbutiker, där
djupfrysta varor demonstrerades och
avsmakades. Demonstration och av
smakning av snabbak har även ord
nats i samtliga livsmedelsbutiker un
der mars månad. Några av vårens
och sommarens nyheter i textil och
skor presenterades vid två modevis
ningar i Kommunalhuset den 8 april.
Vi är synnerligen glada åt det go

da samarbete vi har med Vår gård,
Saltsjöbaden (rörelsens skola för
personal och funktionärer). Medlem
marna har säkerligen sett att vi haft
besök av hela kurser, som varit i vå
ra butiker och sysslat med omplock
ning av varor, demonstration, försälj
ning etc. En kurs för aktiva försäl
jare var i tillfälle att pröva sin säljar
förmåga på de medlemmar, som be
sökte Grindstuplan och Hästhagsplan
den 20 april. Bl. a. visades av HFI
godkända köksredskap.
När detta skrives har föregående

års överskott, som bl. a. gav 4 proc.
återbäring på köpta varor samt 5
proc. ränta på insatserna fördelats
och kontanterna översänts till med
lemmarna.
Försäljningen under första kvarta-

let i år var 1.482.000 :- kr med en
ökning av 209.000 :- kr.
Med förhoppning om att den vår

som vi väntar på snart skall komma,
passar vi på tillfället att hälsa med
lemmarna välkomna till våra buti
ker och avdelningar, som äro rustade
med varor av olika slag, som hör års
tiden till.

G. M-n.

KF:s semesterh.cm. Nissafors är öppet
även i år för KF-anställda och deras
familjer och står under ledning av fru
Elsie Johansson (17.6 -- 25.8). Kostna
derna är för vuxen kr. 9:5-0 per dag och
för barn under 10 år kr 5:-- per dag.
Sänglinne och handdukar skall medfö
ras. Närmare upplysningar genom G.
Dahlberg eller direkt genom Gummifa
briken, Gislaved (hr Nilsson).

-perfekt
ur varje

vinkel

Ligg märke till de
eleganta linjerna och

den perfekt formade halen,
Vinetta-strumpan

följer benet väl och
ökar benets charm.
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Min ungdoms vilda 0ar
När man kommer på den skuggiga si

dan av 50-talet vill man gärna göra som
svinen - rota, helst då i gamla minnen.
Jag är rädd för att de fä, mycket få, go
da gärningar man gjorde är en dålig
motvikt mot de sattyg man utan större
ansträngningar lyckades åstadkomma i
sin gröna ungdom.
När detta brobyggnadens mästerverk

exempelvis som gemenligen kallades
"Pinnbron", blev färdigt och vederbör
ligen inspekterat och beundrat av såväl
intelligensen som vanliga dödliga, åter
stod endast min egen inspektion. Och se,
allting var ganska gott. Endast en sak
fattades, min namnteckning plus litet
upphyfsning här och där vilket skedde
med tillhjälp av en slidkniv. Det såg
riktigt stiligt ut tyckte jag, men folk
har ju inget sinne för konst. "Nemesis"
vakade i "Bad-Heddas" skepnad, som
sin plikt trogen rapporterade förbätt
ringarna. Det kostade far min 5 kr. i
böter. Dom påstod att allting var dyrt
den tiden också, men stryk måste ha
varit hemskt billigt. Man fick mycket
för en femma. Dagen därpå bestod La
gerström med extra förplägnad utav
samma vara och han var inte snål han
heller. Under de närmaste dagarna stod
jag till bords, på grund av bakre svå
righeter. Men minnet av tillfälliga ne
derlag sitter aldrig i för länge.
Tänk vad det är vackert i Gustavs

berg på sommaren! Solen skiner - grä
set är grönt - bäckarna porla och de
små fåglarna kvittra i skogen. Och bi
na sen --- dom där små rara bina som
är så flitiga. Finns det någe trevligare
en att se bin som svärmar. Norman ha
de bin och en massa bikupor. Det såg så
lantligt och trevligt ut, där han gick
och pysslade och sög på en gammal ci
garrntump. Men varje Paradis har en
orm. Stenkastning. Den där urgamla
sporten, modern redan på Davids tid,
förbättrad av den gamla romaren Cajus
Julius Caesar, nådde fullkomligheten vid
Gustavsberg. Vad var då naturligare för
en utövare av denna nobla sport, än att
man, som den unge David gjorde, ut
valde en passande bummel och ·klippte
till den kupan där gubben stod. Inte var
det för att se gubben sätta några nya
rekord i terränglöpning inte. Nej men
det påstås att bin blir så dåsiga av för
mycket stillaslttande. Kanske det. Men
nog såg det småtrevligt ut alltid. Men
folk är ju så rasande hämndgiriga. Nor
man uppenbarade sig i skolan dan efter
åt, han såg fyllig och välmående. ut i
ansiktet, men man ska ju inte gå efter

utseende. Det blev otrevligt i alla fall.
Jag har så rasande svårt att tro på
nya testamentet, där det påstås att
handpåläggningar helade. På mej ver
kade de motsatsen. Tänk om Lagerström
levat under nya testamentets dagar, vad
han skulle ha botat många.
Far min hade alltid konjak hemma

och den karaffen stod i skänken i kö
ket. Det såg riktigt gott ut, när gub
ben tog sig en geting och smackade ef
teråt. Jag var väl då i den vördnads
värda 5-års åldern. Så kom söndagen
och kyrkokören, som både far och mor
tillhörde, sjöng i kyrkan. Tillfället gör
tjuven, tillfället för en avsmakning av
den förbjudna frukten var inne. Det
var ju ingen ide att krångla med små
glas när det fanns stora fina kaffekop
par, resultatet var minst sagt överväl
digande. Jag låg på köksgolvet, platt
stilla. Min mor, den godhjärtade själen,
trodde att någon hastigt påkommande
sjukdom slagit arvingen, far min kom
med Dr Lindhe. På min mors ängsliga
fråga, var det var för sjukdom, sva
rade han. "Sjukdom - pojkfan är stup
full!" Jag hoppas att våra grannar från
den tiden inte tror att det var applåder
och handklappningar som kom från vår
lägenhet. Vad dom hörde var täta kolli-

sioner mellan fadershanden och rygg
slutet. Det dröjde många år innan jag
tog den nästa. Moralen av historien är
den: Drick aldrig konjak, det är så för
tvivlat svårt att sitta dagen efter.

Värdshusarn hade grisar, eller rätta
re sagt, hans sugga (den som bodde i
svinhuset) hade små grisar. Så näpna
dom var. Skulle vara skojigt att ha en.
Sagt och gjort. Men suggan hade sina
egna ideer om den saken, hon tyckte
visst också att det var roligt att ha små
grisar. Hon ville ha mej också, åtmin
stone den biten av mina nya mollskinns
byxor som hon fick tag i. Det var
som den' lede sa när han rakade grisen:
"Mycke skrik och lite ull." Erkännas
måste dock, att jag sedan dess mött
större grisar och värre suggor ibland
den mänskliga rasen. Den här suggan
tog bara en bit av mina byxor, de andra
tog vad som låg i fickorna också. Sens
moral: Akta er för suggor. Om ~ag ba
ra vetat det!

"Kalle Wallberg" var skomakarego
säll hos Andersson i ösby. Han var pre
cis ingen John Barrymore i utseende.
Röst hade han visserligen men han var
ingen Jussi Björling. Han kom från
stan en gång lika väl laddad som "San
dahls Kanon". Jag mötte honom ovan
för Rutens backe, han satte ned sin
randiga smälandsportmonnä och gick in
bland buskarna (tittade antagligen efter
kantareI!er!) Väskan, som klingade så
vackert från öl- och literflaskornas

Efter en träning vid anrika Bleksäng 1913 togs den här bilden av Karl Dahlkvist.
I främre raden igenkänner man jit ledigt bl. a. George "Garrinq", John Lundin och
Gunnar Andersson. Kring_ "Blinka nitton" grupperar sig Lill-Erilc, Edvard Möller,
Acke Unden och en rad av kända gustavsberg,are. Halmhattarna var impulser från
".Amris'' stronga idrottskillar, som var skrudsuie i dylika solskydd vid Olym'piaden

i Stockholm .1912.



APRIL Ul56 GUSTAVSBERGAREN 15

"Gsstausbergaren" på 20-talet
Häromdagen visade mig Anton A. en

skrift från l923 eller "Gustavsbergskrö
nika" av Alfr. Pehrson. Några dagar
senare fann jag också en från 1921. Här
har vi tydligen föregångarna till Gus
tavsbergaren och till vår revy. Kröni
korna innehåller över hundratalet verser
med överblick på årets händelser. För
fattaren var Alfred Pehrson (Gerhards
far), som var modellör vid fabriken i
46 år. Han gick bort för 30 år sedan.
I krönikan för 1921 talas bl. a. om

frälsningsmöten, GIF slog Karlberg i
bandy med 9-0 ( strålande tider!),
kungens älgjakt, buss Stockholm-Klin
ten, elektriskt lyse (så att bagar Lind
ström kunde knåda sina limpor med mo
torkraft) m.m. Och här ett par prov:

mångfald, försvann i diket på andra si
dan vägen. Tänk vad det svenska språ
ket är rikt på märg och must. Natur
ligtvis frågade man 'Snällt och artigt vad
"farbror tittade efter". "Om du kan få
tag i min väska pojke så får du 25
öre!" En lätt förtjänt tolvskilling, men
det var värt den och mer till, att åhöra
den ljuvliga konsert som följde. Kalle
sjöng, det var återskall från bärskrien
på Bråvalla hed. Kung Erik lekte på
lutan. Kalle lutade ofta på litern. Kung
Erik hade krona, och sin Karin. Kalle
var ett strå vassare, han hade kron
brännvin och Ljunglövs ettan. När Mor
feus tog hand om Kalle smet jag ...
Från 1912 till 1915 arbetade jag på

fabriken. Hur mycket jag förtjänade?
Goa redaktörn - inte tar man pengar
från sina vänner. Ville Odelberg å jag
vi va som 10, han va 1, och jag var 0.
När man är så goda vänner, då arbe
tar man utan betalning. Jag kan san
n ingsenligt säga att det enda som öka
de på mitt konto, under dessa år, var
summan i skU:ldboken. Efter tre år
av detta började även jag med mitt lilla
förstånd inse, att om jag ville bli "egen"
skulle jag stanna kvar, men om jag
ville bli "min egen", skulle jag ge mig
av till bättre betesmarker. Om dom va
lessna när jag sa upp? "Kasse" bad
moj för själ å pina att stanna. Ingenjör
Odclberg hängde över skuldran som en
våt trasa å bara grät, och när båten
gick var Ville nere å höll ett långt tal
å bad mej komma tillbaka så fort som
möjligt. Om en 100 år eller så. Sen
drog dom alla långa suckar .Av lättnad.
Visst är det feberfantasier, men de har
varit varmt i år också.

George

Ett Folkets hsis det stakats ut
och kanske innan seklets slut ( !)
man möjligen kan börja bygga.
Men det finns folk, som är så stygga
och tycka att ett större gäng
ännu kan samlas i Bleksiitu),

I Mjölkcentralen u.p.a.
affärerna tycks ha gått bra,
ty Putte köpt av skinn en tröja,
som värmen inombords skall höja.
Och för att göra slut på, prat
de köpt en kassaapparat.

Vid Klubben Bengtsson byggt ett hu»,
som har en form som en kardus.
Där låter Blomberg motorn snurra,
oc_h grabbarna i salen hurra,
när Chaplin uppå duken gnor
med sin.a världsberömda skor.

Krönikan 1923 talar i varma ordalag
om skidtävling för barn, om kyrkostäm
mans besvär, tal av Per Albin, båtut
flykter, den nya nykterhetsnämnden, vår
förste landstingsman, föreläsningar och
besök av andens profeter.

I maj ny väg ifrån vårt torg
man börja,de Sofiadagen,
och det var rnången som fick sorg,
när värdshustrappan gick i graven.

En större idrottstävlan g_ick
av stapeln i Bleksiiru] den femte (aug.)
Det bästa längdhopp "Osse" fick
och "Range" bästa stav därjämte.

Alfr. Pehrson var en flitig versmaka
re som harangerade alla större händel
ser. "Motorflugan 1922" t. ex. skildra
de båt-klubbens utflykt till Storholmen
i 21 verser med rim på GBK.

Men sådana här minnen skulle inte
red. behöva leta fram. De borde ström
ma in från gamla gustavsbergare.

Gustav S Berg

Folkdanslag av 1906
Bland Nöjesklubbens medlemmar för

50 år sedan vaknade tidigt intresset för
folkdanserna. Josef Ekberg och Oskar
Severin samlade de hågade omkring sig,
man studerade danserna på Skansen och
skaffade litteratur och noter. Man sydde
också sina dräkter själv, pojkarnas kan
ske inte var så regelrätta, men Severin,
som höll med symaskin, komponerade
dem med viss stiltrogenhet. Förutom
egna samkväm deltog laget i Klubbens
fester med uppvisningar och upptåg,

som t. ex. vid "Bondbröllop" och det
s. k. "Lovisakalaset" på hösten. Gus
tavsbergs Folkdansgille av 1906 ansågs
vara skickliga dansare med en rik re,
pertoir, som inte saknade Väva vadmal,
Daldans, östgötapolska. När pojkarna
kom ut i exercisen blev det en paus
några år, under vilken tid ett nytt folk
danslag konkurrerade om gunsten. Så
lades verksamheten ned för att inte tas
upp förrän Gustavsbergs Hembygdsgille
gjorde ett nytt försök 1942 .

Flickorna ära från vänster: Helga Bohlin, Ester Eriksson, Berta Isaksson, Ester
.Andersson, Hildur Jonaeson, Mimmi Lundin, Ingeborg Fröberg, Judith Karlsson.
Pojkarna ära: Ragnar Gustavsson, Ernst Andersson, Oskar Söderberg, Oskar Wad-

ström, Eskil Pettersson, Leonard Eriksson, Oskar Severin, Josef Ekberg
och spelmännen Karl Enberq, Daniel Ekberg och Hiuiriu.s Pettersson.
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'Den gamla bonjouren
Det var. en gång en lergök. Det var

ingen riktig lergök. Han fick namnet
därför att han arbetade i lera. Det var
på den tiden då grövre material använ
des till 'serviser och pottor. Med tiden
kom vår figur att arbeta med ett hår
dare material. Han växte till, om inte
i nåd och visdom så i kontakt med sina
likar på många sätt. Det unga gliet fick
ett och annat kamratligt uppdrag. Folk
gifte sig och fick barn, det förekom
kalas vid både bröllop, barndop och be
gravning - och innan vår man visste
ordet av hade han blivit en traditionell
värd på alla dylika tillställningar i om
givningen. Så en dag hade en ryktbar
häradsdomare gått ur tiden och lergö
ken blev enträget ombedd att för detta
tillfälle åtaga sig värdskapet. Där stod
han nu. Den gamla blankslitna kosty
men sade ifrån. Men just vid den tiden
hade en småländsk skräddare hamnat
på orten. Han gjorde stor propaganda
för Drags fabrikat till kläder. Här måste
ödmjukt erkännas att vi aldrig förut
i vårt unga liv varit skrudade i detta
utmärkta ylle. Sagt och ·gjort - det var
startklart för kostymen. Måttbandet
fanns till hands och tyg var på väg
och en dag kom skräddarens kallelse till
provning. Men nu kom chocken! Plag
get som provades var en bonjour! Ler
göken trodde det var en överrock. Vis
serligen var det på den tiden då bon
jouren var regel bland tämligen fram
skjutna personer - men ändå! Där stod
nu lergöken med sin påhängda bon
jour. Saken fick ha sin gäng, men det
värsta var att bonjour-lergöken sedan
blev obligatorisk vid värdiga, glada eller
sorgefyllda tillfällen. Och där börjar be
rättelsen om vad en bonjour .kan fä upp
leva.
Bonjourägaren hade sedan födseln

nedärvd vana att kläder ska slitas ut.
Men det finns något som kallas mode.
Där stod med tiden herren till bonjouren,
efter att under många år ha tjänat
levande och döda, uttittad. Den värsta
stöten kom då en engelsman, som för
irrat sig till de avskilda skärgårdsöarna,
gav den en förintande blick. Den stac
kars ägaren kom inte ens åt att knyta
nävarna i byxfickorna ät den :konve
nante gästen. Men <len som räddade si
tuationen var än en gäng den gamle
välpressade skräddaren. (Skräddare är
vanligen Inte välpressade.) Han kapa
de frarnskörten och sydde om det
Dragska klädet till en välsittande frack.

Den blev så flott att f. d. bonjouren kom
med på stor middag, uteslutande bestå
ende av honoratiores - möjligen med
undantag för lergöken. Den till frack
ändrade bonjouren upplevde därvid en
skandalmiddag, trots att den ägde rum
i en landsända, där man är van att blå
sa upp dylika tillställningar till toppen
av förnämitet. Ett av landets förnämsta
broföretag hade fullbordats och skulle
invigas av kunglighet och högsta exper
tis. Ordnar skulle utdelas till de skick
liga konstruktörerna och byggmästarna.

Bonjouren hade aldrig i sitt liv trott
att den skulle fä uppleva något så för
nämligt som ordensutdelning. Och det
blev fönämligt med besked. Kraschaner
och ordnar blixtrade, damerna vädrade
sina nyförvärvade kreationer. I denna
krets skulle de förnämsta 'bland dem
som utmärkt sig i det svåra arbetet få
sina utmärkelser, alltifrån guldmedaljer
ned till ett enkelt ''Tack ska ni ha".
Under fanfarer vandrade de utvalda skö
na fram till dem som skulle smyckas
med trissor av olika värdighet och klass.
Landsändans förnämsta representanter
höll långa tal för de duktiga toppmän
nen och deras strålande insatser. Och
det skålades offentligt i värda drycker
och mera intimt i starkare. Men när
det så småningom blev utsupet, som
Wadman sa i någon visa, började några
mindre belåtna röster höras. Det blev
nya men ilskna tal. Den som byggt
kanalen under bron hade blivit förbi
gången, vilket han offentligt och högt
demonstrerade. Även han som byggt

Gustavsbergaren
bugar sig denna gång för sin ansvariga
utgivare, Gunnar Andersson, som nu till
sina många andra politiska förtroende
uppdrag fätt ett av förnämligare slag,
nämligen ordförandeskapet i Stockholms
läns landsting. Gunnar har tillhört
landstinget sedan 1934 då han var
yngsta ledamoten. I många år har han
arbetat för landstingets räkning genom
olika kommitteuppdrag, bl. a. tillhör han
förvaltningsutskottet, landstingets cen
trala förvaltningsnämnd. Landstings.
männen var eniga i sitt val av Gunnar,
som •kom att efterträda riksdagsman
Laur Fransson från Norrtälje. Denne
kvarstår dock som ordförande i för
valtningsutskottet. Vi önskar Gunnar
lycka till på den nya posten.

/~
~
~·

"L./' J -'J'--,;/

bron hade nu fått kurage. Med ett fyllt
glas i ena handen och en orden, som
han fått tidigare, i den andra handen,
talade han och sade: "När en man i
min ställning utfört ett sådant arbete
och icke får ett erkännande, är det lik
tydigt med att han inte varit vuxen sin
uppgift." Varpå han drack ur sitt glas,
slängde det i backen och kastade sin
gamla utmärkelse efter ...

Villervallan och upprördheten fort
satte tills alla så småningom återvände
hem.
Lergöken .och några i hans sällskap

tyckte också att det var underligt med
denna medaljutdelning. De fäste sig inte
mycket för trissor, men de började att
forska i urkunderna, Och se - då kom
det fram, att en smörhandlare fått en
bricka för bron, fast den skulle ju inte
direkt bära smör. Trissan för kanalen
gick till en som kursade tröskverk o.s.v.
Vi började fatta sammanhanget. Andra
än de ledande i :arbetet hade åt sig själ
va ordnat utmärkelser.

Så kom en ny session, där de som
ställt till offentlig skandel skulle märkas
i protokollen för all framtid Lergö-
,ken och hans meningsfränder samlade
sig och ropade stopp. "Icke ett ord me
ra om denna sak! Men kalla in kanal
byggaren och brobyggaren!" Så sked
de, och på vedertagna vägar kom se
dan de utmärkelser, som skulle utdelas,
J rätta händer. Men bonjouren-fracken
trivdes inte mera på den platsen. -
Den hänger nu på museet. En vaktmäs
tare i livre hämtade den häromdagen.

Lerg_ökcn Janas
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En dag i Köpenhamn

Genom Kvarnbergsskolans högtalare
fick eleverna sista skoldagen före vin
tersportlovet höra att de ute på Ske
viksgården hade chans att vinna en flyg
resa till Köpenhamn.

Det blev naturligtvis invasion dit ut.
Och ingen behövde ångra sig. Skeviks
gårdens föreståndare herr Preben Mor
tensen hade ordnat så att barnen allt
efter smak fick ägna sig åt ishockey,
konståkning på skridskor och skidsko
la. Och ett sjuttiotal ungdomar försökte
sig på att erövra Atlas Resebyrås fina
pris, flygresan till Köpenhamn.
Tävlingen gick ut på att åka en fem

kilometersbana och vid olika kontroller
lösa finurligt utlagda uppgifter. Göran
Lindahl, klass 7 a blev den lycklige seg
raren. Han lyckades bäst med att igen
känna olika djurspår, glssa rätt på träd
slag, tala om i vilken gren Sixten Jern
berg vann guldmedalj och en hel del
andra allmänbildningssaker.
Flygresan med SAS DC 6 :a bjöd på

nerresan inga sensationer, då Göran
oturligt nog av ett tjockt molnbälte
hindrades från att se moder "Svea"
från luften. Men det var ju spännande
nog att som Göran, ensam av arla pas
sagerare, få gå ut i förarhytten och få
del av marschhastighet och höjd. Med
en fart av 200-100 mil i timmen tog

det inte mer än 1 1/2 timme att kom
ma till Köpenhamn. Där togs han emot
av en charmant flygvärdinna, som blev
Görans ciceron. Hon tog honom med sig
på en rundtur genom staden och Göran
fick vara med om vaktparaden på kung
liga slottet Amalienborg, se alla mera
bemärkta byggnader och framför allt
titta på de många djuren i zoologiska
trädgården, innan det var dags att fa
ra hem igen efter snabbvisiten.
Tretton timmar efter avresan landade

han åter elegant på Bromma. Att se
Stockholm "by Night" från luften det
tyckte Göran var färdens klimax, och
säkert är att det dröjer länge innan
denna resas många intryck förbleknar.

Där
ungdom träffas

Unga örnar. Hobbyverksamhet
Kommunalhuset torsdagar kl. 18

Gossorkestern. Tisdagar kl. 17-19
Musikpaviljongen

l\'lissionsförsaml. VF och Juniorer. Mån
dagskvällar
VP Torsdagskvällar
Missionshuset

Soc.dem. Ungdomsklubben. Måndags
kvällar. Kommunalhuset

China Pipers, ungdomskör. Onsdagar
kl. 18.30. Kvarnbergsskolan

N. T. O:s ungdomsgrupp
Kommunalhuset. Tisdagar kl. 19.30

Baptistförs. juniorförening
Medlemsavgift 1:-.
Ledare: Pastor Kjell östby
Tel. 303 54

Under maj månad
träffas vi den 15/5 vid

Ungdomssamkväm, med underhållning,
säng, lekar och dans, ordnat av Folk
nykterhetens dag;

Kvällspromenad på skogsmarker, en
vardagskväll efter Pingst; och

Ungdomsträff i Bergasalen en kväll, som
meddelas på affischer.

En fjärils
sommardrom:

Jag är en stackars fjäril, som nyss har
kommit fram ur puppan. Tänk, när skall
det bli varmt och skönt och när skall
solen börja stråla? Det har varit natt,
morgonen börjar gry, daggen har lagt
sig som en pärlmatta över gräset. Nu
stiger solen sakta upp i öster, nu lj(!snar
dagen, solen skiner nere i dalen, där
blåklockorna och prästkragarna svajar
för vinden. Jag flyger fram på små
lätta fjärilsvingar.

Här klättrar vildrosen vid ett träd. Jag
stannar till ett tag och hör liksom en
viskning genom träden. "Ssss. Kom hit
lilla fjäril, här får du rum att bo. Ssss."
Viskningen avtar med ett susande. Jag
flyger vidare, nu hörs viskningen på nytt,
nu förstår jag, att det är vildrosen, som
viskar. Där står den så ljuv och skir som
aldrig förr. Kronbladen vidgar ut sig
särskilt mycket på en blomma, det är nog
där jag skall få ha mitt bo. När jag
flyger närmare, öppnar vildrosen sin
famn och viskar: "Välkommen kära fjäril,
välkommen!"

Solen står nu som högst på himlen.
Tänk en så'n ljuvlig dag det blir. På
badstranden leker barnen, man hör gläd
jetjut från vattnet, det plaskar och skum
mar, och långt där borta vid horisonten
ser man de vita seglen från segelbåtarna.
Jag sitter här i vildrosens famn, och ser
ut över havet och ·drömmer, bara dröm
mer. Tänk, jag skulle så gärna vilja vara
människa och plaska i det stora havet,
och tänk så roligt det skulle vara att leva
som människorna. Men ändå är jag bara
en stackars fjäril. · -

Solen sjunker mer och mer, det blir
mindre och mindre med folk på bad
stranden. De börjar dra sig hemåt.

Jag undrar vad vildrosen har tänkt på
hela tiden. Nu börjar rosen dra ihop sina
kronblad, och jag får också krypa ihop
och sova. Så går solen ner, lika sakta
som den gick upp. Skymningen faller på,
natten är inne. Om en stund vaknar jag
till en ny dag.

Eivor Nygren, 7 b.
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Man kan köpa en mans tid, man kan
köpa hans fysiska närvaro på, en given
plats, rnan kan till och med köpa ett be
stiimt mått av muskelrörelser per dag
och timme. Men rnan kan inte köpa en
tusiasm, man inte köpa initiativ, man
kan inte köpa lojalitet, man kan inte
lcöpa hjärtats och sinnets hängivenhet.

Olarence Fruncis

*

Vi köper en Iiten låda stor som två
bilbatterier. Vi får den laddad och för
seglad för 1.500 kronor. Den räcker i
sex år. Och med det lilla aggregatet upp
värmer vi vår bostad, driver vårt kyl
skåp, håller våra hushållsmaskiner i
gång hela garantitiden. När detta un
derverk ska inträffa? Kanske om bara
fem-sex år, om atomkraftsvetenska
pen fortsätter som den börjat.

Herman Holm
i Sydsv. Dagbladet

*

En svensk måste tyvärr ofta konsta
tera hur litet vi i förhållande till många
andra länder gjort för att bygga upp
en god ungdomsvård. Detta intryck för
stärktes ytterligare under en rundresa
i Finland (efter ett FN-seminarium i
augusti). Finland har sålunda den en
da utbildnlngsanstalten för ungdomsle
dare i Norden. Folkskollärarna äro skyl
diga att i viss utsträckning tjänstgöra
som ledare för fritidsverksamhet bland
ungdom. Det finska undervisningsminl
steriet har i anvisningar till kommu
nerna uppmanat dem att anvisa medel
till ungdomsverksamhet och att tillsätta
kommunala ungdomsstyreiser. De nor
malinstruktioner, som utarbetats fördes
sa styrelser, ge också ett intryck av hur
metodiskt finnarna bygga upp sin ung
domsvård. Ute i bygderna finner man
också imponerande anläggningar för
ungdomen. Rihimäkis bassängbad och
hobbyslöjdskola måste väcka avund hos
en svensk och att ett brukssamhälle med
c:a 5000 invånare har en heltidsanställd
ungdomsvårdare var för oss något av en
sensation.

Arne Aberg
"Barnavård och Ungdomsskydd"

Skall vi nu se mot framtiden och då
göra det antagandet, att de hindersam
ma gränsskydden mellan staterna bort
fallit, kan vi vänta oss, att det tunga
manuella arbetet helt bortfaller. En följd
härav blir, att arbetarnas antal minskas
samtidigt som tjänstemännen blir allt
flera. Kommer man då att dra skillnad
mellan arbetare och tjänstemän? Det
tror jag inte. En sådan kategoriklyv
ning kommer inte att bibehållas. Arbe
tare och tjänstemän kommer att flyta
samman i gemensamma organisationer.
Möjligen uppdelade efter industriella lin
jer, som kommer att inrymma hela
världens anställda inom branschen. Lö.
nerna för de anställda, kommer inte,
som nu är fallet, att till en väsentlig
del bero på kraftmätningar mellan före
tag och anställda utan på rvetenskapligt
fastställd rätt till del av hela produk
tionsresultatet. Arbetet, vare sig i fa
briken eller på det tekniska eller ad
ministrativa kontoret, blir ingen börda
utan snarare ett nöje. Och arbetsdagen
blir lika åtråvärd som nu vilodagen.
Fritidsproblemet kommer att bli domi
nerande, sedan alla sett sig om i värl
den. Det sistnämnda kommer att under
lättas av luftkonditionerade flygkrop
par, som i stratosfären på ett minimum
av tid för norrländska arbetare till sö
derns soliga nejder.

Albin Johansson på tal om
Automationen i "Vi".

*

Vi kan nu med visshet säga, att en
mycket väsentlig skuld till tandrötans
oerhörda utbredning i våra dagars Sve
rige ligger i den fullständigt ohämma
de konsumtionen - i synnerhet bland
barn och ungdom - av snask i olika
former. Särskilt stora är riskerna för
tandhälsan vid den vanemässiga rnel
Ianmålsförtäringen av sötsaker i klib
big form. Lika väl som vi ha ett farligt
alkoholproblem för vilket allt fler med
borgare börjat få upp ögonen - sär
skilt nu sedan spriten blivit alltför lätt
överkomlig - lika väl ha vi ett soc.
kerproblem, som hittills för litet be
aktats. Inte nog med att vi offrar när
mare 500 miljoner årligen på vad som
kallas snask - en summa nästan lika
stor som den för de allmänna barnbidra
gen eller en fjärdedel av vår försvars
budget - utan vi tillfogar också vår
hälsa i många fall oreparabla skador
på grund av vår förvända smak för
socker och därav framställda, i stor ut
sträckning tandrötebefordrande produk
ter.

Medicinalrådet Maunsbach
i Svensk Sjukkassetidning

'Brevlådan
Krere venner på Gustavsberg

Jeg havde den interessante oplevelse
at deltage i studiebesöget på jeres fa
brik 19/11-55. Vi var 12 elever fra for
skellige steder i Danmark, og den 3.000
km. Iange studierejse, rundt i jeres her
lige land, var bekostet a:f "Tuborgfon
det" i Köbenhavn.
Turen var tildelt os fordi vi havde

afsluttet 3 års frivilligt aftenundervis
ning på Arbejdsteknisk Skole, hvar vi
lrerte dansk, regning, tegning, fysik, ma
terialelrere, motorlsere, kemi, elektrici
tetslrere og havde fri diskutioner om
bl. a. metodestudie og tidtagning af
vart akordarbejde, og desuden havde vi
nogle filmsaftener med forskellige tek
niske film, og vi var på marige fabriks
besög.
Hvarfor gjorde vi det?
Jo for at dygtiggöre os indenfor det

arbejdsfelt, hvor vi var ansat, vi kan
jo sige at vi var nogle gamle skole.
drenge, jeg er selv 46 år, men her i
Danmark har vi noget trist noget, der
hedder arbejdslöshed, og man kan jo
aldrig vide, om der kommer dårlige
tider for industrien, i et sådant tilfrelde
har vi et godt rygstöd, når vi har
gennemgået denne skole, og desuden er
mit motto, at man kan lrere så lrenge
man lever.
Nu har vi fäet vore raporter og en

mrengde dejlige billeder sendt fra vor
rejseleder herr Ing. P. Waidtlöw, og
vi er således istand til at genopleve rej
sen i alle detaljer.

Mine tanker går ofte tilbage til den
dejlige dag på "Gustavsberg", jeg syntes
at det var sådan en harmonisk sam
menkobllng, jeres f'abrtk , jeres kommu
ne og jeres vidunderlige natur lige uden
for dören, det må v,rere herligt at have
sit virke i sådanne omgivelser.

Vi kunne godt · have önsket os noget
mere Ud i Gustavsberg, men vor rejse
var jo tilrettelagt time for time, så det
Jod sig desV'.rerre ikke göre.

Mit store önske er engang at komme
til at holde ferie i Gustavsberg, men det
er jo dyrt for en arbejderfamilie at
rejse så langt og bo og spise hos frem.
mede, men jeg har et forslag, og det går
ud på, hvis der er interesse for det, at
lave en ferieveksling, således at vi
indviterer en arbejderfamilie fra Gus
tavsberg ned og bo og spise hos os ca
8-10 dage, så bliver udgiften jo kun
rejsepenge og lidt lommepenge, og så
kunne vci måske komme til Gustavsberg
et andet år.
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Hvis der skulle vsere flere familier der
er interesseret i at komme ud at lrere
andre mennesker og andre forhold at
kende, så kunne jeg måske skaffe in
teresserede her i Odense, jeg arbejder
hos ''Thrige", der har ca. 3 000 ansatte,
så <ler skulle jo nok findes nogle, <ler
syntes om at veere med. Vi har jo ikke
så storslået natur, som kan fremvise,
men vi skal nok finde noget, <ler kan
vrekke Interesse, og vi kan sikkert
også skaffe adgang til et par af vore
store fabriker.
I årene efter krigen er der blandt vi

danske en vågnende interesse for at
komme over grrenserne til vore nabo-

Hemkomsten. Brevskrivaren med hatten
i handen

lande, for at leere andre mennesker og
naturer at kende, i vart firma har vi
i 1955 oprettet en rejseforening, for at
lette var adgang til at komme ud.
Under vort besög fik jeg et exemplar

af "Gustavsbergaren", jeg har studeret
det nöje igennem, og jeg finder, at det
er en interessant og ret enestående må
de, hvorpå i sammenarbejder, <ler har
vi noget at Ieere, jek kunne godt tsenke
mig at blive abonent på "Gustavsber
garen" hvis det kan lade sig praktisere,
så var jeg istand til at fölge med i
jeres arbejde, og det interesserer mig
meget, et sådant sammenarbejde som
jeres vi! absolut lette dagen og vejen
for alle parter, og medvirke til at skabe
arbejdsglrede, og det er jo det <ler
gavner os alle, istedetfor som vi ofte
ser det her, at man rives og slides om
stumperne, og er ved at forgå af mis
tillid, men en stor del af disse forhold
opstär selvfölgelig, fordi <ler ikke er
arbejde nok til os alle.

Opgaver der mteresserer mig meget
er arbejderbeskyttelse, og så fritidsbe
skreftigelse for vore unge mennesker,
der har vi en stor opgave her med den
ungdom, der er opvokset under krig og
besrettelse, de har set og hört alt for
meget.

Hilsen
Svend Aage Hansen

Odense
Danmark

Två små flickor. Plötsligt. säger den
ena: "Pappa säjer att när de e' morron
här, så e' de natt i Amerika. Va' klum
pigt, va?" - "Ja, va' klumpigt", in
stämmer den andra och så skrattar de
så hjärtligt tillsammans. Men pappan
undrar litet bekymrat om flickorna även
som vuxna kommer att avfärda allt som
är nytt; allt som är annorlunda; allt som
är någonting annat än vad de själva,
skulle vilja att det skulle vara med ett:
"Va' klumpigt - va?"
Tja, varför skulle just dom här flic

korna bli annorlunda? De flesta av oss
människor är ju sammalunda. Nu är
det för all del inte så lätt att välja rätt
denna vår egen värld;

för än är det si och än är det så
om det inte är hipp som happ.
Men välja en väg vi måste ändå.
(På den få vi stå eller gå.)

Det är ju snällt av skalden att låta
oss välja mellan att stå eller gå, men
parantosen säjer att det är ett s. ,k.
nödrim, så man vet faktiskt inte vad
han menar. Nu finns det ju två möj
ligheter till, som han tycks ha förbi
sett, nämligen att ligga eller sitta sig
fram här ,i livet. Och det är så vanligt
så! Ja hur vi nu än gör så är det i
alla fall roligt att vi gör någonting.
Allra roligast är om man kan göra nå
gonting utan att vara någonting. Man
kan rätt gärna inte bli nedvärderad
om man aldrig varit övervärderad. Alla
minns väl den gångna vinterns besvär
ligheter med kyla och snö, halka och tö.
Och hurusom vår snöskottarinna fru
Sol inte behagade rengöra våra tak
förrän ,i slutet på mars. Men då rasade
hon på för fullt. Våra hustomtar blev
ängsliga, för här kunde ju ske olyckor.
Vad var att göra? Här gällde det att
handla raskt innan hyresgästerna bör
jade att rasa. En tidig morgon var port
rutan på insidan försedd med en lapp
på vilken det stod: "Risk för Ras! Gå
källarvägen!" Till nästa är borde man
noga betänka och överväga: om inte
sådana lappar lämpligen böra placeras
i höjd med våra småbarns näsor. (Med
Pappas glasögon på sin näsa ,kan det

·············"···········Prenumerera
på GUSTAVSBERGAREN

••••••••••••••••••••••••••

hända att de kunna läsa.) I annat faill
torde det nog så geniala greppet av
eventuellt överrasade barn betygsättas
med ett: "Va' klumpigt, va?"

Ett annat sätt att undvika snösam
lingen på våra tak torde vara att låta
takhalvorna möta varandra i lät oss
säga sextio graders vinkel. Uppslaget
gratis, hrr arkitekter.

Annars vill väl ingen förneka att just
husbyggnadsarkitekterna höra till dem
som verkligen göra någonting; och det
mesta görs djärvt men ändå estetiskt
tilltalande. Men en tystnadens slöja över
möbelarkitekturen, Kan det verkligen
vara så svårt att göra tänjbara möbler?
Möbler som man lätt och behändigt kan
plocka isär så att inflyttning i en mo
dern lägenhet kan försiggå utan olä
genhet för lägenheten eller möblerna
själva. Nu finns det förstås speciella
insatshus där ovannämnda svårigheter
har eliminerats. Vilket ju klart och .tyd
ligt framgår av namnet. I dessa hus
lär man kunna sätta in allt vad man
har och litet tm. Husen är ritade ( tror
vi) av husbyggnadsarkitekter men på
initiativ av några slags ekonomer. I
Hästhagen har vi fått tre stycken. Bot
tenvåningarna är avsedda för bilar (dom
ska ju bo dom också) och cykelställ
lär det väl också bli med tiden.

Husen är ritade utan några som helst
utsmyckningar i form av balkonger el
ler annat bjäfs. Vore vi inte rädda för
att avslöja vår fullständiga okunnighet
om byggnadsstilar så skulle vi vilja kal
la den för puritansk med vissa drag av
skotteism. På en enda punkt vågar vi
kritisera arkitekterna och det är hu
sens placering. Långsidorna borde na
turligtvis vätta åt vägen. Kortsidorna
kunna ju inte vara till någon nämn
värd akustisk hjälp för blåsorkestern
vid Hästhagskonsumskonserterna.

Det måste hrr arkitekter hälla med
om! Även om alla dessa garagedörrar
inte precis skulle vara estetiskt tillta
lande placerade mot vägen, så får man
väl någon gäng tänka på akustiken. Det
blir minsann inte så lätt för oss att
konkurrera med bilarna om lägenhets
ägarnas öron.

Fanfar,

En lyckad replik
var väl den som fälldes av en asiat,'
vilken vid en internationell konferens
välkomnats en smula sentimentalt med
orden:
- Vi är glada att få hälsa vår färga

de broder.
- Tack, sade asiaten. Jag är glad att

få träffa mina färglösa bröder,
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Födda.
Den 8 febr. Ola Michael Vaste s. t. Bengt

Torsten Vaste Wastensson och h.h, Ellen
Linnea f. Johansson, Hästh.terr 18.
Den 23 febr. Evelyn, d. t. Ilmar Pörk och

h.h, Inna f. Engmaa, Mariag. 13.
Den 4 mars. En dotter till John Percy

Gelin och h.h. Birgit Maria L Johansson,
G:le Svartens v. 5.
Den 22 mars. Eva Christina, d. t. Nils

Gustav Karlsson och h.h, Rosa Linnea f.
Rydberg, Kullen 6.
Den 22 mars. Britt-Marie, d. t. Karl Erik

Eriksson och h.h, Karin Maria f. Lindskog,
Mörtnäs.
Den 28 mars. Maj-Britt, d. t. Gunnar Nor

berg och h.h, Dagmar Anita f. Frilund,
Bergsg. 3 b.
Den 3 april. En son till Fernando Groselli

och h.h. Santa f. Marian, Mariag. 13.
Den 10 april. En dotter till Nils Göran

Johansson och h.h, Eila f. Kankkunen, Ma
riag. 3.

Vigda.
Den 25 febr. Hans Axel Eriksson, Grind

stugärde A 1 och Brita Mary Jönsson, Grind
stugärde A 4.
Den 11 mars. Sven-Arne Harald Eliasson,

Vaxholm och Ulla Mariana Rosen, Kärboda
1: 1.
Den 31 mars. Erik Johan Sjögren, Ingarög.

7 och Ida Matilda Lidman.
Den 31 mars. Werner Eickele, Sthlm och

Ulla Greta Johansson, Mariag·. 12.

Döda.
Den 29 febr. Änkefru Hilda Lovisa Anders

son f. Edsberg, Ald.hem., 78 är.
Den 11 mars. Änkefru Maria Johansson f.

Olsson, Ald.hem., 88 är.
Den 7 april. F. byggn.timmerm. Per Skog

lund, Sängen 1: 1., 86 är,
Den 15 april. Församlingens äldsta: Änke

fru Matilda Maria Andersson f. Andersson,
Mariag. 4, 92 år,

Tack!
Ett hjärtligt tack till företagsledning,

arbetskamrater, släkt och vänner för all
uppvaktning på min 50-årsdag.

John Lundin

För vänlig hågkomst på min 50-års
dag framför jag härmed mitt varma
tack.

Naimi Hallberg

Lärkan
Allt folket stilla i gården står,
när första lärkan i kölden slår.
Man lyssnar i morgon/riden
och märker, vad våren är liden.
Och skyarna gå över ljusnande gård
men kvittret höres, fast blåsten är

hård.
De unga, de småle och skälva.
De gamla, de stå för sig själva.
Gud hjälpe för signade fågelens skull
till värme i hjärtan och mull!

Anders österling

Varmt tack till alla och envar för
vackra blommor och gåvor på min 60-
årsdag.

Alvar Wallius

Ett varmt tack till släkt, vänner, [a
/Jriksfodning och arbetskamrater för
uppvaktningen på min 50-årsdag.

Olov Isakeson.

Tack för all vänlig hågkomst på min
50-årsdag!

Karin Andersson

Till fabriksledning, arbetskamrater
och vänner frambär jag ett vördsamt
tack för uppvaktningen på min 50-
årsdag.

Nils Johansson

Tack till alla vänner, arbetskamratei
och till arbetsledningen för vänlig upp
vaktning på min 50-årsdag.

Adele Bergschöld

Ett hjärtlig tack till alla, som så vän
ligt nppvaktade på min 60-årsdag.

Gerda Wadström

För alla glada iippvaktningar, pre
senter och blommor, den dag jag fyllde
10 år, ett hjärtligt tack!

Oskar Wadström

Ett varmt tack för all uppvaktning
på min 50-ärsdag.

Iris Holm

Hjärtlig tack till Konsum, Folkparken,
Gustavsbergs Fabriker, Norlings cykel
verkstad och alla enskilda som bidragit
till förnämlig prissamling vid skolung
domens skidtävling.

Idrottsföreningens skidsektion

lf'ör allt deltagande och alla blommor
vid rnin mors, Hilda Andersson, bort
gång, ber jag att till Pensionärsförening
en, peneionärer på Auieraomeliemmet,
släkt, vänner och grannar få framföra
mitt »armaete tack.

Vera i:!vahn

Frän Ingarö tycks det vara svårt att
få fram några nyheter, men vi pressar
Boen. Löfbom och får veta bl. a. att
Ingarö Folkpensionärsförening bildades
den 15 januari med 25 medlemmar, vi
dare att Ingarö Arbetarkommun haft
årsmöte i februari och att funktionärer
na omvaldes. Den 15 febr. hade Syföre
ningen "Enkrowam/' årsmöte. Den före
ningen är aktiv och har 34 medlemmar,
Till Jerringfonden har man åstadkom
mit 500 kr. Under april har Pensionärs
föreningen träffats på n;vtt, varvid "En
kronan" bjöd på kaffe och kommunen
gav föreningen ett tillskott i kassan på
200 :-, vilket tacksamt noterades. Den
15 april var det familjefest på Hem
värnsgärden och där stod Jngaro-lottor
na, för rusthållet och förärade dessutom
Hemvärnsgården hela 500 kr. till inred
ning.
I övrigt lär sportstugebyggandet skju

ta fart på Ingarös marker och nya tag
har gjorts för vattenförsörjningen. På
västra Brunnsområdet har man börjat
med vatten- och avloppsledningar. De gå
förbi Lövhamra och ner till Klockargår
den, där det skall byggas ett renings
verk. Dricksvattnet skall tas från
"Rikällan". Arbetet beräknas vara fär
digt under sommaren och drar en kost
nad av 250.000 kr.

Japansk fabel
Det var en gäng en bonde som sått

ris på sin jordlotl. Men bonden var en
mycket otålig man. Han gick ofta ut
på fältet och tittade på sitt ris meni
tyckte alltid att det växte då alldeles
för långsamt. Så en gång beslöt han
försöka hjälpa riset växa fortare. Han
drog upp varenda planta ett l:itet stycke
och arbetade därmed hela dagen så att
han nätt och jämt orkade släpa sig hem
på kvällen.
- Oj oj oj! Vad jag har arbetat i

dag! sa han när han kom hem. - Men:
så kommer också riset att växa for
tare nu.
När sonen hörde detta sprang han så

fort han kunde till fältet. Och vad fick
han se? Alla risplantorna slokade mot
marken ...
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Vårtankar
på Hemmet

Det är en solig dag i början av mars
på ett ålderdomshem. Jag tillhör vis
serligen inte de verkliga åldringarna,
jag är endast 51 år, men omständighe
terna ha gjort att jag tillfälligt hamnat
här. Man kämpar nu mot att alla för
delar i det materiella skall göra en and
ligt försoffad. Dock kanske det på ett
sätt vore bäst så. - Man äter sin goda
mat och dricker sitt goda kaffe och det
ta inverkar snart på kroppsvolymen om
man ej har stark karaktär. Ätandet
har blivit ett tidsfördriv och ett upp
skattat sådant.
Fåglarna kvittra i buskarna och trä

den utanför. Vi bruka mata dem. Ekorr
arna våga sig fram och äta nästan ur
handen på givarna. Så försvinna de
plötsligt. Med ett smackande kasta de
sig mot en trädstam och försvinna för en
stund upp i trädet. Svansen bildar en
fin kurva i flykten och litet snöpuder
virvlar upp i solglansen.
Ja, småfåglarna och ekorrarna kom.

mer som en hälsning från det brusande
pulserande livet där ute som vi här in
ne inte riktigt orkar med längre. Här
under ålderdomshemmets tak samman
stråla många människoöden. En del kan
ske kunnat forma sitt liv efter gynn
samma betingelser, varför de kunnat
leva ett relativt lyckligt liv, en del åter
ha varit nödsakade att leva under syn
nerligen ogynnsamma förhållanden.
Men alla bli vi lika inför det som skall
komma, sak samma hur våra liv än va
rit. Vi är endast en samling människor.
Här på Hemmet härskar friden. Trots
att vi är olika är sammanhållningen god
och vi är lojala mot varandra. Vi sitta
ju i samma båt med viss destination.
För en del av oss är bryggan för av
stigning nära, för andra längre bort.

Då sjukdomen gör det möjligt att
kroppsligt sysselsätta sig sitter man och
tänker på mycket. Tunga och dystra
tankar växla med glada och hoppfulla.
De ljusa tankarna överväga dock, ty
nu går det ju trots allt mot vår. Man
hoppas att det skall vara en förunnat
att än en gäng få vara med om livs
förnyelsen när saven sjuder, knopparna
börja svälla för att spricka, fåglar, and
ra djur och människor känner blodet
brusa fortare ju mera den speciella vår
luften blir förnimbar och en våryrsel
griper allt och alla. Hoppet griper tag
på nytt. Man hoppas att livets löften
skall infrias. Bara att finnas till, se,
höra och förnimma är underbart. Så

livet har nog fortfarande många gläd
jeämnen för människor, även för dem
som synes ha det svårt.

Solen börjar nu sjunka ser jag genom
mitt blomsterfönster. Den lyser dock
fortfarande på de azaleor, primula, nar
ztsser, blå iris, röda tulpaner och gula
påskliljor som min rumskamrat fick på
sin 75-årsdag och som jag nu också får
glädje av. Den stilla friden i rummet,
doften från blommorna blandad med
svag lukt av maten som skall serveras
om en stund i den vackra matsalen, lju
det av en mangel igång, röster runt om
kring från både pensionärer och per
sonal, vissheten att få resa hem så snart
det blivit tillräckligt varmt, allt detta
gör att man upplever att livet inte en
bart har en skuggsida.
Hoppet, det underbara, håller männi

skan uppe.
Britta Sandell

På sjukbesök hos en
arbetskamrat

Häromdagen hälsade jag på hos Nils
Evert Byström på Epidemisjukhuset i
Sundbyberg. Det är nu över två år se
dan, som han drabbades av polio och
sedan dess har respiratorn varit hans
ständiga hjälpattribut. Med tålamod
och vilja från honom själv och från
trogna vårdare har han anpassat sig
i en ständig kamp för att återställa mus
kelfunktionerna. Det gör han bland an
nat med tåmålning, där han genom in
tresse och träning kunnat göra en hel
del trevliga tavlor med naturmotiv. Ar
mar och händer kan han inte nyttja,
men genom tåmålningen, massage och
bengymnastik tycker han att kraften
kommer så sakta igen nedifrån.

Byström berättar om vården och pri
sar särskilt personalen, som aldrig läm
nar patienterna och ständigt får hjälpa
dem till rätta i alla situationer. Man
får inte slappna av, dagligen är det
sjukgymnastik med massage, brytningar
och lyftningar av benen, andningsöv
ningar med hjälp av konstgjord andning,
apparatur och gungor. Vilket allt måste
tas försiktigt. Med stöd kan Byström
också ha gångövningar och för kor
tare stunder träna andning utan appa
rat.

Sysselsättningen är alltid ett problem
för dem som äro bundna till sängen för
så lång tid. Här har terapin att bjuda

Byström i målartagen.

på bl. a. målning t. ex. på porslin, tav
lor m.m. Byström, som nu har sitt eget
rum med telefon och radio, har väggar
na fyllda med riktigt bra saker. En och
annan tavla har han lottat ut, vänner ha
köpt några och även personalen brukar
köpa en tavla ibland. •En skicklig Iära.
ro ger undervisning och hjälper till
med de allra petigaste detaljerna. Ibland
får patienterna vistas i sina hem, om
det inte är för långt bort och hälsotill
ståndet i övrigt är bra. Transporten
sker med ambulansbil och två vårdare
följer med och vistas då hos den polio
skadade, så att han får den vanliga dag
liga hjälpen.
Aptiten och sömnen är bra, säger By

ström, och i regel är också humöret bra,
men precis som andra människor kan
man ju ha bekymmer utöver sjukdo
men. Då ber jag syster ringa upp nå
gon vän och sätta luren för mun och
öm. Det lättar alltid att få prata ut ett
dag. Eller också läser jag en bok, som
sätts i en ställning framför mig. Med
en pinne i mun kan jag så vända blad
och bege mig ut på en resa i djungeln
och läsa om andra människors strapat
ser. - På min fråga vad han har för
önskan just nu, berättar Byström att
han blivit begeistrad, då han fått vara
med och se Television, som en med-pa
tient skaffat sig. Det ska han inrikta
sig på och söka få ihop kapital genom
att producera flera tavlor. Och då pas
sade jag på att säga att vi i Gustavs
berg vill vara med. Om en tid hoppas
jag få hämta ett 10-tal av Byströms
tåmålningar. De ska vi rama in och
sälja härute. Spekulanter får ställa sig
i kö! Nog bör det bli en televtsionsap
parat med tiden!
När jag bryter upp från pratstunden

hos Byström, ber han mig enträget att
framföra hans tack för den uppmuntran
och de penninggåvor han och hans fa
milj fått från grannar, vänner och ar
betskamrater vid olika tillfällen. Det
har stärkt hans humör och hopp.

Dbg
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Röda Korsets
20-årsjubileum

i Gustavsberg firades den 4 mars med
en högtidlighet i kyrkan inför en rätt
stor skara inbjudna, medlemmar och
andra intresserade. Sedan den svenska
fanan införts av kårlster i uniform höjde
musikdirektör Gusbaf Svensson taktpin
nen för -orkesterföreningens framföran
de av Marschen ur Bröllopet på Ulfåsa.
Därpå följde Första satsen ur Schuberts
symfoni i H-moll och till slut Södermans
Längtan, där operasångare Arne Wiren
var välsjungande solist.
I sitt hälsningsanförande gav Röda

Korsets ordförande, fru Greta Hallin, en
snabb överblick av de tjugo årens verk
samhet och de planer man hade för
framtiden, tackade alla som hjälpt till
och stött verksamheten och hälsade väl
kommen. Ingenjör Hjalmar Olson tol
kade ortsbornas uppskattning och Gu3-
tavsbergs Fabrikers förståelse för den
förebildliga insatsen i mänsklighetens
tjänst. Från företaget överlämnade han
en Röda Kors-fana till Gustavsberg-s
kretsen och hoppades att den skulle bli

en symbol för gagnande fortsatt verk
samhet.

Stockholmsdistriktets ordförande, di
rektör Nils Goude, erinrade i sitt hög
tidstal om hur tusentals famiijer under
senaste tiden drabbats av nya natur
katastrofer ute i världen och hur sam
tidigt Röda Korset i Geneve, huvudcen
tralen för världens samlade hjälpverk
samhet, låtit en appell gå ut om hjälp
och som lett till åtgärder inom 36 tim
mar från tio länder, däribland givetvis
också Sverige. Sammanlagt arbetar
100 miljoner Röda .Korsare i humanite
tens tjänst runt om i världen. över alla
geografiska, politiska och religiösa grän
ser går verksamheten, som ytterst syftar
till att hjälpa mänskligheten och att
bygga fred på jorden. Det som till sy
vende och sldst skapar denna stora
världsorganisation är de små enheter
na, de enskilda människorna. Bland
dessa är Gustavsbergskretsen en, till
vilken vi idag överbringa våra varma
lyckönskn.ngar och från överstyrelsen
ett hjärtligt tack för god vakt.
Direktör Goude överlämnade därefter till
några av kretsens medlemmar Röda
Korsets rörtjänstmärke, som en upp
skattn.ng för oegennyttigt arbete i Rö
da Korsets anda. Syster Rut Jonsson
erhöll Röda Korsets s.lverplaket.t. För-

Under Lingveckan på Eriksdalshallen gjorde vår dekorci.vdel-ning god propaganda
för företagsgymnastiken. Här syns halva gruppen i aktion

under Valborg Gieseckes ledning.

tjänstmärket överlämnades till Helga
Bergvall, Mattis Danielsson, Astrid En
berg, Margit Forslund, Sigrid Haglund,
Anna Kock, Sandra Larsson, Anna Lars
son, Ingeborg Lindgren, Jenny Wad
ström, Ester Wallius, Hedvig Pehrsson,
Albertina Sundberg. Efter medaljutdel
ningen följde sång av Anna Greta Sö
derblom och Arne Wiren i verk av bl. a.
Cesar Franck och J. Faure, varefter
festligheten avslutades med Postludium,
utfört av Gösta Borg.

Vi-cl kyrkkaffet på Värdshuset fram
fördes ytterligare lyckönskningar till
kretsen från värmdökretsens ordf. fru
Ada Zethr.arns och gustavsbergskretsens
förra ordf. fru Siri Berndtsson,
Hemvärnet gratulerade genom hvche

fen C. Wiberg och förärade ett bord
standar.

-g

Ja, för skolpojkar är
City Bravur en
idealis !< klocka -
av hög schweizisk
kvalitet och i

rimligt pris-

läge. Med
boett i still

(r. kr. 83:
boett i chrom
med stålbak·
botten fr. kr.

utan extra

kostnad med

.gemensamhets

.garnnti och all
.. ;.,;kfiirsiikring.

Obs.!
Det låga
priset

CITY§uwza
- ett robust och pålitligt urmakareur

Se kollektionen hos

Thörnquist
UR & Optik
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50-åringarna dominera födelsedagsta
bellen i år. Har man nått halvseklet och
jobbar i fa;briken sedan tio år tillbaka,
kan man som bekant vänta en Argenta
(rim!). I januari passerades 50-årsgrän
sen sålunda av Edit Larsson, Evald
Karlsson och Karl Lundgren. I februari
uppnådde Verner Larsson sina 70 år och
Oscar Karlsson •60, Elis Samuelsson och
Olov Isaksson fyllde 50. Under mars
månad har vi uppvaktat en rad av 50-
åringar, Sten Pettersson, Aaete lierg
schöld, Edvin Loumdes, Helge Lithander
och Nils Johansson och 60-äringarna
Alvar Wallius och Gerda Wadström.. I
denna aprilmånad har vi fem 50-åring
ar, John Lundin, Karin Andersson, Nai
mi Hallberq, Iris Holm och Karl Fors
berg. Och så spänstiga Oskar Wadström,
som den 19 april uppnådde sina 70 år.

Gustavsbergaren gratulerar er alla
och önskar god fortsättning. Oskar Wad
ström får representera jubilerarna. Han
började arbeta vid tolv års ålder som
springpojke hos Hedblom på verkstaden.
Med tiden avancerade han till förman
för porslinsverkstaden och vid KF:s till
träde hade han tillsynen över slamhuset
och bränningen. Många års troget kas
sörsarbete i SIF hör också till bilden.
Wadström är pensionerad, men anlitas
stadigt som arrangör av fabriksvisning
ar och på lediga stunder som "el-avlä
sare".

Oskar var med och bildade idrotts
föreningen, på den tiden då man med

Oskar Wadström.

1:(orpidrotte11.J
Korpidrottskommitten.
hade årsmöte den 16 april, varvid man
överbliclrnde verksamheten från våren
55 till våren 56, och smidde . planer för
fortsättningen.
Skidorna har undar vintersäsongen gli

dit fram till RM-lagpriset i Sandviken
och visat spetsarna i korpmästerskap
vid Hellasgården i februari och Björk
hagen i mars. På hemmaplan ordnades
avdelningsstafett den 18 februari, med
skogsarbetarna som vinnare.
Orienterarna har fört Gustavsbergs

märke till lagseger i RM-orienteringen
i Uppsala och vunnit goda placeringar
i Korpens mästerskap i dagorientering
och budkavle i september och oktober,
där särskilt våra lagkombinationer vi
sat sig suveräna. Till hösten får orien
terarna hedersuppdraget att arrangera
Korpens nattorienterlng.

I Handboll kan våra flickor visa en
suverän seger i div. 4 med 8 vunna
matcher av 8 spelade och målkvoten
B0-11. Målspottare har varit Marianne
Mattsman och fenomenal målförsvarare
Berit Karlsson, som redan nu är av
landslagsklass.
Företagsgymn{J)stiken, som ledes av

Svea Box, fortgår ,på dekoravdelningar
na och Gustavsbergs fabrikslag gjorde
ett uppmärksammat inslag under Ling
veckan.

musikkåren i spetsen tågade till Kol
ström eller Grisslinge för att träna
marsch. Han var också med i det popu
lära folkdanslaget för 50 år sedan. Han
är den ende kvarvarande av kavalje
rerna. Oskar är spänstig och en trägen
gäst vid bastun intill ösby träsk. Som
ciceron för Gustavsberg är han populär
och det han inte vet om porslin är inte
värt att veta.

Vi hyllar honom som en bra represen
tant för Gu.stavsbergarna.

G-g

Varpa,gubbarna har på några år käm
pat sig upp i eliten och har valt ut 9
man bland sina 20 aktiva att kämpa i
Korpens klass 3, som går i dagarna. I
höst har man Cupen och därtill Triang
elmatch mot bl. a. läromästarna "Bryg
garna". Den utmärkta träningsplanen
vid Vilan är emellertid i riskzonen, tack
vare utfyllnaden av Rutens träsk, men
vi får väl hoppas att inspektorn kan
finna en ny äng, i synnerhet som man
nu är mogen att få hemmamatcher.

Skyttet arbetar säkert och målmedve
tet i traditionella spår. En jämförelse
vis god placering i Svenska Dagbla
dets korpskytte går man in för att bätt
ra på vid årets tävlingar på Skuggan
i maj. Fabrikskorpen vanns som bekant
av BKF i sept. 1955, men i år torde
BKF få ännu skarpare konkurrens av
TPF. Nyligen ordnade våra skyttar koo
perativt DM i fältskytte, där Gustavs
bergs Fabriker dominerade både i· lag
och individuellt. Under våren hoppas
man på matcher mot Karlholms bruk
och några andra kooperativa kolleger.

Fotbollen, som rullade på Farstaborg
förra sommaren och som vanns av BKF,
får söka sig tillbaka till Ekvallen. Om
denna plan kan göras användbar efter
vinterns hårda press, så kommer vi bju
da in till avdelningskamp fram i maj.

Tennisen tycks ha ·kommit in i en
vägdal, men man rycker väl upp sig,
bara det blir varmt och planen i Höjd
hagen kan tas om hand Igen.
I planerna för årets korpidrott ivra

des för propagandatävlingar i fri idrott
mellan avdelningarna på Farstaborg i
höst. Dessutom ansåg mötet att vi kan
söka närmare kontakter med Korpför
bundet och söka anslag den vägen för
de verkligt aktiva sektionerna.

Vid årsträffen framförde Torsten
Rolf sektionernas tack till V.U. för att
den håller motionsidrotten vid liv dnorn
företaget. Han riktade sig särskllt till
ordf. och bad också att få tacka före
taget för stöd åt anställdas motions
idrott och för utbytet med andra före
tag på tävlingsbanorna. Vilket härmed
noteras. Korpidrottskommitten fick för
innevarande arbetssäsong följande sam
mansättning:

V.U.: G. Dahlberg (ordf.), Åke Näs
sen (sekr.) , T. Rolf (orientering).

Sektionsledare i övrigt blev: Axel
Eriks3on (fri idrott), Ernst Bäckström
(skidor), T. Sandqvist( fotboll), G. Möl
ler (varpa) , Svea Box (handboll och
damidrott), 0. Bergqvist (skytte), Einar
Andersson (bandy), ö. östgren (tennis),
Sune Nilsson (GIF:s kontaktman).

Ordf.
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Sommarlov
Ett steg på relingen. Som svar
hon kränger mjukt inunder foten

men reser sig med våta bord,

vars droppar bryta vattnets spegel
som morgonstillhet bryts av ord.
Långt ut där brisen sakta drar

i motljus syns ett disigt segel,

knappt löst ur horisontens band
här vilar än de vita skoten,
och toftens springa gömmer sand

från Skräddarn, där vi var i land,

och på ett mönjat ankarjly
syns torkad klump av bottens dy.
Den första kåren under stranden!
J(askader av ett öskar stdnleer,

och rodertappen nyckfullt blänker

mot bottens sjögräsvuxna skog,
när ögat söker över relingranden.

Den torra dukens lukt berusar,
först under segel lever båten.
Fall av från boj på babords bog
för vind som vikens vatten krusar,

från relingen till svarta nåten,
var fiber lever i ditt skrov.
Nu reser lavart sig - o sommarlov!

Arthur Hald
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1ill klagans tou
Ingen kommer på den iden att fö

rebrå flyttfågeln hans flykt. Alla bö
jer sig för hans hemliga vetskap om
varma land som styr hans vingar.
Hans flykt är en bekännelse till de
goda villkoren, som han vet är de rät
ta för honom, till och med innan
han upplevt dem. Som en sådan be
kännelse måste människans klagan
få vara till.

Låt oss inte stäcka den klagan som
är på livets sida, den som är brinnan
de medveten om huru sällan och kort
varigt stoftet kläder sig i människo
hamn. Gråterskorna i det gamla Israel
- inte förgyllde de död och under
gång. Med sin klagan lovsjöng de le
vandet, förhärligade människans tid
ovan gräset. Med sin jämmer sörjde
de åt den döde, som inte längre fick
gå på marken, tala med vänner och
kyssas. Det finns i negeroperan Porgy
and Bess en dödsklagan, en besvär
jelseramsa där döden fördöms som
en svartsjuk rival.

Oh död, har du ingen skam, ingen
skam,

du har fört bort denna ljuva man,
denna ljuva man,

oh död har du ingen skam!
Du har lämnat denna kvinna allena,

allena.
oh död har du ingen skam!

Här talas inte om dödens hemlig
hetsfulla mening, om något inneboen
de gott i smärta och övergivelse. Det
är livet samman med en levande äl
skad som är det goda. Döden är obe
veklig men protesten har ändå me
ning.
Ja det är klagan som uppror vi

måste sända ut och lyssna till -
även inför makter som aldrig ger rätt.

Men många makter är bevekliga.
Låt oss inte säga att jorden är hopp
löst ond och ägna oss åt trötta tyd
ningar. Låt oss bråka om dess då
liga sidor i en stadig förvissning att
den kan förbättras. Låt oss klaga
med tilltro!

Men alla svältande i världen be-

storma oss med sin nöd tills vi mätta
finner på ett annat reaktionssätt än
att kalla dem ödmjuka och pittoreska.
Om vi själva gläder oss åt att äta
och att mata små barn måste vi tro
att det gäller för alla människor. Vi
borde älska livets goda så mycket att
vi verkligen unnade det åt alla män
niskor. Vi behöver nödens klagan som
upplysning så länge vi inte tror att
fattigdomen är ful och lidandet me
ningslöst. Vi behöver klagan som be
vakare och försvarare av hälsa och
välstånd.

Om brödet är det viktigaste är det
ändå inte det hela. Det sipprar ut
en klagan från fabriksmurarna. Den
handlar om själen. Alltför ofta be
möts den klagan av ett moraliseran
de: tänk på Indiens svältande miljo
ner och var glad åt din packade mat
box - nu gäller det bara att se till
att de underutvecklade länderna får
en industri så att de kan försörja
sin befolkning. Indiens högt berömda
ro skall inte dras fram som något al
ternativ - den är säkert underbar
där den finns men förbehållen så få
människor. Det stora flertalet indier
som hungrar har inte ro varken till
kropp eller själ.

Nej visst måste dessa länder få
del av tekniken. Det är inte dess
spridning vi ska klanka på men kan
ske dess inre utveckling. Fördöm inte
maskinerna men klaga på dem - tills
konstruktörerna förbättrar dem.

Det talas så mycket om de ömtå
liga, om samhällets skyldigheter att
slå vakt om dem och bereda dem
lämpliga villkor. Gäller det inte sna
rare att värna om det ömtåliga inom
varje människa än att kringgärda en
kast av idel själsfina.

Det kära slagordet rätt man på
rätt plats borde också innebära en
prövning av somliga yrken huruvi
da de är rätta platser för någon män
niska.

Måste maskinerna beröva arbetet
all mening och fascination? Hur ska
de som står på durrande fabriksgolv
i ett helvetiskt larm med några få
handgrepp som daglig syssla kunna
anse att de hamnat på rätt plats i
livet?

Psykiatriker utbildas för att ta
hand om sådana som kollapsar av
hets eller leda i vidriga arbeten.
Om en sådan trasad arbetare blivit
någorlunda hoplappad på någon an
stalt och skall ut i förvärvsarbetet
igen heter det oftast att han måste
byta yrke - han är för ömtålig för

Med välvilligt medgivand,e åter
ges här Sara Lidmans Vårtal i
Uppsala, publicerat i MT den 13
maj.

fabriken eller postgirot. Och det är
ju bra för den enda. Men hur går det
för de övriga 99, de tålmodigt upp
rätta? Om monotonin stäcker deras
finaste känselspröt, vilken glädje kan
de då uppsöka under fritiden? Det
kan ju hända att den kollapsande ar
betaren reagerat som en ovanligt
frisk människa inför ett sjukt arbe
te. Bör man då inte lägga ner den
största omsorg på att bota arbetet.
Själva arbetet.

Det slösas med begåvningarna
samhället kan inte undvara sina be
gåvningar! heter det. Men alla män
niskor måste väl vara oumbärliga -
för sig själva och för samhället.

Det finns ett begåvningsraseri som
vi verkligen borde se upp med. Man
talar om intelligenskvoter som ett
slags börsnoteringar - det gäller för
samhället att investera utbildning ef
ter IQ.

Det är ett kränkande tal för alla
parter, men särskilt mot dem som in
te bestås någon utbildning.

De nyfödda barnen har oftast en
underbar värdighet i sina ansikten,
en enkel, alldeles självklar tillit till
världen, att de är godtagna och har
rätt att vara till. Måste vi mäta och
taxera och dela upp så kaHt att den
na värdighet löses upp i kryperi eller
hårdnar till högmod?

De som får högre utbildning kan
tala om tentamenshets och penning
bekymmer. Men de förskonas från de
trista arbetena, de är. samhällets
gunstlingar. Borde det inte vara lika
angeläget för ett kultursamhälle att
befria de mekaniska arbetena från
den tristess, som förnedrar och för
ödmjukar de människor som hänvi
sats till dem.

Så många av de tillvaratagna be
gåvningarna utbildas till att ta vara
på begåvningar, konstruera nya ratt
lås, framställa dåliga filmer eller kri
tisera pöbeln som går på dåliga fil
mer. Kunde inte några av dessa i
stället få använda sitt matematiska
kunnande och sin medmänskliga fan
tasi till att förbättra maskinerna?

Löpande bandets kvinnor och män
- överrösta maskindånet med er kla
gan, jämra er tills teknikerna måste
flytta blicken ett tag från produk
tionsökningen till er själva. Klaga
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Stockholmsglimt
Jag promenerade utefter stadsgårds

kajen för att titta efter ett motiv att
rita av.

Det var soligt och varmt, så jag ville
gärna ha en plats som ,kunde skugga
något. Jag hade nyss gått förbi en
målare som satt med ett akvarellblock
över knäna och skuggade papperet med
sin kropp. Men jag tycker det är besvär
ligt att ha solen i nacken när man tän
ker rita ett par timmar ,i sträck.

När jag kom fram till Franska Buk
ten hittade jag både motivet och den

r tills de tillvaratagna begåvningarna
får syn på era spillda själar! Klaga
tills alla vi som lever högt på ma
skinkulturens produkter hittar på nå
gon meningsfullare gengåva än en
grammofonskiva klockan tre och för
maningar om tålamod och tacksam
het.

*
Det finns ett sätt att avfärda det

svåra och onda med ljumt tröstande
"de ä som de ä de" eller ett suckan
de "det här livet är inget vidare".
Som om människan hade tusen år på
sig och inte behövde ta den första
mansåldern så allvarligt! Denna lik
giltiga kverulans vill aldrig upp ur
sitt självgoda hål. Den vill ingenting
annat än gnället, den är alldeles van
vördig mot livet.

Det är inte flykten som är målet
för lärkan utan det varma landet.
Den rena klagan vill inte sig själv,
den är en sång om det frånvarande
goda, en hänförelse av jublets art.
Någon gång kan den ha egenvärde.
Det är när den försöker uttrycka vår
innersta längtan, den som gäller det
orimliga, förbi hunger och mättnad,
förbi alla jordiska önskningar. Det
är inte en upprorets utan en bristens
klagan, den försagdaste av böner.

Allt för glädjens skull, den härliga,
under solen.

Våren och himmelens vindar säger
oss att människan är född till glädje.
Skulle hon svika den genom att ti
gande böja sig under onda villkor?

Därför att varje människa är en
sådan sällsynthet måste vi ha rätt
att skria, och väsnas under himlen
med vårt människoskap den tid som
förunnats oss. Och besjunga det var
ma landet när det är här och nu.

Lärkan är tillbaka - med näbben
full av jubel.

Sara Lidman

skuggiga platsen. Ett par väldiga lå
dor troligen emballage för Dieselmoto
rer och höga som små :kolonistugor står
några meter från kajkanten. I deras
sneda rektangelformade skugga ställer
jag min målarstol, en idealplats ur teck.
narsynpunkt. Pappersblocket lägger jag
över knäna, plockar upp olika kolpen
nor, sticker dom i bröstfickan, tänder
pipan och betraktar motivet framför
mej.

Solen lyser på Räntmästarehusets
framsida under det att hussidorna etter
Skeppsbron ligger i halvskugga, De oli
ka valven i slussriivån se mörka och
djupa ut. Några kraftiga <båtar av liv
räddningstyp är förtöjda i solljuset utan
för det valv som jag ser närmast mej,
och längst till vänster lyser den brun
glänsande sidan av en modern mahogny
låda, som i sin form mera liknar ett
strykjärn än en båt. De lediga båtbojar
na utanför guppar som stora flöten i
svallvågorna frän de små flitiga bogse
rarna som kommer och går i ständiga
turer. Vattenplatsen omkring ponton
bryggorna verkar trång men trevlig
och byter bilder ideligen som på en film
remsa. Längre bort mot Räntmästar
trappan tömmer Djurgårdsfärjan med
jämna mellanrum ut en samling myror
som sprider sig i olika riktningar.

Det är sent på eftermiddagen och pul
sen stiger i rörelsen omkring slussplan,
Från min plats härnere ser det ut som
Carl XIV Johan rider på slussräcket pe
kande med sin marskalkstav mot sö
ders höjder, med en svans av röda bus
sar, mustanger, bilar och stora trailers
efter sig. Solljuset, som blir lägre, läg
ger en matljusstrimma på uppfartens

asfalt, men tusentals brådskande ben
och fötter klipper ljusbandet likt en
Agafyr, klipp klapp klipp - - - .
Jag har redan länge laborerat med

kolstrecken för att hinna rita en mu
stang, när den kommer in på ljussi
dan av Räntmästarhuset precis under
det där reklamordet My Garden, och
jag tror att jag får vara nöjd med den
här sista placeringen av spå.rlådan.

Bogserbåten Starkgrogg var här och
tankade vatten för en stund sedan. Små
grabbar hjälpte till att rulla ut slangen
till vattenposten ·i kajen. Mannen vid på
draget svor och schasade åt dem, när
dom i sin iver snubblade och· trampade
på slangen så vattnet sprutade högt vid
den otäta tillskruvningen vid kajkan
ten.

Så går Starkgrogg igen och kråkfloc
ken av ungar fördelar sig på nya jakt
marker efter kajens länga perspektiv.
Jag ser att klockan på Räntmästare

·husets tak är över fem och att en sol
strimma börjar tränga igenom slussgra
ven från mälarsidan, Det är bäst att
avsluta det hela innan det blir ett nytt
ljusproblem.
Jag ställer upp ritblocket och låter

fixersprutan gå en randa över kolteck
ningen, medan tärnor, fisk och gråmåsar
skriker och slåss om resterna av bog
serbåts-kockens tallriksskrap.

Det är faktiskt litet kyligt i skuggan
nu, trots att det är ovanligt varmt för
årstiden.

En kopp kaffe på Slussbron! Men jag
ser genom fönstret att det är en lång :kö
vid bardisken - - jag kommer lagom
till bussen och dricker kaffet hemma.

Oalle B.

~.v~~::ti,1?4<,~
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Franska bukten ur Oalle B :s synvinkel.
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öndagen den 13 maj sökte sig 300
stavsbergare in under Kvarnberget

från Algatan och överraskades av att
finna en praktfull, ljus och rymlig sam
lingssal i bergets innandöme. Bekväma
stolar i långa rader, i fonden en scen
med vackert ,draperi, frisk och ren luft
förhöjde intrycket av trevnad.

Gösta Dahlberg höll en versifierad väl
komsthälsnmg, där han berättade hur
iden kom fram, om fabrikens och kom
munens välvilja att släppa till och in
reda skyddsrummet för fritidsver.ksam
heten och i synnerhet för ungdomsarbe
tet. Han harangerade byggmästarn,
färgsättare, elektriker och arbetare, som
gjort det hela så tilltalande och slutade:

Vi tycker salen passar för trivsel och
för gille

och hoppas slippa nyttja den för det
som ingen ville,

nej, blott i fred och ej som skydd i fara.
Ett andra hem för unga mänskors skara.
Mitt herrskap! Nu återstår här blott en

enda sak:
vi intet vet om akustik kring väggar;

golv och tak.
Som värdfolk tronar därför Gustavs

bergs orkester.
På deras vägnar hälsas Bergasalens

första gäster!

Och så gick ridån åt sidan för Orkes
terföreningen med musikdirektör Gustaf
Svensson i spetsen, och Margareta Berg
vid pianot som debuterande solist.

Med precision, god teknik och fin följ
samhet till orkestern - såsom MT:s
referent uttryckte sig - utförde den 15-
åriga Margareta konsertstycke för pia
no, op. 79 av C. M. von Weber. Det blev

I Bergasalen
varma applåder och förtjusande blom
mor.
Ingenjör Hjalmar Olson, som över

lämnade Bergasalen, erinrade om Ein
stein, som trakterade violin, men gick
till historien som den vetenskapsman
som löste ekvationen, där atomkraften
frigöres. Hans formel har lett till byg
gande av atomsäkra skyddsrum för fel
aktigt nyttjande av denna kraft, som i
sig främst har möjligheten att bereda
mänskligheten riklig välsignelse och var
tdll den också måste utnyttjas. Det är ett
gott tecken att detta skyddsrum kan tas
i bruk på det sätt vi nu gör. Talaren,
hoppades att framför allt ungdomen
skulle ha glädje av Bergasalen och med
en sådan frisk ungdomsglädje och verk
samhetslust, som inte behöver konstlade
stimulantia, Ungdomen har väntat länge
nog på en lokal för dans. Låt dem dansa
och ha trevligt!

Under "Bergakungens sal" ur Per
Gynt av E. Grieg tassade atomtrollen
ut. Lehårs Guld och Silver kom oss att
drömma om svepande valssteg över det
kärva golvet, potpurrit ur "Czardas
furstinnan" gav fantasibilder om kom
mande revyer och :teaterstycken på Ber
gasalens scen och den slutliga Ballet
Egyptien av Luigini om lek och dans,
gymnastik och rytm.

Bergasalen sög åt sig av dessa väl
smakande kryddor och svarade med att
bjuda ett tHlfredsställande akustiskt öra
och lyhördhet för trivselstämning.

Orkesterns prestationer belönades med

kraftiga applåder och vittnesbörd om
nya supporters. Blomstren till Gustaf
Svensson kom också på rätt plats.

Tisti,wgen den 15 maj var det ungdo
mens tur att inviga Bergasalen. Det
gjordes under mottot "Folknykterhetens
Dag" och blev något av familjefest, med
deltagare från 10---60 år i ungdomlig
stämning. Gossorkestern, även denna
ledd av Gustaf Svensson, gjorde sig po
pulär med fyra käckt spelade stycken.
Teateramatörernas lilla scen "Att välja"
hade en intresserad och uppskattad
publik.
Björn Höjer talade varmt för frukt

dryckerna och värvade många köpare
och medtänkare. - Dahlbergs allsånger
sjöngs med verklig inlevelse av 300
pigga röster och "Tjat.ta" Olsson. vann
ungdomarnas hjärtan från första stund.
Till ackompanjemang av Gnesta-Kalle,
med en bra högtalaranläggning och
framför allt genom sitt sympatiska och
chosefria uppträdande tog han greppet
direkt. Men så fick han också lov att
skriva autografer på löpande band.
De båda charmörerna, som fick var sin
Argenta-sak som minne av premiärbe
söket i Gustavsberg, uttryckte sitt stora
gtllande av den trivsamma lokalen.
RowuL Fröbergs kapell spelade upp

till dans. mast golvet var trögt och de
fria fruktdryckerna lockade, vågade en
hel del par sig upp. Och ändå fler blev
det i promenadpolonäs och den ound
vikliga Hockey-Cockeyn. Så gick dansen
i Bergasalen mot elvasnåret, då kvällens
conferencier Gösta Dahlberg avslutade
med "Tack för ikväll, vi ses igen!" Det
hoppas vi på litet var. Berqatrollet
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Vid ungdomsträffen blåste pojkarna i orkestern
så kinderna svällde - och när Tjotta sjöng höll

ungdomarna på att äta upp honom,
dvs. de spisade.

I Våsterled
VII.

Resan Detroit-Chicago skulle enligt
tidtabellen ta åtta timmar. Vi har nu
rest i närmare åtta timmar och fort
farande syns ingen stad. Det har redan
blivit mörkt och borta vid horisonten
blinkar några enstaka ljus. Busspassa
gerarna börjar bli en smula oroliga, en
del tittar ut, andra tittar nervöst på
klockan, men ingenting särskilt händer.
Min synnerlige vän, negressen med bar
net, nynnar på den bekanta melodin
"Its a long way to Tipperary" och i
detta kunde jag gott instämma.. Vägen
är så lång så lång. - E~ del passagera
re börjar nu ordna med sina tillhörig
heter, stämningen blir allt nervösare.
Den enda som tycks ta det lugnt är
negressen vid min stda, hon nynnar fort
farande "its a long way to Tipperary"
alltmedan hon vaggar med sin otympliga
kropp och ibland trycker mig hårt mot
bussens sida.

Men nu händer det bestämt något.
Bussen forcerar en mindre bergskedja,
vi når toppen, och där nedanför badar
staden Chicago i millioner ljus. Nej, det
är inte Chicago, det är endast en liten
förstad. Vi har snart förstaden och alla
ljusen bakom oss. Landskapet, det plat
ta och ensliga, utbreder sig på nytt
framför oss.

Jag försjunker i tankar. Från min
skolgeografi minns jag att staden ligger
vid Chicagoflodens mynning i Michigan
sjön. Staden är världens förnämsta cen
trum för spannmålshandeln och hyser
de största slakterier i världen. Dessa
brukar sprida en otrevlig odör som luk
tar milsvida omkring. Och förvisso bör
jar inte den otäcka lukten att kännas,
vi är tydligen i närheten av slakterier
na. Snart blir jag dock varse att doften
har ett mera mänskligt ursprung, den
avlämnas från den leende madonnan vid
min sida.
Jag väckes från mina funderingar av

att bussförarens monotona röst ljuder
genom bussen: "Cht-caa.goo - Chii-caa
goo". Vi är äntligen framme.

Men så enkelt är det inte att resa i
Amerika. Staden är stor. Det tar två
timmar att åka genom staden med spår
vagn. Jag skall till Lafayette ave. Jag
visar upp min adress för negressen, hon
tittar medlidsamt på min ringa person
och säger: "Stackars gosse du har fort
farande en timmes restid innan du kom
mer till den adressen". Bussen har dock
stannat för första anhalten, en del pas
sagerare stiger av. Så gör och min mör
ka väninna med barnet. Hon hette föres
ten Gesella men jag kallade henne för

Selma. Jag hjälper henne av med ba
gaget, som består av diverse påsar, vi
tar ett ömt farväl och jag är nu ensam
och övergiven på min plats i bussen.
Efter en del äventyr är jag så framme
vid min rätta hållplats, tar in på när
maste hotell, och börjar omedelbart pla
nera för mina dagar i Chicago.

Och mina första intryck av staden?
Det är inte stadens ytvidd, det är inte
heller husens storlek eller gatornas
bredd. Nej, det som först frapperar är
de våldsamma kontrasterna mellan rikt
och fattigt, mellan förnämliga boulevar
der och den uslaste slum. Ingen annan
stad i Nord-Amerika hyser så många
negrer. Detta har skapat speciella pro
blem. Det finns kilometervida stadsdelar
där den svarta befolkningen är place
rad. Under kriget behövdes det arbets
kraft i den Nord-Amerikanska industrin.
Man annonserade efter arbetare. Neg
rerna kom i tiotusental från sydstaterna.
Det var sannskyldiga lemmeltåg som in
te gick att hejda. Och de flesta fick an
ställning, det var ju högkonjunktur. Det
var sedan meningen att dessa arbetare
skulle resa tillbaka till södern igen, se
dan kriget var över. Men se det ville
man inte. För dessa förtryckta männi
skor var nordstaterna ett Kanaans land.
Man tjänade bra med pengar, man fick
äta på samma serveringar som de vita.
På bussar och spårvagnar fick man sät
ta sig på första bästa plats och man
blev betraktad som den vites jämlike.
Även fackföreningarna bedrev en liberal
politik, och de svarta tillförsäkrades:
samma förmåner som de vita. Undra på'.
att man trivdes, och att resa hem till
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sydstaterna - det ville man inte höra
talas om. Nu står myndigheterna där
med sina svårigheter. Och vari består
då dessa problem?

Det har skrivits lärda avhandlingar
om negerproblemet i Amerika. Här ska
endast beröras några enkla problem
ställningar baserade på personliga iakt
tagelser, eller framförda av mannen från
gatan..

Under mina dagar i Chicago var jag i
tillfälle att besöka fabriker, skolor, sjuk
hus och bostäder. överallt har man ta
git negrerna i sin tjänst. I olika sam
manhang och vid skilda tillfällen fram
ställde jag följande fråga: Har Ni nå
got negerproblem och vari består i så
fall detta? Svaren var väl något va
rierande men gick i regel ut på föl
jande:

Negrerna är lata, smutsiga och sak
nar ansvarskänsla. Titta bara hur dom
bor! Flyttar de in i en ny lägenhet kom
mer man dragande med hela släkten. Det
är fastrar och mostrar och kusiner i en
lång rad. Av detta drog jag' den slut
satsen, att något fel med ansvaret gent
emot familjen och släkten var det då
sannerligen inte. Så var det smutsen. -
Ja så särskilt renliga är dom väl inte.
Men hur var det här i Sverige för någ
ra årtionden sedan? Jag var i tillfälle
att besöka några nyuppförda bostäder
där negrerna bodde. Möbleringen var i
enklaste slaget. I sängrummen bäddade
man tydligen aldrig ihop sina sängar.
Vad är det förresten för mening att
bädda sin säng, då man är borta hela,
<lagen och snart ska lägga sig igen?
Rullgardinerna, där sådana fanns, var
ofta neddragna hela dagen, ibland var
de till hälften uppdragna. Tidningar kun
de emellanåt få tjänstgöra som gardi
ner. Man var tydligen rädd om den goda
värmen och någon vädring var väl inte
så vanlig. Gamla skor och trasbylten
låg ofta i något hörn av rummet. Men.

på trivseln var det inget fel. Utanför
väntade bilen, den stora och färggran
na, som man uppskattade långt mera än
bostaden. Till bilden hör att myndighe
terna har rättigheter att inspektera bo
städerna när helst de behagar. Negrerna
som sedan generationer har tjänstgjort
som slavar, måste få den omskolning
som är nödvändig för att kunna anpas
sa sig i sin nya miljö. Myndigheterna i
Ohicago har även gjort storverk för att
röja upp i den forna slummen. Detta har
ofta skett i strid med politiska och pri
vatekonomiska intressen.

Men så var det den mänskliga sam
levnaden. "Jag vill inte att min dotter
ska gifta sig med en neger, eller att
min son ska gifta sig med en negress".
Yttrandet fälldes av en svenskamerikan
och täcker ganska väl inställningen
gentemot negrerna. Motsättningarna lig
ger till stor del på det känslomässiga

· planet. Det är dock beklämmande att se
hur rasmotsättningarna utnyttjas i rent
kommersiellt syfte. Det kan finnas en
förort till en stad, på vars gata det en
dast bor vita. Någon finanshaj köper
ett hus efter gatan och säljer det sedan
till en neger. Den omedelbara följden
av denna handling blir att värdet av de
övriga husen efter gatan sjunker med
c:a 30 procent. Ingen vit vill gärna bo
granne med en neger. Efter någon tid
har de vita gett sig iväg, ifall <le nu inte
genom överbud lyckats Jcöpa huset av
negern. 'I'raffken är otrevlig och skapar
många obehagliga intermezzon.

Negerproblemet är stort för Amerika.
Det blir inte mindre genom en humanare
lagstiftning. Detta medför endast att
negrerna blir mera självmedvetna, och
intränger på områden som tidigare varit
förbehållna de vita . . . Men vi Iämna.r
dessa problem, och i nästa. artikel besö
ker vi några svenska familjer i Chi
cago.

Axel öhlund.

Stämningsfull avslutning
1 Gustavsbergs
enhetsskola

Gustavsbergs enhetsskola kunde tors
dagen den 14 juni släppa ut sin andra
årskull elever efter nio års skolgång.
Av de 45 eleverna har 22 undervisats i
9 ag och 23 i 9 y.

9 ag har bildat två undervlsningsgrup
per med 9 elever i 9 g och tretton i 9 a.
9 y har varit uppdelad i tre grupper:
husmodersgruppen 5 elever, metallyrken
8 elever och handels 10 elever. Sex ele
ver i 9 g har för avsikt att börja gymna
siestudier och två elever i 9 a ämnar
avlägga realexamen. Om de sju elever,
som förra året började i Enskede läro
verk kan meddelas att sex av dem kla
rade sig upp i andra ring i treåriga gym
nasiet, detta sagt inom parentes med an
ledning av skriverier beträffande Enske
de läroverk.

Skolan har omfattat 621 elever i 26
läraravdelningar. Enhetsskolan har om
fattat samtliga klasser. Utöver de hel
tidsanställda lärarna - 8 för småskolan,
12 för mellanstadiet och 6 för högsta
diet samt 4 övningslärare - har 6 del
tidsanställda tjänstgjort. Fyra lärare
har åtnjutit tjänstledighet för fortsatta
studier.
Den glansfulla avslutningen skedde i

Gustavsbergs kyrka dit hela skolan tå
gade med skolans egen musikkår i spet
sen. Där spelade den under Gustav,
Svenssons ledning några musikstycken,
en barnkör sjöng, kyrkoherde Olle Hal.
lin talade, överlärare Vilhelm Gezelius
redogjorde för vad sig i skolan tilldra
git hade, och delade ut premier varefter
skolstyrelsens vice ordf. Harald Persvret
avslutade med några ord till lärare och
elever. Nästa läsår börjar den 30 augusti
kl. 9.00.

I neg,erdistrikten river man garnrnalt och bygger nytt, men fortfarande bor
manga i såna ruckel som bilden tm vänster visar.
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Jag tvivlar
på den heliga Jämnvik.tslagen. I denna
underbara årets tid, då äppelträden stå
blommande som vällustiga prästinnor i
Tallåsens sluttningar och Jönssons lilla
täppa lyser som en oas i blått och gult,
när man knogar sig uppför gamla Häst
hagsbacken, Då tvivlar jag, efter att ha
framfött ännu en liten karl till denna
av manligt psyke redan så välfyllda fa
milj. Man känner sig som ett lamm
bland vargar. (Nu skall inte Sättaren
anmärka: Varför inte tvärtom? Sätta
ren skall överhuvudtaget inte lägga sig
i stänket. Han kan bli våt.)

Det börjar bli en efterhängsen vana
hos mig det här, att utnyttja den säk
raste formen för husmoderssemester, en
vecka på Pensionat B.B. Där ingen fa
milj pockar på moderns uppmärksamhet,
passning och omsorg. Där ingenting an
nat fordras av henne, än att hon skall
fylla sina biologiska funktioner. Som
kan vara smärtsamma Intill det outsäg.
oara men kanske oftare är en verklighet
som kan täckas av det vackra ordet
Förlossning. Sedan får hon tid och hjälp
att plåstra om alla efterkommande
krämpor, får god mat, utan att behöva
laga den och diska efteråt. Många blom
mor får sitt skönhetsliv förkortat för
att glädja just henne. Visserligen är
hennes blomsterskörd bara femtedelen
av en normal konfirmands, men det är
ju skillnad på prestation och prestation.
Skam den som läst färdigt för prästen
och inte får fler och dyrbarare blomster
uppsatser än farsan på femtiårsdan.
Och inte fick jag någon klocka eller
moped heller, men jag har blivit lovad
en rundsmörjning av barnvagnen. Så
det ordnar sig.

Det stundar till examen
i skolan och de vanliga begåvningarna
gå fram för att hämta sina premier. Det
vare mig fjärran att vilja beröva dem,
den glädjen. Skolan är väl det enda.
ställe där den sorts begåvningar firar
triumfer. Ute i livet härskar helt andra
lagar och värderingar. Men i alla fall?
.Jag har två rätt jämngamla systrar.

Den ena lekte sig igenom skolan, men
inhöstade tack vare sin begåvning höga
betyg. Den andra slet, g!ät och pläga
de sig igenommed otrolig ambition fram
till samma betyg. Det är väl diskutabelt
vem av dem som var mest förtjänt av en
uppmuntringspremie. Upp därför ana f.
d. skolmedelmåttor, ni som i alla fall
sedermera blir de framgångsrikaste i
samhället, och skänk ett premium till
dem som efter sin förmåga har gjort en
stilig studieprestation!

Det är lika gott
att jag bekänner, att jag skriver detta,
liggande på "husmoderspanget", fjärran
från Gustavsbergs pulserande liv. Lig
ger och ser på entreens hängbjörk som
likt en behagsjuk midsommarbrud lutar
sig mot sin brudgum intill, den mörka
tallen, taggig, rak och självmedvetet
maskulin. Jag ser en saftigt grön gräs
matta med granna gula maskroshuvu
den i. Det är vackert, jag menar det
verkligen, även om bondeblodet ,borde
skria i mig över detta envetna ogräs.
Men det slår mig, när jag ser alla brin
nande tulpaner, gula påskliljor och vita
narcisser på mitt bord, att de borde stått
härutanför i stället. Det kan aldrig bli
för vackert kring detta välskötta vilo
ställe för trötta mödrar. De barn som
befolkar det huset gör ingen åverkan
på växtligheten, det blir en senare histo
ria, även om min siste lilla glytt, på
mors dag kom in med en blommande
kvist i sin dygnsgamla näve. Vågar
jag tala om att min sistfödde och jag är
de enda Inackordertngarna för närva
rande. Så här ligger man med en hem
lig och stor tillfredsställelse, i känslan
av att vara en dyrbar person och ger
ansvarslöst så många som flyger och far
i Iandstingsskatten. Tydligen är det
ingen säsong för sådana här nöjen. Det
skulle varit på våren fyrtiosju, när vi
låg och trängdes i korridoren på "All
männa" och väntade på att få avlösa de
hemvändande. Då var det rusning ska
jag säga. Kanske var det krigslutets
närhet som gjorde oss så extra livsbeja
kande, enligt statistiken lär det ligga nå
got i det resonemanget.

Vart tog skönheten vägen
Gustavsbergs Hästhagen? Vart våra

gräsmattor gick det vet vi men kunde
man inte tänka sig ett försök till upp
rustning av dom. Var är våra prydnads
buskar? Varför sätts inte dom där små
låga räckena upp överallt, som åtmin-

stone hindrar barn och vuxna att cykla
över gräsmattorna? Varför ligger sand
lådan på den garanterat skuggigaste
platsen, där snö och is ligger längst på
vårarna? Kan vi inte få några park
soffor i nedre Hästhagen? Det ser skrä
pigt nog ut ändå, utan att jag skall
sitta där på en gammal spark. Alltså
sparken börjar se lite halvgammal och
sliten ut. Och, föralldel, inte för att vi
missunnar övre Hästhagen någonting,
men det där asfaltanslaget var tydligen
tilltaget i sorglig underkant. Får jag
inbjuda de gubbs som bestämmer i slika
ting på kaffe och sandbakelser, att av
njutas på min balkong en torr och varm
sommardag. Ring när det passar! När
får våra småstugeområden inbyggda
soptunnor? Nog är det betänkligt att de
ras dofter skall få konkurrera ut såväl
hägg som nattsyren, När för~vinner
förresten det fula planket på Algatan?
Fabrikens gräsmattor och blomrabatter
tål insyn.

Så där ja.
Nu hamnade vi i närheten av Berget.

Om jag var på invigningen? Så klart!
Vad jag tyckte? Fint, bra, vackert, su
rare är jag inte. Fast något måste göras
åt golvet, vi där bak såg inte vad som
hände på scenen. Men det går att ordna,
inte sant? Men, men, måste civilförsva
ret ta en så ansenlig bit till nya expedi
tionslokaler. Ingen lär Icunna hindra
dem, men nog är ungdomens brännan
de fritidsproblem oss angelägnare i dag
än en framtids tänkbara, icke önskvär
da verlolighet. Fick jag inte säga det
där? Riskerar jag att få dela signatu
ren -Bangs Kåksittaröde. Inte, jag blir
bara skälld Bangepigon som vanligt och
det gör ju inget. Jag brukar härma hen
ne när jag inte kan hitta på något själv.
Nu stänger vi avdelningen för kvirr för
sommaren och övergår till Drottning-be
söket.

Jag läser
i Tingstens tidning att ett av Louises
finrum, kallat Vita havet och som dispo
neras av det celebra paret, har smyc
kats med 100 rododendron, 150 begonior,
50 rosenträd, 150 gloxinior, 150 liljor, 50
hortensior, 400 gladiolus, 400 lejongap,
och 200 tulpaner. Samt i deras gemen
samma sovrum, haver man ställt, en,
säger en, liten begonia. Det var väl en
sjudundrande tur för Fille och Bettan
att det inte var tvärtom. För man kan
ju vänta sig vad som helst i dylika his
piga sammanhang.

suu« Sofia.
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Vår Verksuuisskola har levererat den
första kullen, fem elever, nämligen Bill
Wiman, Kaj Wiman, Ulf Hallberg, Bengt
Berglund och Ove Nylander. De fick
hämta sina diplom och slutbetyg vid
examenskaffe på Värdshuset den 1 juni.
Välgångsord framfördes från företaget
av ing. Artur Teglund. Pojkarnas elev
arbeten hade utställts samtidigt och man
lade märke till intressanta kompositioner
i hushållsgods. Några skisser inköptes
av företaget. Elevernas tack till före
taget och skolchefen framfördes av Bill
Wiman. - Premiärkullen företog sin
skolresa till Köpenhamn, där de fick
bese porslinsfabrikerna Bing & Grön
dahl och "Det Konglige". Givetvis pas
sade man på att besöka Tivoli. Torsten
Rolf var reseledare.

Verkstaässkotans elevarbeten
utstiillda. på Yiiräshuset.

Finska kammarteatern spelade komedi
i Bergasalen den 23 maj på hemmasprä
ket, till stor förtjusning för våra finska
arbetskamrater, som mött upp man- och
kvinngrant. Även den icke språkkunnige
ref. hade glädje av det säkra spelet.

Arbetarskyddsk-urs har hållits på Bos
ön en vecka i juni. Våra deltagare, Erik
Karlsson, Lennart Hellberg, David Hjer
pe och Gösta Erixon ha återvänt fulla
med goda intryck och lärdomar från en
enligt deras samstämmiga vittnesbörd
arbetsam, välarrangerad och trivsam
studievecka med Erik Thörnberg i Ar
betarskyddsnämnden som primus motor.

Gustavsbergsområdets alim, sjiikk-assa
höll årsmöte på Värdshuset tisdagen den
29/5 1956.

Närvarande voro 1ö ombud från Gus
tavsberg, Ingarö, Värmdö och Djurö.
Förhandlingarna leddes av herr Erik
Nilsson, Gustavsberg.
Årsberättelsen och revisionsberättelsen

godkändes, varefter balansräkningen
fastst.älldes och ansvarsfrihet beviljades.
Av balansräkningen framgick bl. a. att
under 1955 utbetalats till sjukpenning
396.603:- kr., läkarvård 104.088:- kr.,
resor till och från läkare 17.701:67 kr.,
sjukhusvård 40.944:- kr., resor till och
från sjukhus 12.477:53 kr., moderskaps
hjälp 49.294 :- kr.
Förvaltningsstat för 1957 fastställdes.

Som kommentar till denna meddelade
herr Bertil Andersson, att Stockholms
läns sparbank träffat överenskommelse
med sjukkassan om öppnande av avdel
ningskontor i sjukkassans lokaler fr.o.m.
den 16/7 1956. öppethållningstiderna
skulle bli desamma som sjukkassans.

Herr Erik Nilsson framförde ombu
dens tack till styrelse och personal för
det stora arbete som nedlagts under kas
sans första verksamhetsår. Som avslut
ning bjöd sjukkassan på kaffe och tårta.

Konstföreningen hade utflykt tillsam
mans med systerföreningarna i Stock
holm till Valdemarsudde den 24 maj.
Efter körsång visades Prins Eugens
konstverk av Dr Gustaf Lindgren. Även
slottet och samlingarna visades. Det he
la avslutades med kaffe på Ektorpet.
Enligt vår utsände medarbetare T. Rolf
var det en stor kväll.

V-ita Rosen som försåldes i Bergasalen
på Folknykterhetens dag, gav en be
hållning av 277:- kr., som arrangörer
na inlevererat till Radiohjälpen.

Kursoerksamheten. avslutade säsongen
med ett samkväm på Folkan den 9 maj.
Lutsångare Wilhelm Julinder medverka
de. Ombudsman Ernst Gustavsson gav
intryck från sin resa i Sovjet. Mötet var
talrikt besökt och avslutades med kaffe.

Barnteoäerqrwppen. under fru Selma
Larssons ledning gav i maj en ny före
ställning, till vilken pensionärerna in
bjudits. Taktfasta applåder betygade de
gamlas uppskattning. Ungarnas presta
tioner under säsongen fick sin belöning
i en utflykt till Furuvik den 27 maj. Vi
tycker att det här är en alldeles utmärkt
form för ungdomsverksamhet och önskar
god fortsättning.

Rikshemvärnschefen överste Per Kel
lin besökte den 17 maj 1956 tillsammans
med försvarsområdesbefälhavaren över
ste Puke, Inf Bef överstelöjtnant
Brännström, Kapten Ljung och Hvoff,
Kapten Sjögren, Gustavsberg. Herrar
Teglund, Weimark, Wiberg och Sjösten
lämnade orientering angående hemvärn,
verkskydd och civilförsvarets organisa
tion. Efter att ha bE;sett tillverkningar
na .på HPF och konstgodsavdelningen,
besöktes hemvärnsgården, där !ottor ser
verade lunch och därefter beundrades
''Bergasalen".

En nyfödd älgkalv fick pojkarna Kjell
och Rolf möta i skogen härom dagen.
De hann ta en plåt, men drog sig sedan
förståndigt nog därifrån för att inte
störa. Samma söndag blev en älgko på
körd och dödad vid Mossen. De båda
hjälplösa kalvarna togs om hand av
Skansen.

'50 tusen träd på Gustavsbergs marker
brändes av förra sommarens hetta.
Skogvaktarn har inkallat ett 20-tal man,
som under några månader ha fullt jobb
att fälla de vissna träden bl. a. för att
förhindra barkborrens skadeverkningar.
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ABF höll årsmöte onsdagen den 13 ju
ni på Kommunalhuset.

De styrelseledamöter, som var i tur
att avgå omvaldes, likaså revisorerna.

Verksamhets- och revisionsberättel
serna godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Årsmötets gäst var di
striktskassör Kurt Johansson.

Den gångna säsongens studieverksam
het har varit god, fast närmast före'
gående års rekordresultat inte uppnåtts.
Intresset för föreläsningarna har varie
rat betydligt, från fullsatt hus ner till
en publik på ett tjugutal personer.

Den stora frågan på årsmötet gällde
dock Unga örnar. Dennas verksamhet
ligger i stort sett nere f. n. huvudsakli.,
gen beroende på brist av ledare. Års
mötet beslöt att på eftersommaren kal
la representanter för organisationerna
samt föräldrar till ett möte för att dryf
ta denna fråga.

Vårutflykter har företagits av fabri
kens personal under maj och juni. Sani
tetsgodsfabriken hade sålunda samlat
två busslaster anställda, som den 26 maj
tog färden till Uppsala, där sakkunniga
guider visade stadens sevärdheter med
avslutning i domkyrkan. Man fortsatte
vidare till Furuvik och middag åts i
Gävle. Packningsavdelningen ställde ko
san till örebro, där man bl. a. gästade
KF:s Skofabrik, som bjöd på kaffe och
landgångar. Dekoratumsanxielnuujen. fö
retog sin 7:e utflykt (i modern tid) sö
derut över Nyköping, Norrköping till
Motala, där man övernattade den 8 juni.
Färden gick vidare över Vadstena och
Ödeshög, genom fager östgötabygd och
med kafferast intill den vackra Bråvi
ken. Andra dagens frukost intogs i Mo
tala och middagen i Norrköpfng. Bland

Procession till Vadstena kloster.

alla sevärdheterna nämner man särskilt
Engel.fabrlkerna i Motala och Vadstena
kloster. Ett strålande väder, glada sång
are och musikanter och Kille i högform
gjorde resan till en verkligt trivsam upp
levelse. Deltagarna har bett oss sätta in
ett tack till Edvin L. och till Märta J.
för alla deras omsorger. Här har vi ock
så en bild från Dekors vårfärd.

En ullhandskrabba fick "Fiskarn"
nätet vid Kattholmen häromdagen. Den
hör ju egentligen hemma i kinesiska far
vatten, men har väl kommit hit med nå
got fartyg. Det är ett skadedjur, som
förstör både nät och fångst, så vi får
hoppas att den Inte har familjen med.
Den lär vara ätlig - smaklig måltid!

Här nedan är Hildings bild av fuling
en.

Ingarö Folkpensioniärsförening har
haf't vårmöte med musik, kaffe och lot
teri. Nio nya medlemmar har invalts
och styrkan är nu 38 st.

Besökarna under första halvåret ha
varit många. Om vi först nämner lång
väga gäster har vi att notera konstin
tresserade från Ohio, San Francisco, Pa
ris och London, kooperativt och socialt
intresserade från Indien, Kina, Uruguay,
Tunisien, Grekland, Jugoslavien, Tysk
land, Schweiz och England. Under KF:s
kongress tog ett 50-tal delegater, repre
senterande 15 länder, taxibåt till Gus
tavsberg för att se fabriken och äta

Farstaborg ligger nu i sin vackraste
sommargrönska och ett stort antal ung
domar tränar och tävlar fotboll och fri
idrott. Skolungdomen ser man både da
gar och kvällar på fotbollsplanen och lö
parbanorna. De som på kvällen mända
gen den 11 juni besökte Farstaborg fick
se att det ej endast är de yngre som,
kan ha trevligt på en idrottsplats. Då
spelades en fotbollsmatch mellan bad
karsfabrikens press- och svetsavdelning
ar, vilken vanns av pressavdelningen
med 2-0 trots att genomsnittsåldern hos
detta kämpastarka lag var så hög som
41 år.

Under slutet av midsommarhelgen
kommer vi att gästas av ett 40-tal rot
bollspelare och ledare från Dortmund i
Tyskland. När detta läses har vi redan
spelat två matcher på Farstaborg. Det
blir vårt A-lag som möter Dortmunds
A-lag som spelar i Tysklands högsta
amatörserie, samt en match mellan resp.
juniorlag.

Beträffande Farstaborg i övrigt har en
radioanläggning installerats. Möbler till
klubbrummet har beställts och skall le
vereras omkring midsommar. Idrotts
platskommitten hälsar alla gustavsber
gare välkomna upp till Farstaborg, även
de ej idrottande. När ej tävlingar pågår
är idrottsplatsen öppen med fri eritre, och
kaffe samt läskedrycker serveras varje

lunch på Strandvik. De nordiska besöks- kväll.
grupperna ha kommit tätt, vissa dagar
ha vi räknat till sex i följd, den största
om 200 deltagare. Utöver husmoders
gillen, Konsumföreningar och en del sko
lor notera vi t. ex. under maj-juni Sca
nia-Vabis, Domnarvet, Skolkökslärarin
nor, Transportarbetarna, Södra Roslags
Domsaga, Kolaribarnen, Grossistförbun
det, Järnvägstjänstemän, Fackpressre
daktörer, Företagsnämnder från Luma
och Mjölkcentralen, Sörmlands flyglot
tor, IVA, Konstfackskolan, ·Esperanto
kongressen, Teknologer, Journalisternas
Rundtur, Murarna, Tjänstemannaföre
ningen i Stockholm. I runt tal har vi
i är haft sammanlagt 6.000 besökare.

Gustavsberg föll ur Div IV
med flaggan i topp.
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Tisdagen den 8 maj gick den sven
ska flaggan i topp vid sidan av den
internationella kooperativa regnbågs
flaggan utanför vår butik i Lugnet,
som då öppnades och därmed blev
vårt åttonde snabbköp. Försäljning
en har varit bättre än vad vi vågade
hoppas med hänsyn till att endast två
av Stiftelsens hus äro färdiga för in
flyttning. Men vi hade ju goda koope
ratörer i egnahemsvillorna och rad
husen, som under många år burit sina
varor från Grindstuplan och huvud
butiken utan knot. Tillsammans med
"nykomlingarna" hämtade de varor
från den nya butiken under maj må
nad för något över 26.000 :- kr.

Ombyggnaden vid Villagatan har
tagit längre tid än vi beräknade, men
det är ju bäst att inte vara för op
timistisk när det gäller färdigställan
de av byggnader, för då blir man i
flesta fall besviken. Men lokalerna;
börjar nu nå sin fullbordan, och vi
tror att allt skall bli ganska gott. Blir
det sedan högbebyggelse inom detta
område, så går det lätt att få ännu
större lokaler genom att flytta ut
framsidan av fastigheten.

Vår förening är i den lyckliga
belägenheten att vi har stora bu
tiksenheter, som gör det möjligt
att driva rörelsen mera rationellt än
genomsnittet av motsvarande före
tag. Självbetjäningssystemet medför
att besparingar kan göras, när det
gäller förberedelserna, vilka kan or
ganiseras på ett bättre sätt än i be
tjäningsbutikerna. Kundens själv
verksamhet medför· också kostnads
besparingar för föreningen, men spa
rar också mycket tid för köparen
själv.
En företagen utredning beträffande

livsmedelshandelns bärighet inom oli
ka grupper visar (tidigare känt) att
förmedlingen av vissa varuslag är
rent förlustbringande, och en genom
gående anpassning av varupriserna
med hänsyn till de verkliga kostna
derna skulle medföra prishöjningar
på bl. a. ett antal jordbruksproduk
ter, medan andra åter skulle kunna
säljas billigare. Men nu är det så att
man tager igen på gungorna vad man
förlorar på karusellen. Vår förenings
allsidiga förmedling medför dock att

Efter att under sommaren 1955 kopp
lat av med en i alla avseenden lyckad:
utflykt till Ängnö den 7 juli höll orkes
tern sin första konsert i Gustavsbergs
kyrka den 20 nov.

Vid den medverkade operasångare Ar
ne Wiren som solist i Kantat för bary
ton och orkester av W. A. Mozart och ii
Wolframs första sång i sångarstriden
samt Sång till aftonstjärnan av R. Wag
ner. Operasångaren Wiren var en ange
näm bekantskap. Han sonora, besjälade
baryton gav den rätt fulltaliga publiken
en högtidsstund. Vid samma konsert
framförde orkestern den s. k. Paris-sym
fonien av Mozart samt ur op. ödets
makt av Verdi.

Som vanligt medverkade orkestern vid
"Julfemmekonserten" den 18 dec, dels
med Andante eon moto ur symfoni nr
5 E-dur, dels tillsammans med Gustavs
bergs kyrkokör i Dotter Sion av Hän
de!.
Efter julferier var orkestern färdig för

en populärkonsert i Nya kommunalhu
set den 19 februari. Den begeistrade
publiken underhölls med uvertyr till ope
ran 'I'Itus av Mozart, Brahms Två ung
erska danser, Londonderry Air, potpurri
på gamla visor av E. Sandell, Kålmäns
vals, Dorfkinder och till slut ett potpurri
ur operetten Can.Can av Cole Porter,
som blev synnerligen populärt hos det
yngre inslaget i publiken.
Redan den 4 mars framträdde orkes

tern åter inför gustavsbergarna vid Gus
tavsberg-v-Ingarö Rödakorskrets' 20-års
jubileum i Gustavsbergs kyrka. Kyrkan
var fylld till trängsel och orkestern fick
inleda det högtidliga evenemanget med
en konsertavdelning: Bröllopet på Ulf
åsa av Söderman, Ur Symfoni h-moll
Allegro moderate, första satsen av Franz
Schubert samt Längtan av Söderman

allt som helhet blir tillfredsställande.
Vi står inför semestertiden, och

verksamheten måste gå utan avbrott,
samtidigt som vi får extra tillskott
av köpare i våra butiker. Som van
ligt har vi fått biträden från koopera
tionen i Danmark och Finland samt
"extrafruar" och skolungdom från
orten.

Vi ser därför med tillförsikt fram
emot en god sommarsäsong, med triv
sel för såväl gamla som nya medlem
mer och kunder.

G.M-n.

med Arne Wiren som solist. Enligt sam
stämmiga omdömen efter konserten ha
de orkestern en mycket god dag, då sär
skilt i h-moll symfonin.

Sista konserten för säsongen hölls den
13 maj i Gustavsbergs nya samlingslo
kal Bergasalen, som samtidigt invigdes
för sitt ändamål av Direktör Hjalmar
Olson. Efter ett hälsningsanförande på
vers av herr Gösta Dahlberg framför
des Konsertstycke för piano Op. 79 av1
Weber. Solist var 15-åriga eleven Mar
gareta Berg. Påpassligt efter invignings
talet spelade orkestern Bergakungens
sal, ur "Per Gynt" av Grieg. Konserten
fortsatte med Guld och silver av F.
Lehår, potpurri ur operetten · Czardas.,
furstinnan av Kålmän samt Ballet Egyp
tien av Luigini. Den lyckade konserten
gjorde stor succe hös premiärpubliken,
av vilken många deklarerade, att nu var
de orkesterfrälsta.

Styrelsen har under året bestått av
herrar F'ritz Berg, Lennart Backman,
Herman Fall, Sven Pettersson och Folke
Andersson. Den har under året haft sju
protokollförda sammanträden. Taktpin
nen har som vanligt förts med den äran
av Gustav Svensson, som med sin under
åren förvärvade rutin och medfödda mu
sikalitet genomfört konserterna med sä
kerhet och elegans.

Orkestermedlemmarna med fruar har
under året uppmuntrats med två opera
besök, vid det första operan Bohems,
och vid det andra Don Carlos.

Rier.

I vårens skymning
Våren är här,.blommorna stå
prunkande i sin fägring.
Svalorna kvittra, lärkorna slå,
kvällen är ljus som en hägring.

När träden susa en kväll om våren
med vemod, med längtan, jag minns

än en gång
då kärlk lekte i ungdomsåren,
vår lycka, din avskedssång.
I vårens skymning, på vikens vatten,
du sjöng din visa så allvarsam.
Den tonar stiZ-la och ljuvt i natten,
när båten glider så sakta fram.

-a
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Ven unga gener.uumen •visar lejonklon:
Två medlemmar av Gustavsbergs unga konstnärsgarde har i vår haft
sina första separatutställningar - och bägge har fått fin kritik.

KARIN BJöRQUIST som efter genomgång av Konstfackskolan, där Edgar Böckman var
·hennes lärare, kom till Gustavsberg 1950 och ställde ut sitt stengods tillsammans med Lind
berg och Friberg på Röhsska Museet i Göteborg 1954. Men i april hade hon sin första
egna utställning "Stengods till Vardags" på NK. Om hennes produktion skrev Ulf Hård
af Segerstad i Sv. D. bl. a. att "den pä ett högst glädjande sätt motsvarar de förvänt
:ningar om en stramare anknytning till nyttoproduktionen, som man gärna vill ställa på

Karin Björquist: Stengods med lerglasyr.

LISA LARSSON gick ut Slöjd
föreningens skola i Göteborg
1954, där hon hade Kurt Ek
holm som lärare. I början på
maj ställde hon ut på Artiums
Expose i Göteborg och blev
utomordentligt väl mottagen.
Hennes f. d. lärare skrev i Han
delstidningen: "Jag kan inte
påminna mig någon tidigare de
but på detta område, där man
omedelbart blivit så övertygad
och gripen. Formerna har en
sällsynt fasthet och fyllighet,
och den diskret anbringade, i
godset ristade dekoren blir

aldrig självändamål utan ger ytan ett verkningsfullt liv i sam
spel med de glaserade partierna". En annan kritiker skriver:,
"Lisa Larsson har det naturliga handlaget. Hon flämtar inte
andfådd mot den tidiga originaliteten." Aven publiken blev för
tjust. Det har vi gustavsbergare också anledning att vara.

den kommande keramikergenerationen" och
hans helhetsomdöme var att Björquist bjöd
på "en av de finaste keramiska överrask
ningarna på länge". Martin Strömberg i
ST berömde hennes bruksföremål för "en
kelhetens raffinemang av klarhet, styrka
och ändamålsenlighet" och samma positiva
omdöme fick hon av publiken, utställnings
kollektionen blev snabbt såld och nu arbetar
hon vidare på de många beställningar hon
fick.

Lisa Larsson: V:aser i chamotterat stengods.
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Min ungdoms vilda 0ar
far jag övergav Gustavsberg, för så

där en 40 år sen, tog jag jobb vid slakt
huset i Enskede och fick lära mig att
sticka grisar, att dra överrocken av får
och så småningom att stycka, Det var.
vad man säger numera en "ruff å tuff"
plats att jobba på - dagsedlar gavs och
togs. Ett rätt hårt jobb med bör
jan kl. 4 på morgonen. Men i stället var
man ledig kl. 12 på dagen och tjänade
52 kr i veckan. Så mycket pengar hade
jag aldrig sett förr. När dom ansåg en
fullärd överläts jag till slaktar Magnus
son ,på Mälartorget. Här var lönen 40
kr i veckan, men jag fick därtill 3 mål
mat om dagen och betalt för övertid.
I de här trakterna lärde man känna
Gamla stans skönheter, Rövar-Betty,
Klackjärn-Johanna, Ester med näsan och
Lill-Anna, den senare Fiskhallens stolt
het. Bland herrarna märktes Långa Dö
den, Vackra Fredrik, Ål-E'skil och Puss
Gustav. Se det var noblessen kring
Kornhamns- och Mälartorget. En och
annan med nuna som ett jordgubbsland.
Ja, nog fanns det typer alltid!

En av våra kunder var köksmästaren
på Grand, en italiensk kolerisk herre,
snar till vrede. Jag kom dit en gång och
levererade ett tråg kalvlever sent en
kväll. Något fel måste det ha varit, ty
där kom en ström av 'italiensk rotvälska.
Men ett ord var svenskt, "slaktarknöl".
Inte vet jag riktigt vad han snackade
om, men att jag och kalvlevern var
klipporna i hans ström förstod jag. Jag
har aldrig haft tillfälle att lära mig
Garibaldis språk, men jag vet att om
man slår en våt kalvlever i ögonen på
en italienare, så tiger han ...

När den ordinarie utköraren blev sjuk
fick jag ta •hans plats. Hans häst var
en gammal avdankad nummertotto, som
tillbringat sitt unga liv vid Livgardet till
häst. Antagligen kände han sig degra
derad framför en slaktarvagn. Han
hängde med huvudet och såg ut att vara
utledsen pä allting. En dag hade jag
olyckan att komma ut på Norrbro sam
tidigt med vaktparaden, som var från
Hästgardet. Nu hände något som varken
jag eller morfar tänkt på. När häst
kraken hörde musiken drömde han sig
tillbaka till sin ungdom. Huvudet kom
upp och öronen stod ut som på Bileams
åsna. Ingen makt i världen kunde stop
pa honom från att inta den plats i ledet

han säkerligen en gång i världen haft.
Jag och vagnen följde med. Den stora
polisen, den där ock kallades Människo
ätaren och som stod vid södra ändan av
bron, kom till undsättning och tog min ·
häst ur ledet. Polisen hade fötter som
halva Norrbro, så vad var naturligare
än att bakhjulen på vagnen gick över
dem. Då blev han otrevlig och sade någ
ra vänliga ord om "drular" - så det
kunde inte vara mig han rnenade. Och
han slutade med att framföna en önskan
att båda jag och hästen skulle gå till
en varm plats. Så många fula ord den
karlen kunde. Både jag och hästen skäm
des.
På Södermalmstorg låg en automat.

Ägarinnan, en fröken Paulson, gemenli
gen kallad Skatan, var en första-klas
sens satkäring, som alltid hade ett par
ovänliga ord till övers. Hon hade för
vana att kritisera alla varor som sän
des dit, sända hälften tillbaka, skälla
ned leverantören, springpojken och ut
köraren. Personalen där måste haft ett
privat helsike, därför såg man sällan
samma ansikten mer än en gång. Jag
kom dit med sex kycklingar. Jag för
min del tyckte dom såg fina ut, men
käringen hade andra ideer. "Va e re här
för nånting? E re här kycklingar? Dom
ser ju ut som plockade kråker! !' Vad
skulle man säga? Jag hade ju inte gjort
dom, bara levererat dom. "Ska jag ta
rom tebaka", frågade jag med min spa
kaste röst. Hon blängde och så kom en
ny sjö med skällning, som slutade med:
"Vi äter inte kråker här!" Jag tyckte
kattan var orättvis, så jag surnade ock
så till en aning: "Nä de e nog sant de,
jag har aldrig hört att skater äter krå
ker ! " Innan käringen återfått sansen
hade jag dunstat av.

Tanten som ägde automaten Drott på
Drottninggatan var ett rivjärn, men hon
var renhårig. För hennes skull höll jag
på att få sparken. Jag kom dit en gång
när gumman hade en boxningsmatch
med en liter konjak, Jag kom visst in
i femte ronden. Hon viskade med en
röst som en domedagsbasun: "Sätt dej
ner slaktare!" Så bjöd hon på smörgås,
konjak och sockerdricka, sen blev det
sockerdricka, konjak och smörgås och
till sist . . . ja då tog vi bort yttrarna
och höll oss bara till centern konjak.
Vi skålade för alla kungar från Karl
Knutssons dagar och framåt. När vi kom

till Erik XIV la vi bort titlarna . . . Då.
ringde telefonen. Och jag som hade så.
kul. "Är vår slaktare där?" Gubben
korn själv och hämtade. Jag kommer·
inte i håg om jag tackade när jag gtck..
en tät dimma lägrade sig över den nej
den. Men den skingrade sig när jag kom
tillbaks till affären nästa uppståndelsens.
morgon. Jisses, va käringen skällde. Hon
sparka ut mej tre gånger i en mening.
Och så ·började hon storskratta. "Ge
dej i väg hem igen din tokfan!" Det sa-
des aldrig något mer om den saken ....

När Strömmings-Gärda fyllde 50 är·
var det kalas med dans i F'iskhallen,
Stekt fisk, kokt fisk, rökt fisk, inlagd.
sill, inkokt ål, .inkokt braxen. Av dryc:
kesväg fanns det sjöar och där serve
rades vin och frukt, brännvin och gur
ka. Och sen träddes dansen. Det är inte,
bra att äta för mycket fisk, man får
sån dundrande huvudvärk efteråt ...

Viktor hette expediten i charkuteriav
delningen. Han var så söt med sitt
knollriga hår och ett par av de näp
naste mustascher. Han var dessutom en.
trogen ögontjänare, så egentligen önska
de både jag och utköraren hans vackra.
huvud på ett fäet. Hans kroniska, till
gjorda leende retade oss och vi närde·
en önskan att få torka bort det. Så rå
kade gubben i affären fylla 60 år och
det skulle givetvis enligt tidens sed firas
med kalas i affären efter stängnings
dags. Gumman gick tidigt, gubben som
redan under dagen varit flitig med att
bjuda kunderna och själv ta ett glas
domnade av vid 8-tiden. Framemot 9-
tiden började Viktor tala med tungor.
Då började sonen Erik och jag vår ope
ration. Med sax och rakkniv. Först för
svann ena halvan av den söta mustasch
en, så det vackra knollriga håret på
skutten - kvar var bara polisongerna.
Han sov så gott. Men vad dom öronen
såg stora ut, när atlttng var färdigt.
Så .Jåste vi dörren sakta och vinkade
med kalla handen. Dagen därpå. Viktor
borta.
Ja, goa redaktören, nog var man ett

busfrö - men jag försäkrar det blev
inte till någon inrotad vana. Men Du
ville ju jag skulle berätta! Så ursäkta
soppan - det ska inte heller bli någon
vana, lovar

George

Små korn
Grabben i småskolan skulle skriva en

uppsats om potatisen och åstadkom föl
jande:
Potatisen har gredelina blommor, och

i varje blomma sitter fem föreståndare
och en pastill.
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Bäste Fanfar!

Mitt namn är Fåålket och det är
jag som, ära till sägandes, är ma
gister i kommunalklassen. Nu för
.stär jag att det går runt i huvudet på
'Fanfar - för vad är 'kommunalklassen
för något? Nej, det är alldeles oriktigt.

.Den ingår inte alls .i enhetsskolan. Tvärt
om är aktiviteten inom denna klass i viss
.mån beroende av att eleverna är s.a.s .
principiellt oeniga. Det märker förstås
inte jag så mycket utav för jag är så
.förbålt populär att ingen av dem skulle
vilja göra mig ledsen. Och ändå prak
tiserar och studerar de ett så besvärligt
.ämne som - håll i sig nu Fanfar! -
.samhällsskötsel. Ja just samhällssköt
sel l Om man nu betänker att föräldrar
.na till denna äldre ungdom, en gång i
tiden då den blott var yngre ungdom,
hade många och svåra sömnlösa nätter
vid tanken på de kära barnens liv och
leverne och på deras till följd därav
mörknande framtid, ja då ·förstår man
hur onödiga bekymmer det var. Livet
är underfundigare än det underfundi
gaste och dagens unga ungdomar korn
mer jag säkerligen också en gång att
få hälsa välkomna som elever i kom
munalklassen, trots allt vad som skrivs
och sägs om dem. Nu skall jag berätta
litet om hur jag styr och ställer med
min klass. Vart' fjärde år betygsätter
jag mina elever och det är faktiskt rik
tigt rörande att bevittna hurusom aila
försöker bli kvarsittare. Se'n får dom
varje år en så pass stor slant som jag
tycker mej ha råd att undvara och den
slanten, förstår Fanfar, den ska dom
försöka få ut det mesta möjliga utav.
Nu händer det nog att jag blir lurad för
ibland skaffar dom saker som jag abso
lut vet att min slant inte räcker till för,
och då begriper jag nog att dom springer
och lånar på andra håll. Naturligtvis
får jag betala de där lånen så små
ningom, men, som sagt, är det bra sa
ker dom skaffat så får det bero. Ibland
är jag mindre belåten och då tar jag
ut dem i friska luften för att s.a.s. prak
tisera dem.

Häromdagen t. ex. ställde jag upp dem
i ungefär samma slagordning som blås
orkestern brukar intaga den första maj.
I spetsen ställde jag Gunnar för han är

klassens ordningsman och så vet han
att börja med vänstra benet. - Framåt
marsch, kommenderade jag och eftersom
vi snart nog får en gymnastiksal här i
Gustavsberg så anbefallde jag en sång
till ära för den. Vi sjöng: Gymnastiken
skall ge oss tillbaka den styrka vi for
dom har haft, den skall göra oss friska
och raka ett folk utav mandom och
kraft. Bom, bom, bom . . . - Ando ! ut
ropade jag och avbröt sången. - Ando!
Håll takten! - Och för att han riktigt
skulle förstå hur viktigt det var så ta
lade jag om för honom att takten, den
är mer än halva makten. Det tyckte
nu inte Kantorn för han klagade och
sa' att han blev trött av den här tak
ten. - Jaså, min lille vän, då ska vi
träna litet vänsterböjning på stället i
stället. - Nej, jag kan bara böja mej

· åt höger. - Men förstår han då inte
att eftersom hjärtat sitter på vänster si
da så måste det vara vänsterböjning
om det skall bli resultat? - Wilhelm
och Anders trodde nog inte riktigt på
vad jag sa' för dom mumlade någonting
protesterande men efter en blick av
Gunnar på Erik så sa' Erik att nu ska
vi vara, nu ska vi vara snälla och då
nickade dom, kanske litet motvilligt,
men ändå. Kalle, som alltid ska va värst,
påstod att han kunde böja sej allra
längst åt vänster. Men, tillade han, jag
känner mig nog litet yr i huvudet. Då
skrattade Harald och påstod att yrseln
berodde på att Kalle böjde sig så djupt
att han slog huvudet i marken.

Nu beslöt jag att vi skulle söka upp
några bänkar för att ta igen oss ett
tag, men då fick jag mitt livs chock.
I hela detta vackra, sommarfagra, pro
menadinbjudande Gustavsberg fanns in-

te en enda bänk att slå. sig ner på! Stac
kars mödrar med barn, stackars pen
sionärer, stackars event. turister! Ni har
bara lekplatserna att gå till om Ni vill
vila upp er ett tag på er söndagsprome
nad. Så gå inte för långt!
- Nå, mina kära elever? säger jag

litet ironiskt. - Har inte Harry några
pengar kvar? - Alba tittar på Harry
som är huvudkassör i klassen. - Kostar
det inte för mycket så nog kan vi väl
ordna bänkar, säger han efter en stunds
betänketid, fast ett fasligt besvär blir
det med att släpa dem in och ut varje
år, tillägger han.
- Ja, men den saken går nog att ord

na, inskjuter jag. I varje fall är det
inget skäl för en bänklös tillvaro. Har
Gunnar något förslag? - Ja, magis
tern, säjer denne förhoppnirigsfulle yng
ling. Man kan göra mullbänkar.·- Han
menar förstås bänkar, fast förankrade i
mullen eller pinnmon, för· ~tt nu vara
sanningsenlig. Ja det 'var bra och rik
tigt. Sitt ner! - Och vad leder nu detta
prat om bänkar till? Fritz! - En kom
mitte, magistern. - Kornmitteens upp
gift? - - Ja, Fritz har fortfarande
frågan. - Trivsel- och skönhetsbefräm
jande åtgärder inom samhällets hank
och stör. - Bra! - Anslag åt kom
mitten för studier i främmande trakter?
Harry! - Behövs inte! utropar Harry
nästan förskräckt.
Ja, bäste Fanfar. Detta var litet om

kommunalklassen och jag sätter punkt
i den förhoppningen att vi allesamman
så småningom ska få glädje av ovan
nämnda kommitte som ju snart skall
väljas om Fanfar nu vill tro Eder alltid
förbundne

Magister Fåålket.
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Ungdomens vårpromenad
som gick på vägar och stigar runt Far
stalandet samlade trots alla pessimis
tiska spåmän nära 50-talet ungdomar,
som i aftonsol och vårgrönska vandra
de mellan Torsten Rolfs kontroller och
svarade förvånansvärt bra på frågorna.
Efter två timmar i naturen tog man
Bergasalen i besittning. Ett annat 50-tal
ungdomar, SO'IIl ej "orkat" med att ta
promenaden, släpptes in efter fullgjord
stolbärning. Filmerna "Idrottsäret 1955"
och "Jazz" med Charlie Norman gillades
skarpt av den fulltaliga skaran, som sa
de sig vilja vara med i fortsättningen

och själva också vara aktiva. Priserna
för de fem bästa frågesportarna utdela
des av G. Dahlberg. Torsten Rolf har
'lovat att efter semestern välja ut ett an
nat trevligt promenadstråk, som passar
lagom för 100 ungdomar. Yngve Ny
ström, som också var med på vand
ringen, har beställt ytterligare två ping
isbord, varav ett skall reserveras för
flickorna. Till hösten skall flickorna ock
så fä vara med om en stunds hobby
arbete under ungdomsträffarna, Om
grabbarna är hyfsade kanske töserna
ordnar kaffe och hembakat, första kväl
len när vi startar på nytt i september.

Barnteatern
hade sol ute och sol inne, sol i hjärta
och sol i sinne, när de söndagen den 27
maj startade sin länge efterlängtade ut
flykt till Furuvik och Gävle. Det hade
sparats länge för denna resa. Barnen
har lagt ned ett gott arbete för väl
görande ändamål och både Poliohjälpen
och Jerringsfonden har fått bidrag frän
överskottet av deras underhållning.
Furuviksparken tyckte man var ett

vackert ställe, där man kunde beskåda
alla möjliga slags djur. En liten flicka
i gruppen undrade vad det var för ett
djur, där det satt en skylt med ordet
Bes.ök-are, Ridningen blev ett festligt
nöje för ungdomarna, åtminstone när
hästen lunkade sakta och makligt. Men
när det blev trav ändrades uppsynen

åtminstone hos flickorna, som bleknade
betänkligt. En av pojkarna berättade
stolt för sin pappa vid hemkomsten hur
hans häst hade stegrat sig. Så länge en
tjugofemöring hittades j portmonnän ha
de nöjesfältet en trogen publik av gus
tavsbergsbarn, Där fanns trolltåg, gung
or och karuseller. Till Konsum i Gävle
·gick bussen för middag. Alla barn åt
med strålande aptit, smörgåsar, mjölk,
köttbullar och potatis och till slut en
jätteportion glass. Det var en tämligen
mätt, pank och trött skara, som slutli
gen äntrade bussen för hemresan. Nu
fanns det bara vatten i läskedrycksflas
korna, men glädjen stod högt i bussta
ket. Ingen hade tid att vara buss-sjuk.
Björn hanterade dragspelet som en hel
karl och vi andra klämde i med sånger.
I Gamla Uppsala gjorde vi en paus och

Svar på tal
Herr Redaktör!

I februarinumret var det en "Riin
ning" som tyckte att vi unaåomar var-
slöa.
Men är det egentligen så många som

bryr sig om oss f De flesta klubbar i
samhället är ju bara för vuxna. Och
dom grälar på oss för att vi gillar jazz
och gärna går till Foilcparken, Det där
med ungdomsträffar är bra, för vi har
inte så gott om slantar. Om vi fick en
lokal - kanske Bergasalen blir bra -
där vi fick vara utan att fösas dit, och
där vi kunde samlas och roa oss med
pingis, modellbygge, läsa, slöjda, sjunga
och dansa, då, skulle vi trivas. Och vi
finner vägen till de storas föreningar.
Men jag tycker inte det behöver vara
någ·<Yl'I, religiös eller nykterhetssträvande
prägel på våra träffar. Vi gillar idealen,
men vill behandlas personligt. Inte med
påpekanden, rättelser eller skriimmamde
perspektiv, utan med förtroende, för vi
vill och kan bli hyggliga människor.

E. J. 18 år.

Daghemmets
våravslutning och daghemsföreningens
årsmöte förlades i år till den nya
Bergasalen, varigenom man kunde
samla barn och föräldrar från bå
da daghemmen och familjedaghemmen
till gemensam träff. Arsmöteshandling
arna genomfördes snabbt under ledning
av Harry Pettersson. Styrelsen omvaldes
och hela daghemspersonalen blomster
smyckades av barnen, som tack för det
gångna året. Särskilt fina buketter med
namnkort överlämnade 7-årsgruppen,
som nu går till sitt första skolår. Bar
nen sjöng och dansade till alla mam
mors och pappors förtjusning på sce
nen - Hästhagsbarnen hade den bästa
stilen och ordningen. Saft och kakor
smakade. förträffligt efter föreställning
en och det hela avslutades med lekar
under farbror Göstas ledning.

tittade på de gamla kungagravarna. Vid
niotiden på kvällen voro vi alla åter i
Gustavsberg, alla med en enda önskan:
flera sådana trevliga resor, med så bus
siga kamrater, tuff busschaufför och
ett så kul utflyktsmäl. Bes-ök-are
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Pingstläger 0pa 3ngarö
Missionsförsamlingens VP-kår samla

des under pingsthelgen i Skälsmara på
Ingarölandet för att idka ett härdande
friluftsliv. Det var 36 pojkar som till
sammans med 4 ledare och 1 kokerska
tog ett litet missionshus i besittning. In
tresset bland pojkarna för detta läger,
får man anse särdeles gott och för när
varande har kåren ett 40-tal medlem
mar. Vi arbetar ju inom kåren enligt
samma principer som scouterna, vilket
ju som bekant tilltalar pojkar i skol
åldern. Det kanske kan vara av intres
se för läsaren att veta vad vi sysslar

Frisk aptit vid avslutningsmiddagen.

med. Den mesta tiden ägnar vi åt in
struktioner av olika slag, såsom sjuk
vård, knopslagning, karta och kompass,
klädlagning, enklare matlagning samt
andra nyttiga övningar. Då vi är en kris
ten sammanslutning är det givet att det
ingår en stunds bibelstudier på våra
kårmöten. Sport och idrott har även en
framskjuten plats i värt program. Varje
torsdag mellan kl. 19.-20.30 har vi vå
ra kårmöten, då vi träffas till kamrat
lig samvaro med varierande program.

Till lägret: Efter samlingen som sked
de kl. 14, förekom en stunds fri sam
varo, vilket innebar att man fick roa
sig efter bästa förmåga. Då både hand
och fotboll fanns, så var ju den saken
lätt ordnad. När det var dags för mid
dag blev glädjen obeskrivlig och apti
ten var strålande. Det var så man häp
nade när man såg vad dessa pojkar
kunde konsumera. Senare på kvällen,
närmare bestämt kl. 19, invigdes lägret
med en liten högtidlighet, då kårens
kaplan pastor Thorsen medverkade med
ett kort, kärnfriskt tal, vari betonades
kamratskapets betydelse och hänsynen
till varandra, framför allt då vid läger
liv. Därefter serverades the och smör
gås, vilket smakade utmärkt gott. Da
gen avslutades med lekar och skämt
tävlingar.

Pingstdagen började vi med en kort
andaktsstund, då en av ledarna läste en
liknelse frän Matteus evangelium samt
sökte förklara dess betydelse. Att del
tagarna hade lyssnat och varit intresse
rade, visade sig senare på dagen, då de
fick relatera vad de hört. Efter andak
ten blev det fart i grötgrytan, vars in
nehåll fick en strykande åtgång tillika
med smörgåsarna. Sedan var det tävlan
mellan de olika patrullerna, som blev en
liten examen på det vi lärt under inne
säsongen. Det är roligt att se vilket in
tresse som visas inför dessa patrulltäv
lingar. Då middagen avnjutits, var det
fri samvaro tills kaffet med hembakade
gräddtårtor serverades, Senare på kväl
len ordnades lägerbål vid sjöstranden,
varvid lägersången tonade, följd av
skämttävlingar och halstrad korv.

Tredje dagens morgon inleddes med
. smörgås och choklad, som smakade väl,
efter vad man kunde se. En stor spår
tävlan med inte mindre än tio kontrol
ler var upplagd i skogsornrådet kring
vårt missionshus och målet var beläget
vid en härlig vik på Ängsviksomrädet !
Detta var själva finalen på det stärkan
de lägerlivet, nyttigt och härligt för alla.
Så var det tid för vår sista middag, vil
ken smakade utmärkt efter den rätt
krävande banan och då det nu ej be
hövdes sparas till Icommande mål, viar
det bara att äta rent, vilket gjordes med
besked. Kl. 14 var en gudstjänst ordnad
i samband med Iägcravslutningen, då
söndagsskolans föreståndare talade till

En kontroll vid Ängsviken
i patrulltävlingen.

pojkarna på ett utmärkt sätt. Pojkar
na sjöng två av våra kampsånger, vil
ket .Jivligt uppskattades av de närva
rande. Efter en kort kafferast ta,Iade vår
församlingsordförande, som avslutade
lägret med att till pojkarna lämna ett
minnesord ur den 119 Psalmen. Ett tack
från pojkarna framfördes till lägerled
ningen genom söndagsskolförestånda
ren, vilket även alla pojkarna deltogo i
med ett rungande hurra. Lägerledning
en ber härmed till föräldrar och kårmed
lemmar framföra sitt varma tack för vi
sat intresse för detta läger och önskar er
alla Guds rika välsignelse. Vi hälsa alla
pojkar i åldern 10-13 år att deltaga
vårt motto "Framåt-Uppåt".

Lägerledarna

Hela VP-gruppen sarnlad vid Miesunistiuset,
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Den 22 juni fyller fru BernJiardina
Wassberg på Hemmet 90 år. Hon är
ovanligt pigg och vital för sin ålder och
då Red gnabbats litet förr med jubilaren
och vi därigenom blivit rätt goda vän
ner, tog jag mig friheten att göra en
intervju. Fru Wassberg känner sig trött
säger hon. Det är dåligt med synen, då
ena ögat opererats, men med det andra
kan hon läsa tidningen. Men till att bro
dera räcker inte ögonen och det var en
hobby i något yngre dagar. Fru Wass.
berg har mål i mun och är vass i repli.
ken. Hon har slitit i sina dar och fått
skinn på näsan, så det blir några salt
stänk, när vi pratar om forna dagar.
ågon födelsedagshyllning vill hon inte

gärna vara med om, men hoppas att
Blåsorkestern som vanligt kommer med
sin trevliga konsert på Midsommaraf
ton - och då kan jag ju ta åt mej, sä
ger hon. - Jag kastar in några frågor
under värt samtal och det ,blir en om
växlande berättelse, som jag samman
fattar:
- Jag är född i Karlsudd på Värmdö,

där Pappa arbetade vid prästgården.
Mamma tjänade på tingshuset och Mor
mor fanns vid Stadsvall. Pappa hette
Karl August Goström och Mamma Jo
hanna Kristina Jonsson och här har jag
ett kort, som togs av familjen, då jag
var två år. Vi är klädda i äkta hem).
masydda vadmalskläder. Mammas ar
bete var att städa och håHa ordning på
kamrarna i tingshuset, det var härads
skrivarens, häradsdomarens ,kammare
o.s.v. Där fanns också en cell för anhåll
na, vilka Mamma stundom bjöd på cho
klad. Kaffe var inte känt då. Pappa,
som hade rättararbete, tyckte det var
för tungt och för att få en bättre ställ
ning för familjen tog han arbete som
utearbetare hos Odelberg. Han fick job
ba med Bagarstugebron bland annat.
i flyttade in i Ekensberg. Där dog pap

pa efter en blodstörtning och med sin

En pigg 90-åring
flicka i handen. Mormor kom just hem
från skogen med bär och en säck bang
ar, Mamma kallades frän fabriken och
doktor Bragner sökte trösta henne. Det
blev att binda ·kransar av lingon- och
rnjölbärsrts och med blommor av pap
per. En kolsäckskärra fick tjänstgöra
som likvagn för transporten till kyrko
gården. Nu blev det svårare att bärga
sig. Mamma tog också arbete i sjukvår
den, på epidemistugan. Det fick hon 1
kr om dygnet för, 90 öre hade hon från
fabriken om dagen. Hon bakade ·kakbröd
och hann med två pund i veckan, för vil
ket hon fick 50 öre pundet. Jästen fick
jag hämta i bryggeriet vid Farsta, och
det kunde bli sent och mörkt på den vä
gen. En gång då jag klättrade över
gärdsgården därborta råkade jag spilla
ut jästen. Det blev lugg vid hemkomsten
och att gå tiHbaks igen och hämta ny
laddning hos Godhes. - Mormor sålde
pepparkakor och karameller nere vid
Stenhuset. Varje söndag gick hon med
sin korg från Gustavsberg till Betsede,
lånade en båt och rodde över till Kulan
och knogade därifrån till kyrkan för att
göra kommers vid kyrkoportalen. Man
fick gå mycket på den tiden. För att
skorna skulle hålla längre tjärade och
sandade man dem. Mormor sålde också
linnen och förkläden och gav dottern och
dotterdottern impulser att fortsätta med
affärer efter henne.

Kläder syddes ofta av avlagda karl
kläder, men inunder var det linne, med
långa byxor som hade den obligatoriska
öppningen bak. Vid jultid tog man sig ut
med stavkälke över isarna och på lands
väg till Mormors hemtrakt. - Barnen
uppe vid Ekensberg lekte som små de
gamla lekarna, hök och duva, sista paret
och sådana. Man var alltid pigg att gå
ärenden, ty då vankades oftast en extra
smörgås. Numera får man truga "de
små söta Iiven" och de är alltid först
att peta i kakfatet. Sedan pappa dötti
var jag sjuk som liten och doktorl
Bragner rådde mamma att för min skull
söka få en bättre bostad. I värt rum
rann fukten från väggarna och frös till
is på vintern. Vi fick ett vindsrum i
Ekensberg och värt gamla rum blev till
musikrum för blåsarna. Men Malmberg,
som hade hand om lägenheterna, tyckte
att vi hade fått för stort rum, varför vi
fick flytta ned i en liten kammare i Ble
ket. Men även det var för stort. Då
Mamma skulle hjälpa till på Epidemin
fick vi flytta samman och dela rum med
Madam Berglund där. Vi fick ta vänstra
sidan och knåpade in vår skänk, vår
säng, bord och stol. Bredvid Madam

Mamma, Pappa och. Bernhardina
i Värmdö 1868.

Berglunds öppna spis lät mamma mura
in vår spis, som följde med. På den ti
den gick smittkopporna. En karl som
var intagen begav sig iväg, förkylde
sig och dog. Då skulle det desinficeras,
så vi fick dra upp på vinden, men där
satte sig madamen att sy svepkläder.
Och mamma smittades och blev sänglig
gande. Hon yrade. En dag tog hon täc
ket kring sig, ett par tofflor på fötterna
och bibeln under armen och gav sig iväg
till gravör Brandts familj i Statbyggna
den. Därifrån blev hon rätt hårt återförd
av Madam Berglund och kastad i säng
en igen. Det koms överens att en far
bror Isaksson,som bodde där daghemmet
ligger nu, och en förman Olson i slam
huset skulle bli mina faddrar, om mam
ma dog. Men mamma klarade sig ige
nom. Jag bodde någon tid hos Olsons.
Den skinnfäll jag fick över mig på nat
ten var full av loppor. - Ja man var
inte så noga med renligheten. Inte ba
dades det i överflöd. över muren vid
Ekensberg tömdes hinkarna; när det in
te gjordes genom fönstren. - Under
skoltiden i Värdshuset var lektyren
ABC-bok, biblisloan och katekesen, Lä
rare var magister Elrnberg', som ansåg
att man var kapabel för det mesta när
man kunde läsa högt, räkna addition
och rabbla katekesen. Då lånades man
ibland av fabriken som klippflicka.
Ibland tog magistern fritt för att fara
ut på fiske. Lärarinna var mamsell Sjö
lander, en kutryggig tant, som anlitade
mig som jungfru. Jag fick sopa, skura
och diska och gå och hämta hennes mat
hos Haglunds, som då. hade Värdshuset.
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Den mat hon lämnade fick jag - och
det smakade alldeles förträffligt. - På
Värdshuset delade vi lokalerna med öl
servering och templare och där hade ock
så doktor Wennerström sin mottagning.
Hos Luttemans fick mor ofta baka. -
Att marschera hörde också till skolöv
ningarna. Pojkarna med gevär och vi
flickor efter, upp Ull Höjdhagsmarkerna
och åter igen. Det skulle vara pli på
barnen ,i tid. Så flyttade magister Elm
berg till Blidö och då· kom Lagerström
med ett hårdare regemente. Men därom
har många andra berättat.

Vid 12 år måste jag börja arbeta i fa
bräken, för det mesta var jag på trycke
riet och jag blev där i 30 år. Vi hade
det knalt, mamma var sjuk men inte
med i sjukkassan, och kom i skuld i
Bolagsbon med 63 kr. Jag minns hur
hon grät, när hon inte fick något mer
och kom hem med tom korg. Ahlkvist i
bon rådde henne att gå till löjtnanten,
brukspatron, och där ställde hon sig i
kön bland de andra. Svaret blev: Det
är bara det att madam inte kan hus
hälla!
I fabrfken träffade jag min make,

Werner. Han var en duktig porslinare,
energisk och händig. En illa skött tå
operation gav honom men och besvär
ligheter för livet. Werner hjälpte till med
allt, han lagade möbler och annat, satte
upp gardiner ät folk, band kransar vid
begravningar och mycket mer. Då bodde
vi uppe vid Gröneborg, där Werner lik
som andra familjefäder hade att se till
ordningen. Där var mörkt nattetid och
vi fick satsa en liter fotogen i tur och
ordning för att hålla lyse. Så var det
också ett evigt rantande av karlar nat
tetid till töserna - nej vi säjer inga
namn. - Där hotades man många gång
er av knutna nävar, så det gällde att
vara stursk. Allrahelst när rallarna frän
Alstäket kom. - Vår tvätt fick vi dra
i väg med till Augusta Jonsson i Kvarn
torpet. Med det finns också en stor grop
uppe vid Gröneborg, som hade skapligt
vatten för tvätt. I övrigt var det att
bära med ok och ämbar frän Röda stu
gan. Eller att tvätta sina strumpor i
Slamhusgatan och sedan skölja dem i vi
ken på hemväg frän fabriken. Men det
behövdes vatten till täppan däruppe, som
Werner anlagt - och också fick be
röm för av patron. - Årets största nöje
var givetvis Kalaset - också om det
har många berättat. Dum var den som
åt innan han gick hemifrån den dagen.
Annars var det klent med nöjen och
bjudningar, men gott om knog för hem
met.

Så småningom utvidgade vi vår af
fär. Där kunde man köpa sybehör, klä
der, hattar, blommor och frukt och bär.

Och :kransar var en stor artikel till alla
begravningar. Var det kontorsfolk som
gått bort, skulle det vara kort textade
av Ekberg och guldfransar på banden.
övriga dödliga fick allra högst silver
fransar. Vid en större jordfästning fick
Werner streta frän morgon till kväll, klä

. båten med enar, hämta kransarna vid
Jakobs kyrka, sätta enar mellan björ
karna upp till kyrkogården, ·klä däruppe
med granris och hålla ett öga på all
ståten och kronan, som uppsattes i ka
pellet enkom för detta. Den gången var
det kallt och Werner skulle enligt order
ha stormhatt. Men jag satte allt på ho
nom persianmössan som han fått i jul
klapp. - Vi var flera konkurrenter i af
färsbranschen härute förr. Utom Hult
mans och Bolagsbon hade vi svär kon
kurrens från fröken Aström i Kullen,
som inte gillade oss så värst mycket
och ville förbehåHa sig en del varor.

·Hon .gav kredit och tog gladeligt en gång
och klädde upp nägra gardister, som vi
avvisat. Hut går hem - dom smet frän
betalningen. - I affären hade jag fullt
schå, Med kassörska, modist och biträde
var vi fem i maten. Jag tog med mig
hela personalen en gäng för att de skulle
se Kalaset på fabriksgärden. Då ikom
brukspatron med fru och hälsade och
bjöd oss smaka på. Så det var festligt
på nytt.

Men Oskar Severin gav mig sedan
en åthutning för att jag inte hade nigit
för herrskapet. Men jag' svarade honom,
att när man var sin egen behövde man
inte stå och guppa.
- Ja, Werner gick bort vid 53 års

ålder. Så småningom övertogs affären
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Agnes Olson, 179 San Felipe ave, San Fran
cisco, skriver bl. a:. "Hjärtligt tack för se
nast. Det var en upplevelse att få besöka
fabriken och se alla stora förändringar. I
synnerhet var det roligt att träffa så många
bekanta fast så många år förflutit sedan jag
lämnade Gustavsberg, Min man är särskilt
tacksam för all hjälp han fick med filmning
en. Bilderna blev bra och den svenska fil
men har gjort succe bland både svenskar
och amerikaner. - Vi ta1ar ofta om återresa
- få se hur det går med hälsa och krafter.
Hälsningar till alla gamla vänner och sär

skild hälsning till Oskar Vadström, Tore
Forsman, Hilding Ohlson och Axel öhlund.
Redaktören är välkommen hit när det pas
sar!"
Tackar! Ja, jag får väl lov att börja

packa då för en reportageresa för Gustavs
bergaren till alla gustavsbergare i USA. Det
bör väl bli stoff som heter duga.

Red.

och blev enbart sybehörshandel. Jag
bodde Iäng'e i Mariagatan 6 och nu bor
jag här. - Men nu ska vi dricka kaffe.
Vi kan ju prata mer en annan gäng!

Ref. G. Dbg

Mormors skola. En bild från Stockholms skärgård 1840
ur Nord. Museets arkiv.
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Födda:
Den 19 april. En son t. Bengt Ingemar

Karlsson och h. h, Tilma f. Kiljunen, Rutens
V. 2.

Den 26 april. En son t, Sune Alfred Norling
och h. h. Eva Gertrud f. Pettersson, Häst
skoväg. 12,

Den 5 maj. En son t. Giovanni Pizzoni och
h. h. Karin Margareta f. Jansson, Mariag. 4.

Den 26 maj. En son t. Oskar Bertil Arvids
son och h. h. Edla Sofia f. Emanuelsson, G:le
Svart. v. 5.

Den 31 maj. Gary Micael s. t. Ernst Len
nart Eriksson och h. h. Rut Mary f. Malm
qvist, Mörtnäs 1: 446.

Vigda:
Den 19 maj. Gian Luigi Marian, Hästh.terr.

9 och Siv Inga Linnea Gustavsson, Höjden.
Den 19 maj. Arvid Lennart Bäckman, Sthlm

och Vivi-Ann Elisabet, Petterson, Grindstu
gärde F. 39.

Den 19 maj. Karl Erik Lambert Andersson,
Sthm och Margareta Axelina Karlsson, Ske
viksg. 1.

Tack!
Ett varmt tack till arbetstcäniru), ar

betskamrater, släkt och vänner för upp
vaktning på min 50-årsdag.

Karl Valter Forsberg

Döda:
Den 18 april. Lagerarb. Evald Emil Steen,

Skeviksg. 3, 56 år.
Den 3 maj. F. ugnsarb. Gustav Robert Gus

tavson, Bergsg. 1 a, 76 år.
Den 5 maj. Fröken Eila Haglund, Skeviksg.

8, 27 år.
Den 8 juni. Fru Alda Lovisa Gustavsson f.

Hellberg, Mariagat. 7, 75 år.

Premier vid skolavslutningen
Följande elever fick premier vid exa

men. De har ställts till förfogande ge
nom gåvor av tre anonyma givare:

Astrid Stefansson, Gudrun Lilja, Inger
Svahn, Anders Vindal1l, Marianne Olsen,
Dorit Gebauer, Stig Hallstener (2),
Astrid Borg, Margareta Berg (2), Gun
nel Bäckström (2), Gunilla Berglin,
Meynard Johansson; Eva Mauder, Ron
ny Gustavsson; Vivianne Söderlund, Gu
nilla Johansson, Solvelg Johansson, Bert
Bjärevall och Staffan Lundgren.

Förlossningsrummet,
Gustavsberg

Härmed meddelas, att förlossningsrum
met i Gustavsberg är stängt för intag
ning av patienter under tiden 1/7-31/7
1956.

Sysslomannen.

Tack för alla vänliga gratulationer
på min 50-årsdag.

Axel Ullberg
·)(-

För all visad. vänlighet på min 60-års
dag från Fabriksledning, asbetskamra
ter, släkt och vänner ber jag få fram
föra mitt varma tack.

Lilly Berglind

Ett vördsamt tack från mig och bar
nen för deltagande vid min hustrus bort
gång och för blomstergärden vid hennes
bår. Karl Johan Gustavsson

För allt deltagande och alla blommor
vid min. makee, Evald Steen, bortgång,
ber jag att till AB Gustavsbergs fabri
ker, Chefer och Arbetskamrater sam.t
G.I.F:s Kamratförening få framföra mitt
varma tack. Anna Steen

Det anses ofint att tala om en dams
ålder, men i denna ljuvliga sommarmå
nad gratulerar vi först damerna. Aldst
är Gerda Bergschöld som är 95 år och
därnäst har vi Bernhardina Wassberg
90 år. Bland ungdomarna har vi upp
vaktat Lilly Berglind och Sigrid Gehlin,
båda med hyggliga 60 år. Bland de man
liga har vi nöjet att buga oss för 60-
åringarnaAntonJohan,?son,:AntonMatts
man, Oskar Andersson och för 50-års
pojkarna Arnold Sjölund, Axel Ullberg
och Anders Engstrand. God fortsättning!

Konfirmander 1956

Lars Andersson, Tord Björklund, Lars Oarlborn, Sven Erik Ekmark, Leif Göthe,
Jan Jonsson, Kenneth Karlsson, D,ag Karlsson, Olov Karlsson, Kjell Karls-son,
Arne Larsson, Gorcni Lindahl, Kjell Lundberg, Tom Palm, Roland Vesterberg.

Gun Andersson, Gwnnel Andersson, Inger Andersson, Yvonne Andersson, Siv
Andersson, Ingrid Dahlberg, Harriet Hallberq, Gunilla Hansson, Ing-Br-it.t Jo
hansson, Gunilla Johansson, Inger Johansson, Siv Johansson, Rose-Marie Larsson,
Inger Lund, Evy Möller, Pirkko N'isula, Mariann Olsson, Margareta Persson,
A1ina Karin Pettersson, Ann Pettersson, Ing-Britt Pettersson, Etel Storbacka,

Gunnel Svensson, Inger Svensson, Anita Zetterrruun:
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•minns
Två hyresgäster

För några år sedan, då jag satt utan
för min "bungalow", kom en igelkott
lugnt promenerande framför mina föt
ter och försvann under trappan. Vid en
närmare undersökning visade det sig att
han rett ett bo där, mittibland det bråte
som alltid samlas, hur mycket man än
håller efter.

Han bjöds på den klasalska igelkotts
dieten bröd och mjölk och av hans sätt
att ta för sig syntes att han kände sig
hemma.

Men efter c:a 14 dagar försvann vår
igelkott spårlöst. Aret efter kom han
dock igen och stannade ungefär sam
ma tidsperiod. Och givetvis väntar vi
sommargästen också i år.

Men nu har han fått konkurrent av en
ekorre som ser ut att bli av mera sta
digvarande natur.

I en miniatyrstuga som är fastsatt
på en stång och upprest mot väggen har
ekorren inrett det allra bästa tänkbara
vinterbonade residens.

Han har mycket noga tätat igen föns
teröppningarna och även själva ingång
en, som han öppnar och stänger för var
gång han skall in och ut.

Då jag första gången upptäckte hans
hemlighet blev vi lika överraskade och
skrämda båda två.
I vårrengöringen skulle jag flytta ski

dor och stavar, som också stod uppställ
da i närheten, då rusade han plötsligt
ut bokstavligt talat mitt framför näsan
på mig.
Jag ryggade förskräckt tillbaka och

han sprang upp och ned på väggen utan
att synas vilja uppge fältet. Då jag i
detsamma också upptäckte hans bo kom
den naturliga förklaringen. Då vi lugnat
oss något började vi närmare studera
varandra.
Efter detta satte han sig på baktassar

na, knäppte de främre, lade huvudet på
sned och erbjöd vapenvila.

Det hade inte jag heller någonting
emot. För hur det än är så känns det
som ett strå vassare att komma över
ens med djur i frihet utan att behöva
stänga in dem i burar eller hålla dem
fastkedjade på annat sätt.

Ernson.

Pingstfiske

Det dammar!
Varje · dag under sommaren åker

tunga turistbussar genom Höjdhagen och
river upp moln av damm från våra torra
sandvägar. Vi som betittas vädjar om

Under min ungdoms sommarlov vista- vägsalt - eller att sightseeingen hålles
des jag i många år tillsammans med Kal
le Törngren ute hos hemmansägareparet
Myhrman i Skälsmara på Ingarö. Nume
ra regerar där Gustav Andersson, som på
sin tid var fjärdingsman och vars starka
nävar fruktades av den anhållne. På
äldre dagar har jag sökt mig tillbaka
till mitt sommarhem och då ofta i sam
band med fiske. Stället är fru Anders
sons föräldrahem och där trivs man. I
Pingst fick vi en abborre på pricken
1 kg. och det är elen högtidliga väg
ningen i besmanet, som Hilding Ohlson
här förevigat. På bilden har vi en del
av familjen, en dotterdotter till Gustav
och några gäster - jämte abborren. Där
är Gunnar, Britta, Elin B, Elsa A, Si
gurd, Anders B och Gustav Andersson.

Bonne

Då jag var grabb
var vi ett litet gäng som skulle ro till
Nämdö fjärd för att skjuta fågel. Det
var en sönda:gsmiddag och vi räknade
med att vara hemma på kvällen igen.
Men det blåste upp till storm och vi blev
tvungna att söka oss i lä på ett litet
skär, där vi lyckades få upp båten och
vända den till nattläger. Stormen och
regnet tilltog och vi blev givetvis ge
nomväta. Sömnen blev dålig och natten
lång. När det började dagas hade regnet
upphört, men det blåste friskt. Grabben
på 8 år tog en närmare titt på skäret,
då en stor havsörn dök ner mot honom.
Nu måste vi tänka på hemfärden. För
att klara oss med båten fick vi ro upp
mot Mälskär, en rodd som i vanliga
fall tar 20 min. nu hade vi att göra
2 ½ timma. Så småningom kom vi in
till lugnare vatten, tillbaka till hemmet
och oroliga föräldrar. Vi hade varken
fått mat, dryck eller sömn under ett
dygn, men klarade oss bra. Detta hände
för 50 år sedan. E. A. S.

3R1rr3oRUM
Vet du?

Snälla Red!
Kan man inte göra något åt den farso

som breder ut sig i det dagliga um
gänget, nämligen den fula ovanan att
gustavsbergarna i sitt tal ideligen spä
der ut meningarna med det osköna
"Vett dö?"

VD

på asfaltsvägarna.
Arg liusrnor

Tro det om ni vill!
Ett år har 365 dagar
8 timmars sömn per dygn = 122

Kvar står 243
8 timmers fritid och vila ...... = 122

Kvar står 121
52 årliga söndagar fråndrages 52

Kvar står 69
Helgdagar och halva lördaga,r 26

Kvar står 43
Måltider, raster, pauser, sjuk-
dom etc. utgör i genomsnitt
1 ½ tim. dag I. . . . . . . . . . . . . . . . . = 24

Kvar står 19
Tre veckors semester .... ... . . ... 18
Så är det bara kvar . . . . . . l dag,
och det är 1 :a Maj!

När arbeta vi egentligen?
Red.

(Fritt efter R. Ripley)

Hav tålamod
Hav tålamod, min vän, med durnhetens

moder
sorn speqlar sitt anlet' i glänsande sky.
Hav tålamod ock med Din vilsne

broder
som läskar sin själ i bubblasule dy!
Och kan Du det ej - då vill jag blott

troo«
om Du har förstått Ditt eget Jag?
Ty har Du aldrig känt Dig själv till.

plåga;
då är Du. sorn en lus. Blott Dig sjäJi::

till behag.
ESSTEWE.
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- SOM SAGT VAR ...

Yrkesorienteringen är felaktig inom
vårt skolväsen. Läraren, folkskollära
ren eller Iäroverksläraren, känner blott
till det, som han själv har upplevt. Och
det är vägen till manschettyrkena. Den
na väg glorifieras i alla tänkbara sam
manhang. Medvetet eller omedvetet. Det
hjälper inte med ökade statsbidrag till
yrkesskolväsendet, med nya yrkessko
Ior, om det fortfarande skall vara en
sådan snedvriden yrkesorientering inom
vår skolvärld. Men hur kan det också
vara annorlunda? Har lärarna fått nå
gon undervisning om det praktiska li
vet? Vet de något om glädjen i till
verkningen på en mekanisk verkstad?
Kan de skildra hantverkarens tillfreds
ställelse att f.å en detalj färdig? Nej,
men glädjen över att ha klarat en skriv
ning bra och att ha tagit en examen;
den som själv är Iärdomsskoleutbildad,
kan säkerligen vid närmare eftertanke
vitsorda detta.

Knut siae«
på tal om yrkesorientering i Tidskrift

för praktiska ungdomsskolor.

Människornas frihet är en frihet att
välja, välja vistelseort, välja arbete, väl
ja religiös och politisk tro och så vida
re. Men människorna är inte alltid lyck
liga i denna valsituation. De tvekar, de
grips av ångest, därför att de ofta sak
nar en norm, ett mått, en vägledning
för valet. Och då är det förklarligt att
de längtar tillbaks till det förgångna
och idealiserrar det. Ty förr i världen
hade den enskilda människan sannerli
gen ingen valfrihet, Ingen frihet att
handla eller att tänka eller att tro. Vad
hon skulle tro och tänka, hur hon skulle
handla, det föreskrev en överhet av
kungar och präster och alla deras med
hjälpare. Visst skänkte det ett slags
trygghet! En grym trygghet, slavens
trygghet.

Sven Ulric Palme i Vi.

När jag är ensam tycker jag mig ha
tusen människors förstånd, och när jag
kommer bland andra människor är jag
enfaldigare än ett barn.

B. Freidank

*

Fackföreningsrörelsen måste engagera
folk med teknisk och medicinsk utbild
ning för att den skall ha möjlighet att
bevaka, att den tekniska utvecklingen
inte får skadliga verkningar på de an
ställda i produktionslivet. Fackföre
ningsfolket är inte motståndare till tek
niska framsteg eller andra nyheter i ar
betslivet. Men helt naturligt måste våra
krav vara att nyheterna skall bidra till
drägligare och trivsammare Ievnadsbe
tingelser för de anställda.

Vi respekterar uppfinnares, ingenjö
rers och dugliga företagsledares insat
ser, men vi vill ej överlåta åt dem att
ensamma utforma arbetslivet i ett ytter
ligare mekaniserat och automatiserat
samhälle.

Metalls andre förbundsordförande
Ake Nilsson i Metallarbetaren

*
Män:niskor skall inte vara bundna tiU

en enda arbetsuppgift. Det är att köra
människan för hårt på en begränsad del.
Jag tror, att lakarna är ense meä socio
logerna, då de anser att folk trivs bättre,
om de får arbeta med större delar av
sin utrustning. Det ser visserligen myc
ket rationellt ut på en arbetsplats, som
är så inrättad, att den arbetande prak
tiskt taget bara behöver använda under
armar och fingr,ar. Men en människa be
står ni, en gång inte b(IJ1"a av underar
mar och fingrar. Att det till nu har visat
sig så framgångsrikt att specialisera ar
betet, att göra det repetitivt och preci
serat, beror naturligtvis på att vi börja
de vid en utgångspunkt, där arbetet var
illa organiserat. Vatrje förnuftig plane
ringsåtgärd förbättrade därför produk
tionen.

Gunnar Westlund i ett föredrag
om Socialpsykologin i

arbetslivets tjänst.

*
Den som köper vad han inte behöver,

kanske snart behöver vad han inte kan
köpa.

Från ett annat företag

"Kära Maria! Det blev ingen löneför
höjning!!"

GUWMBEQGAQEN Il
ARG. 14. JUNI 1956. Nr 3

Utgivningsort och adress:

Gustavsberg

Redaktionskommitte:
Gunnar Andersson, ansvarig utgivare
Fritz Berg
Gösta Dahlberg, redaktör
Harald Lindholm
Axel öhlund
Fotos: Hilding Ohlson.
Postgiro: 27 51 73

Prenumerationspris:
Helår: 4: -.
Till utlandet per helår 5: -.

E. Olofssons Boktryckeri Aktiebolag
Stockholm 1956

INNEHÅLL:

Sommarlov, dikt ...
Forum: Till klagans lov .....
Stockholmsglimt
I Bergasalen
I Västerled
Skolavslutning
Saltstänk från Farstaviken
I Förbifarten .
Konsumspalten
Orkesterföreningen
Den unga generationen visar

lejonklon
Min ungdoms vilda år .
Fanfartrumpeten ....
Ungdomens sida .
Pingstläger på Ingarö
En pigg 90-åring
Från Pastorsämbetet
Jag minns ....
Fritt Forum
Som sagt var ...

Sid.
........... 3

4

5
6

7
8
9

10
12

12

13
14

15
16
17

18

20
21

21

22

Omslagsbild: Strandviks- och Haga
hamnens smdbåtar
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1exlil e,6;uder:
Nyhet i Fritldsskjortor
i tre olika färger . . . . . . . . . . . . . . 21 :-

Herrskjorta m. kort ärm
vit och grå "Sanfor" . . . ..... 13:75

Gosskjorta i rutig poplin
Pris ex. 10 år .... 13 :5!(}

Udda byxor herr
33 :-- - 63 :--

Bomullskjolar
i trevliga mönster 22:- - 32:50

Uambyxor
i ylle och rayon

[
39:- - 46:-

Solliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 :25

Shorts
Dam - Herr - Barn

Baddräkter - Badbyxor

Flickjackor
i glada färger

En bra semesterstrumpa
till damerna 4:90

Damsockor
vit crepenylon 3:-
vit bomull 1 :45

"1ölungen" e,6;uder:
''NEJ"- en bra nyhet
i transpirationsmedel, som ej är skadligt
för kläderna 5:45

Rythm det nya läppstiftet i moderna
ljusa färger 4:35

Richard Hudnut
hempermanent

Baby shampo
"Helene Curtis" special för barn.
Svider ej i ögonen .
Sololjor - Solcreme
Optiska solglasögon
Film Fotoartiklar

Sommarnyheter
i halsband och örhängen

3 mö6et ISporl:

9:75

4:25

finns många aktuella varor.

Campingutrus'.ning
Sovsäckar 31:50 - 58:-
Gummimadrasser 50:- - 90:-
Tält . . . . . . . . . . . . . . . . 127 :- - 143 :-
Juniortält 34:-
Campingbord med 4 stolar 29 :50 - 54 :-
Tältsängar 32:-

Badbollar
och gummidjur av olika slag

Ftskr edskap
i god sortering

Gräsklipparen "FAIRWAY"

3 #usgerådsaudelningen:
Campingkök 21:50 -- 36:50

Uödspritkök

Fotogenkök

El-plattor 1-2 hällar
Campingbestick
Olika artiklar i plast.

4:50

1 låg. 38:-
2 .. 70:--

Konsum

Sko6ulikens
fritidsskor ger fötterna semester.

"Sllpper's"

årets populäraste fritidssko.

Dam i färgerna månsten, röd,
champagne .... 17:50 - 19:75 - 22:50

Herr brun och naturell . . . . . . . . 19 :75

Barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . från 11 :75

Ortopedisk sandal med läder- och
gummisula

25-27 28-30 31-33

13:50
34-36

14:75
37-39

18:- 20:-

Herrsko i bordeauxfärg
med perforerat ovanläder
i storlek 6 ½-11 . . . . . . . . . . . . . . 31 :
Damsanda.letter
i flera av årets ljusa -pastellfärger.

Pris från .... 19 :75

Sommarmat och drycker

Cirkelkaffe inte att förglömma i vara
8 snabbköp.

Gustavsberg
Fruvik - Lagnö - Grisslinge

22:-
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På gott och
ont

En man som nu avverkat drygt sju
årtionden emigrerade i seklets bör
jan till Amerika, för att där pröva
lyckan. Efter omkring tjugo år kom
han tillbaka med en slant i fickan,
och han tog sedan hand om ett jord
bruk i hembygden. Han har nu läm
nat detta i yngre händer, och sysslar
på äldre dar med att läsa, filosofera
och se sig om. Under förra året var
han bjuden på en tripp till USA av
två bröder, som blivit bofasta där.
Och han ger under ett samtal en hel
del glimtar från sina upplevelser förr
och nu. Här ska bara en av hans iakt
tagelser och funderingar refereras.
- Det som mest slår en är tekni

kens utveckling och då särskilt bilis
mens väldiga frammarsch. Bilen be
traktas helt enkelt som en nödvändig
hetsartikel och alla som kan lägger
sig till med lyxåk. De små bilarna är
i försvinnande. Mycket har föränd
rats på tre, fyra årtionden. Och även
om man inte har den minsta lust att
klanka, måste man tyvärr konstate
ra att bilismen och TV-apparaterna
har en avigsida. Har man en flott bil,
lägger man också ner mycken omsorg
och möda för att ha den skinande fin,
och har man TV, måste man avnjuta
det mesta möjliga. Det blir inte läng
re tid för en bra bok eller en enkel
och förtrolig samvaro. På min tid
därborta hade man tid för sina vän
ner och bekantskaper, men nu tycks
det nya i tiden lägga beslag på det
mesta intresset.

Berättaren är en öppen och frisk
natur, och han är minst av allt kve
rulant. Han gläds åt att vardagsmö
dorna lättat och att människorna fått
det bättre. Men han kan inte dölja
sin oro för utvecklingens avigsida
- risken för förflackning och utarm
ning. Och han frågar: vart ska det
egentligen bära hän . . . ?

Den företeelse som. denne iakttaga
re talar om är självfallet inte begrän-

sad till USA. Den gör sig gällande
över hela världen, och mest i de län
der som hunnit längst i ekonomiskt
och kulturellt avseende. Även om
Amerika leder i denna omstöpnings
process, är vi på god väg lite var
stans, och inte minst här i vårt land.

Det är en god sak att tekniken lät
tat slitet och gjort tillvaron behagli
gare. Ingen förnuftig människa kan
tänka sig att stoppa detta befrielse
verk och än mindre att vrida utveck
lingen tillbaka. En hygglig standard
är ett rimligt önskemål, men får där
för inte bli självändamål. Tekniken
får inte bli vår herre utan vår vär
derade tjänare.

Den begränsning av arbetstiden
som skett i vår tid, har ökat våra
möjligheter att njuta av livet. En
god del av den ökade fritiden har sä
kerligen använts på ett förnuftigt
sätt. Och när vi en gång når dithän,
att den materiella standarden ytter
ligare höjts och arbetstiden förkor
tats ännu mera, har vi utan tvivel
möjligheter att dra nytta av dessa
förändringar. Men nog finns det å
andra sidan en viss risk att våra tan
kar och levnadsvanor kan förskjutas
för mycket i den riktning, som den
citerade betraktaren tyckte sig mär
ka. Tendenser ditåt är väl inte allde
les okända även hos oss.

Allting har sina sidor. En bil är en
bra sak för den, som verkligen behö
ver en sådan. Radion är en god till
gång, ett medel till uppbyggelse, upp
lysning och förströelse - men vi får
inte glömma att apparaten också kan
stängas av. De yttre tingen får inte
tillåtas dominera intresset så helt, att
viktiga livsområden försummas. Vi
måste få tid för sådana ting som
stillhet och eftertanke, läsning och
iakttagelser, samvaro och gemenskap.

De olika tingen kan vara på gott
eller ont, allt efter hur de brukas och
i vad mån vi behärskar dem eller de
oss. Vi måste ta vara på deras förde
lar och samtidigt se upp med deras
faror. Det gäller att här söka finna
den gyllene medelvägen, ett visst la
gom. Inte allenast av bröd lever vi.
Hög materiell standard och yttre
komfort är inte allt. Om vi inser det
ta, har vi möjlighet att undgå den
fara, som här antytts.

V. J.
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A·r det ide med
Konsum?

Inför årets riksomfattande idekam
panj, som bygger på temat "det är
ide med Konsum", kan det vara lämp
ligt att ventilera denna fråga under
ovanstående rubrik.
För oss, som lever och verkar i ett

samhälle, där konsumentkooperatio
nen sedan snart 20 år äger industrin
och därtill har en konsumtionsför
ening, som varit verksam i 36 år, bör
väl erfarenheterna ha givit svar på
denna fråga. Man kan ändock få höra
sådana yttranden som "dom" om Kon
sum, när det i verkligheten är "Vi"
med stort V. Samhörighetskänslan
med den egna föreningen är kanske
mindre nu då rörelsen nått så stor
omfattning än förr då medlemmarna
på annat sätt slöt upp kring de koo
perativa ideerna. Därför finns anled
ning att taga upp en liten repetition
av vad konsumentkooperationen är.
Den kooperativa grundiden står

. skriven i § 1 i föreningens stadgar,
som bl. a. säger: "att föreningen har
till ändamål att främja sina medlem
mars hushållning g,enom att i sam
verkan med Kooperativa förbundet
anskaffa och åt medlemmarna mot
kontant betalning tillhandahålla sun
da och oförfalslvade livsmedel och för
brukningsartiklar."
Vad har då föreningarna genom

samverkan med Kooperativa förbun
det kunnat åstadkomma? När rörel
sen på 1920-talet genom ingripanden
på olika områden sprängde verksam
ma karteller så att prisnivån på olika
varuslag kunde sänkas, medförde det
ta besparingar, som rörde sig-om av
sevärda belopp. När det gäller pro
duktionen av varor inom den industri,
som ligger oss närmast om hjärtat -
Gustavsbergs Fabriker - så är ju

målsättningen den att göra goda va
ror och medverka till höjd levnads
standard.
I KF :s verksamhetsberättelse för

år 1905, då verksamheten hade myc
ket blygsam omfattning skriver sty
relsen bl. a. "Låtom oss tydligt och
klart se, att den rörels,e vi arbetar uti
icke är någon krämarrörelse, utan ett
ekonomiskt system - - - vars
främst,a mål måste vara en lycklig
mänsklighet."
Rörelsens insatser på internationel

la området torde haft mycket att be
tyda och borde kunna få det ännu me
ra i framtiden.

Vi skall dock inte giva oss in på
internationella diskussioner utan åter
kommer till vår egen förening i Gus
tavsberg. Föreningen bildades i slu
tet av år 1919 och kunde öppna sin
första butik den 31 december sam
ma år genom att övertaga Gustavs
bergs Fabrikers Uppköpsförening. In
satskapitalet, som vid starten utgjor
des av ett relativt litet belopp uppgår
nu till 1/4 miljon. Sedan konsolide
ring skett i form av avskrivningar på
fastigheter, inventarier och varulager
har redovisats ett överskott på 3.8
miljoner, varav 3.2 miljoner återläm
nats till medlemmarna i kontant åter
bäring. Vad samarbetet inom kon
sumtionsföreningen gjort som pris
regulator kan säkerligen också räk
nas till rätt stora siffror. Gemensamt
har medlemmarna sparat i förening
en genom att nedskriva tillgångssi
dans poster. Tillgångarna, som äro
upptagna till närmare 2 miljoner, har
ett avsevärt högre realisationsvärde.
Skulle man då tänka sig en så dras
tisk åtgärd att medlemmarna kom
överens om att avyttra hela verksam
heten, betala skulderna och sedan de
la resten så skulle varje insatskrona
motsvara flera sådana. En sådan åt
gärd är ju otänkbar ty dessa kronor
utdelade till varje medlem skulle inte
ha så stort värde för den enskilde,
som de har samlade i det gemensamt
ägda företaget. Den goda ekonomi
som byggts upp under dessa 36 år
tack vare en förnuftig planering och
god sammanhållning, kommer i dag
alla, som äro med, tillgodo. Men det
gäller också att alltfort vårda och
rätt utveckla verksamheten.
Föreningens stora butiksenheter

och ett utbyggt nät av självbetjä-

ningsbutiker gör det möjligt att dri
va verksamheten mera ekonomiskt än
om vi haft manuell betjäning. De
taljhandeln har inte kunnat öka pres
tationen per anställd i takt med in
dustrin. Visserligen har vi fått ma
skinellt paketerade varor, elektriskt
drivna räknemaskiner, skrivmaskiner
och kvarnar, men mycket av hantver
ket finns kvar. I snabhköpsbutikerna
kan arbetet planeras mera rationellt
när det gäller den anställda persona
len. Medlemmarnas/kundernas själv
verksamhet sparar kostnader och det
sparar också tid för kunden och tid
är ju pengar.

Under senare år har en ny typ av
butiker vuxit fram vilka drivas av
mångfilialsföretag. Man har där ett
fastställt, begränsat sortiment och
har därigenom kunnat sänka priser
na på vissa varuslag. De drives dock
med vinstintresset i högsätet. Hem
köpsfirmornas erbjudande, där hus
hållen vid större köp erhåller en hög
re rabatt än sedvanlig återbäring,
verkar vid ett första påseende be
stickande. Men nu är det ju så, att
dessa företag valt ut ett antal s. k.
torra varor samt varor som ger stör
re förtjänst. Skulle då den reguljära
handeln komma att förmedla endast
mindre kalkylstarka varor och kom
pletteringar, samt denna nya försälj
ningsform de resultatgivande varor
na, så inställer sig svårbemästrade
ekonomiska problem för den "vanli
ga" butiken. Erfarenheterna från de
föreningar som provat hemköpsiden
visar, att den inte fått någon större
omfattning.

Vår förenings stora andel av varu
förmedlingen inom vårt verksam
hetsområde förpliktar, men ger oss
också möjligheter att göra nytta för
konsumenterna/ägarna. Vi som äro
anställda i olika befattningar, har
fått medlemmarnas uppdrag att för
valta egendomen. I vårt arbete vare
vinstintresset fjärran, men vi måste
se till att rörelsen bygger vidare på
ekonomisk grund till nytta för de
många.
Det gäller att vi har samklang mel

lan kooperativ ide och kooperativ
verklighet.
Vi stryker frågetecknet i rubriken

till dessa reflektioner och säger:
"DET ÄR IDE MED KONSUM.

Gunnar Mattsson
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Vardagspark och nöjesplars
Några synpunkter på Folkparkens utvecklingsmöjligheter

I den moderna stads- och samhälls
planeringen har parker och grönområ
den kommit att inta en alltmer central
plats. I samma mån som städer och
samhällen vuxit ut på. bredden, har
folkparkerna kommit närmare bostads
centra och fått bättre kommunikationer.
Folkparken har med sina redan i ord
ningstäilda anläggningar därför blivit
ett idealiskt rekreabionsområde för be
folkningens vardagsoenov.
Oustavsbergs Folkets Park har ett

idealiskt läge i centrum av samhället,
vilket mnebär, att parken alltmer får
karaktären av en allmän vardagspark
för intilliggande bostadsområden. De
redan i ordningställda .Jekplatserna och
trädgårdsanläggningarna är ett led i
parkstyrelsens strävan att få en kombi
nerad nöjes- och vardagspark inom sam
hället,

Folkparkens läge äntill idrottsplatsen
innebär även mycket stora fördelar rent
ekonomiskt, då skilda nöjes- och rekrea
tionsarrangemang 'kan centraliseras. Ge
mensamma parkeringsplatser, serve
rmgslokaler och sanitära anläggningar
m. m. kan användas för de olika verk.
sarnhetsgrenarna, vibket har stor in
verkan på anläggningskostnaderna och
räntabiliteten. En centralisering av re.
kreationsområdena ikan deke rekommen
deras för varje samhälle, men ,för Gus
tavsberg förefaller detta va.ra idealet.
Därigenom kommer fölkiparken att lig
ga !i centrum av ett större parkstråk
och rekreationsomräde och verksamme
ten kan rpägå utan att man ,behöver be
räkna störa närliggande bostadsområ
den.

Kommunikationerna med samhället är
även tillfredsställande och goda förbin
delser ikan även erhållas med den nya
genomfartsvägen. ,Sydväst om nuvaran
de parkområdet finnes för närvarande
tillräckHga ytor rför samling, spridning
och parkerlng; men ,i och med samhäl
lets utveckling hör ytterligare mark re
serveras i stadsplanen Iför detta ända
mål.
Folik,par,kens nuvarande areal utgör

c:a 19.700 kvm, vilket vi anser står i god
proportdon Ull samhällets nuvarande in
nevänareantal •om c:a 4.000 personer.
Men vdd en befolkningsprognos för
framtiden av enligt uppgift c:a 16.000

innevånare rför Custavsberg', så bör ti11-
räckl1ig areal reserveras redan nu, för
att icke fol'kparkens utveckltngsmöjlig;
heter skall begränsas. Det synes därför
Iärnplig't, att i stadsplanen reservera·
markområdet mellan folfopa11ken och
idrottsplatsen och den planerade genom
farsleden nordost om pa11ken för fram.
tdda utvidgning. :S·om exempel för vårt
påstående att parkens areal bör utökas,
vill vl framhålla följande parker som
järnförelseobjekt.: Fagersta 46.290 kvrn,
Gislaved 30.000 ikvm, Hagfors 33.000
kvrn, Arvika 40.000 kvm, Västerås
77.332 1kvm, Eskilstuna 105.000 kvm,
Berä:knar vi markbehovet efter be

sökssiffrorna för Gustavsberg under
åren 1952, 19,53 och 1954 finner vi att
parken besökts :i medeltal av 80 perso
ner pr 1.000 innevånare och speldag,
en mycket hög ,si,fä'ra. (Ovanstående gäl
ler endast sommarvenksamheten.) För
de tidigare nämnda parkerna är medel-

publiken per 1.000 innevånare och spel
drug: Fagersta 64 pers., Gislaved 65
pers., Hagfors 118 pers., Arvika 66 ,pers.,
Västerås 33 pers., Eskilstuna 38 pers.
Gustavsbergs @olikets Pavk är således

en, av de mest besökta 1folk,pa,rkerna i
landet ,vid jämförelse med innevånare
antalet. Med utgång Ifrån befofänings
prognos och jämförbara orter såsom Fa
gersta och Arviika bör den nu be:fäntliga
arealen utökas med c:a 20.000 kvm i
stadsp1a:nen.

Med tanke ·på de :investeringar som
hittills verkställts ri Gustavsbergs Fol
kets Par:k :bör där.för parkstyrelsen gi
vas möjlighet att föra en ekonomisk pla
nering även för !framtiden, så att sam
hället får en ,välorunad nöjesplats, vil
ket icke blir följden, om större arrange
mang skall 1a:nv.isas en annan plats dnom
samhället.

Folke Rydbwm
Trädgårdsark1iitekt
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Att bliva missförstådd
på rätt sätt, se det vore en nåd att
stilla bedja om, Vem kunde tro att vä
derlekstjänst skulle uppfylla min önskan
om regn så bokstavligt. Inte menade
jag, att jag ville ha skvättarna retroak
tivt denna sommar. Det hade så bra
räckt med det vanliga kvantumet, för
en normal svensk, nordisk, •kall och våt
sommar. Men den har haft sina för
tjänster. Man .kari ännu i slutet av
augusti finna blommande ängar som i

midsommartid, med vitmåra som ljusa
skyar mellan rödklöver, tirnotej och bal
dersbrå.

Riktigt nöjd
är jag alltså inte nu heller, men det
har försäkrats mig att månen vid flera
tillfällen varit synlig över ösby träsk,
Under den trolska tid, då kräftfiskarna
smyger omkring i ,vassruggarna. En
vänlig' stjärna lär ttllochmed ha blin
kat uppmuntrande åt den, som i mid
nattens mörker Iyekades få hela tre bak
åtsträvande skaldjur i håven. Kanske
inte så lysande sett ur krass ekonomisk
synpunkt, då fiskekortet inköpt enkom
för detta spännande tillfälle, kostar si
na modiga riksdalrar och att fånga
kräftor kostar fyra. Nedrigt dyra delfka
tesser ska jag säga, men nöjet är inte
f.y skam det !heller. Fast naturupplevel
sen hade väl inte mått illa av ett par
tjog Dill. Nej, det var inte jag som drog
en nit den gången. Men det kunde ha
varit. Vi har ingen tur i den här fa
miljen. - Mina :gossar drog med stor
förväntan upp sex lotter ur femtiöres
tombolan och fyra ur trettifemöres på
Korisumfesten. Vad dom vann? Gissa?
- En träsked. Kan någon föreställa
sig deras ,glädje? ! En god affär, dock
inte för köparen.

Men jag förlåter Folkparken
vad som helst ett bra tag framöver.
För den fina Ieloparken. Det bästa- som
skänkts till oss mödrar och barn på
mycket länge här i samhället. Det tog
faktiskt några veckor ännan vi vant oss
vid att vi hade någonstans att ta vä
gen. Att bara fä sitta hyg,gligt i detta

- sofflösa samhälle, är ju en säregen upp
levelse. Tack, snälla 'Folkparken, det
var i sanning en förträfflig ide.

Att jag är en slarvmaja,
det har såväl jag själv, som mor oclh
svärmor misstänkt länge, men nu vet
vi det säkert. Det lär ha stått i Svenska
Dagbladet, organ för Kar de mumma
och övre östenmalm. Lär ha stått 'sa
jag - av prdncip köper jag inte bladet
men jag trodde att jag hade en bekant
som jag kunde låna den av. Princip och
prdncip, det är ju valtider och man kan
ju aldrig veta när den snälla allmänhe
ten får upp ögonen, och väljer in mig i
riksdan. ,så att man får lite mera vid
sträckt användning för sina flitigt od
lade nässkinn. Men, ack, bekantingen
hade demokratiserats· efter tio år i Gus
tavsberg, till den malda grad, att hus
organet numera hette iD.N.-M.T. nästa!
Det är sånt som !kallas för miljöpåver
kan. - Det var så, att jag fiok en
stund av lugn och ro, en våt och tyst
afton när familjens alla manliga med
lemmar sov. Redaktören för detta triv
samma blad var ibortrest på semester.
Detta för honom trevnga faktum utlös
te en för mig njutbar kedjereaktion,
rent ut sagt, lugnet före saltstänket, Att
skriva blev lustbetonat. Radion befanns
ha en lockande programpunkt, kallad
Ventilen, varför inte Säker'hetsventilen?
Jag använde den som det och skickade
ett hastlgt ihopkommet Vardagsdrama.
Ett [Par dagar därefter fdck jag till min
fasa höra en välläsande dam f'ramföra
mitt på skämt skrivna manus i etern.
Och barmhärtiga öde :- jag blev tagen
på allvar i Svensika Dagbladet. Den
perfekta husmcdern rframträdde i frihet
och satte mig på plats,

Tänk att hon fanns!
Den perfekta husmodern menar jag.

Henne som man blir presenterad för i
veckopressen. Som sköter ett önskehem
med önskebarn rpå det enda riktiga sät
tet, utan ansträngning och irritation.
Blir avgudad av sina drillade barn, som
hellre passar småsyskonen i sandlådan
än Iattjar med killarna på fotbollsplan.
Som välvårdad och fräsch följer med sln
tid och vårdar sina intressen. Hon som
jag trodde var en myt och tillhörde vec
kopressens men- och harmlösa verklig
hetsförfalskning, (förlåt alla kulturpro
feter för denna Iättsinniga inställning).
Hon fdnns alltså, tack och lov, och hon
skriver i Svenska Dagbladet, Och jag,
Ja jag får väl slarva iväg som vanligt
och skriva i Gustavsbergaren. Det på
stås att man får det öde man är värd.
Kanske det, vem vet och varför inte.

Fiast nog var det något särskilt med det
där att äntlrgen bli tagen på allvar.
Annars har jag en stark känsla av, att
när jag slungar ut mina tungt vägande
och alldeles väldigt genomtänkta de
battinlägg i den !här tidningen, så drar
ett inte alltför stilla löje från den friskt
trivsamma Albin längst i ,Söder till den
glada Elsa uppe i Lugnets nordöstra
hörn.

Har ni märkt att
skolan ihar börjat? När jag skriver det
ta är det på själva begynnelsedagen och
kvarterets alla ungar sitter på sandlåda
kanten och diskuterar nya kamrater och
lärare. Tjuvlyssnar man <på dom en
stund blir man överraskad av, att vilka
klasskamrater man fått betyder mest,
läraren ,kommer först i andra rummet.
Tja, det är tydligen som bland oss ,vux
na. En enda orolig själ kan . irritera
hela gemenskapen. Förövrigt har ungar
na be 1krigat varandra över sommaren
som vanligt och så rplötsHgt den sista
veckan av lovet, slutit sig samman i rö
rande enighet, inför den kommande olyc
kan som k,astat sin slagskugga över de
ras sista dagar i frihet. Också det som
vi rvuxna. När ,kriget krö[> nära grän
serna, gick vi i medborgartåg både bild
likt och ibokstavHgt med Per-Albin i tä
ten. Det är rätt småtrevligt att tänka
rpå det så här mitt i valstriderna.

Apropå barn
och perfekta och mindre perfekta möd
nar, så faller det mig in, att man kan
dela upp mänskligheten i två huvud
grupper när det ,gäller barnuppfostran.
F1örst är det den kategorien som vet
allt i detta svårbemästrade ,ämne, ·som
ständigt kan ge goda råd och kan !hålla
hela långa ,avhandlingar i denna fantas
tiska konst. De har i regel bara ett fel,
de är barnlö,sa, eller har hart barn för
så länge sedan att de har :glömt hur
det egentLigen kändes.
Och om de blir föräldrar? Ja, det är

det underliga med dem. Kunskaperna
rinner av dem i och med föräldravärdig
heten. Jag vet det jag, för jag var ex
pert själv. Men som sagt uprpfostrarvet
tet kom bort en ,kall januaridag år fyr
tiosju någonstans mellan Allmänna och
Mari,aplan. :Sedan har man ,vimsat iväg
i blindo precis som de andra av samma
veliga kategovi. iS'Om tillrfuga på allt i
regel är föräldrar. Kan nåigon förstå,

,varför det skall vara. så iba:kvänt. Nu
har man ju den känslan, att blir ungar
na något så när hyggliga, så beror det
på ett oförstörbart material och. god
arvsmassa. Och det menar även exper
terna. Ack ja.

Edia Sofia.
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För några månader sedan kunde man
läsa i de svenska tidningarna att ett
hotell nedbrunntt i Chicago, varvid tret
tio människor blivit innebrända, Det
var i det-ta hotell jag ,tiJ.lbringade min
första natt 1i storstaden. Att beskriva
hotellets interiör överskrider min för
måga, En neger med träben möter mig
i vestibulen, tar ihand om min väska och
för :mi·g till en skranglig hiss som med
sitt stånkande transporterar oss några
våningar upp, Jag -blir Iförd till ett rum
som ty,d:J.!igen aldrig blivtt städat på
flera månader. På golvet Hg;ger det if.ullt
av skräp och mattan har då aldrig' bli
vit piskad sedan den blev tillverkad.
Förutom en dubbelsäng består rummets
möblering' av två lf:"åtöljer, den ena av
dessa är sönderoränd och lhiar ett stort
hål genom sitsen. Ja,g går !fram till
fönstret och drar ned detta för att fä
!in ute frisk luft. Fönstret som vätter
mot någon sorts bakgård, Insläpper en
lu'kt så vämjelig och otäck att jag ge
nast ry,ggar tillbaka. JaJg stänger
fönstret och drar ned rullgardinen, den
na lossnar från sin plats i talket och
faller med en duns i golvet. Dammet yr
omkring i rummet som efter en mindre
atombomb. I tvättstället försöker jag
tvätta av mig dammet, men genom hå
let d tvättfatets botten uppstiger en
kväljande stank som rgör att ja;g avstår
från tvätten. Otvättad och orakad kry
per jag ned i den knarrande dubbelotto
manen och !försöker att somna. Det
kokande elementet under det stinkande
!fönstret avlämnar en olidlig' hetta, I
korrddoren ihöres högljudda samtal som
slutligen stegras till ,gräl, för a.tt snart
övergå tm vilt slagsmål. Jag tittar ut
genom nyckelhålet d dörren, ett hål som
genom någon åverkan .blivit så stort att
det påminner om nyckelhålet d dörren
Ull min barndoms bagarstuga. '11umultet
där ute avstyres snart av några jätteli
ka negrer som sätter bråkmakarna på
plats varefter lugnet snart återställes.
Vågar jag släcka lyset i rummet? Nej

det är nog bäst låta det lysa ,utifall
att . . . Timmarna gär, sakta, sakta.
Natten lider mot sitt slut och de första
solstrålarna tränger dn genom den
smutsiga fönsterrutan. !Klockan är en
dast fem på morron men · jag drar på
mig kläderna och smyger mig försik
tigt ut ur mitt ogästvänliga rum. J,a,g
vågar inte använda den ålderdomssva
ga !hissen utan vandrar de många trap-

rporna ned till hallen, lämnar 3 dollar
till vakten, och vandrar ut på den tysta
gatan.

Var hade jag e:gentligen hamnat? Jo
tydligen i ett av de värsta slurndistrik
ten som Chicago :kan uppvisa. På andra
sidan gatan finns något som föreställer
en telefonkiosk. Jag går dit, slår några
bokstäver och några siffror och i andra
änden av. tråden svarar en något söm
nig röst "Hallo !Sandberg". Det var ett
svenskt namn och en svensk röst, den
fönsta svenska rösten i Chicago. -
"Jassä är det du, var är du, jaa jag
kornmer och hämtar dig :meddesamma".
Innan storstaden ri1ktrgt hunnit vakna
sitter jag i bil på vä:g till mdn onkel.
Vem är då denne iSandbe11g? Ja han

är en av de många ,som emigrerade för
30 år sedan. Han ihar upplevat 30-talets
-kris med dess massar,betslöshet och nöd.
- ''När det var som säimst kunde en
varm !korv utgöra matransonen för da
gen. Hemma i Sverige •kan ni aldrLg gö
ra er en föreställning över hur dåligt
det var". Men tiderna har förbättrats
och nu är den :gode 1Sandbevg välbe
ställd inspektör iför järnvägens ruvdel
ning för djupfryst. "Ja det har många
gånger varit lhå:rt", ·säjer Sandberg med
sin norrlandsdda:lekt som skvallrar om
v.iliken plats ,han är kommen iifrån, -
"ofta fick vi ta vår tillflykt till non
stopbiograferna, ja där !kunde vi falk
tist sitta Ifrån morron till !kväll. - Men
hur har ni det !hemma i Svertge?" -
Medan 1\'i äter en stadig frukost kom
mer samma frfvga tillbaika "hur har ni
det !hemma" ? De många åren i Ameri-ka
har inte ändrat på inställningen hemma
och ,borta. Fortfarande är Sverige hem
ma ooh Amenika borta. Familjebildning,
barn och :barnbarn, nej, !ingenting kan
ändra svenskamerikanens inställning till
detta. Efter ett helt livs vistelse i ett
annat land är man sä!kert lite rotlös var
man än kommer.
:Min vistelse .i •Chicago är 1bestämd tm

10 dagar. :Min synnerlige vän tar mi:g
en dag på en bilutflykt. Vi passerar en
liten verkstad där det ;på en skylt står
"Axels se!'Vice". iDet är en m 1an från
min barndoms vilda nejder som här har
öppnat en liten skoverkstad. I över 10
år har han nu suttit vid sin fäst och
laJgat •skorna åt chicagoborna. Vi gör
en kort visit. Mannen ba!kom disken är
,ganska lffvordig. - "Det skulle ju vara
,bra myclket !bättre med ,min rörelse om

barnen ville hjälpa till, men man förstår
sd,g då inte på nutidens ungdom", säjer
min tystlåtne Landsman. Vi :blir inbjudna
på 1kruf.fe. Axel är gilft med en kvinna
från Tjeckoslovakien och de har fem
barn tillsammans. De ibor ii en gammal
villa med ett runt torn, rvad tornet hade
för uppgift !kunde jag då iinte fatta. -

Men vi måste fortsätta, tiden är
knapp och staden är stor. Jag har en
adress som jag absolut måste ·besöka.
Det är Roscoe st. •624, Iför där bor ingen
mer eller mindre än Fred Wahföerg.
Att åka spå!'Vagn mellan Lafayette

ave, min ,tHlfälli,ga adress alltså, och
Roscoe st. tar en och en halv itiimme i

1anspråk, och ändå går spårvagnen ra:Jm
,vägen genom Chicago. Vi ,ger oss alltså
iväg, :men denna gång å:ker vi ibil. "Vad
rvar det nu adressenj !hette?" frågar
Sandberg .smått irriterat. "Roscoe st.
624", svarar ja•g så världsvant som möj
ligt. Det är ,på motsatta sidan av sta
den ca. fem svensrka •mil härifrån."
"Kanske Ugger det utanför staden",
dristar jag mej att säja. - "Gosse, Chi
cago är stort, och om vi än ikör fem
mil ät alla håll befinner vi oss mitt i
staden", säjer Sandberg på ett överläig
set sätt som -kommer mig att tystna.

,Så kör vi då. Jag stopipar ned adress
kalendern för att rtktigt kunna njuta av
resan. Vii sveper ned på de ,stora austra
dorna, förbi millionpalats och närmar oss
skyskraporna i centrum av staden. -
"Vad :var det nu 1adressen hette?", sä
jer Sandberg :på nytt. "Rasmostl'it", sva
rar jag, - Ra:skostIJit 624." - "Vad d'-n
säjer du, har Wah1berg flyttat sedan vi
·gav oss iväg, låt mig se på din adress
bok, Roscoe st. heter adressen". Ja, j,a
det är inte så lätt med det amerikan.ska
uttalet, siiffrorna sa jag ju rätt i alla
fall.

Äntligen är vi framme. Det är en rvac
ker gata med 6-våningshus och vackra
;pianteringar. Vi går in som ,genom en
trirnmfbåge, innanför finns det en fyr
·kantig innegård med :mängder 1w blom
mor ooh en liten S:PI'ingbrunn ri mitten.
Ja här måste det •bestämt vara. Roscoe
st. 624 står det med s•tora ,bokstäver.
Sandberg stannar d <bilen medan jag kli
ver in genom porten. I stora hallen finns
det en stor tavla med namn på ana dn
ne:boende. Med andlös iver läser jag
namnen, det ena konstigare än det
andra. Ja förvisso, där står namnet Fred
Wahlberg. Han bor tre trappor upp. Jag
ringer pådörrklockan en kort signal, men
ingen svarar och :ingen dörr öppnas, jag
ringer en lång signal men 1'o:rtfarande
inget svar. TmLi,gen är ingen hemma.
Jag ,går ,tmbaka till bilen och skriver
på en J·app att jag varit på rbesök, lllpp
,ger mitt telefonnummer och stoppar
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papperslappen !i det Wah1bergska fac
ket. Innan jag slutligen går gör jag ett
sista :förtvivlat försök, en lång sagnal, en
1mrt. en, Iång, - och st, dörren 'öppnas
och en senor stämma hörs nägonstans
uppe i trappuppgången. Ja·g ,går upp,
och där uppe står han gustavsbergs
grabben Kalle Wal1berg. - - -

Tillåt mLg nu presentera människan,
bohemen -och gustavsbergaren Fred
Waftltberg. !Fred hette :från början John
Johansson men kallades allmänt för Kal
le W•allbe11g. Han är broder till Elsa
och Oskar Johansson och emigrerade
som 18-åring den 26 maj 1916. I likhet
med de flesta grabbar :började han ar
beta vid fabriken då han var 13 år,
först på tallriksverkstaden och sedan
som formare av telefonhattar. I ressäll
skap !hade han Oskar Johansson (Knal
len). Man åkte bät in tiH staden och
vid kajen var det mydket folk samlat
för att ta avsked. När 1båten la ut !från
kajen utbringade Anders Bonnevier ett
leve för emig'rarrterna.

Nu har det gått 40 långa år, år fyll
da av äventyr men också av hårt arbe
te. Men !här står !han den gode Fred,
livslevande, livsbejakande och kamrat
Hg. ",Sti:g dn bara" - jag försöker tala
om vem jrug är - "åja Elsa har skri.
vit och sagt att du skulle komma, stig'
på bara oeh känn dig hemma. - Detta
är min fru Bessie. - Hör du Bessie,
langa fram ett äkta svenskt smörgås
bord så vi får något att äta". - Fred
talar en perfekt svenska, det finns inte
den minsta brytning. Ja, kanske Ibland
kommer det något amerrkanskt, men
han rättar sig genast och tillägger: "Ni
har få:tt så många nya ord :i Sverige.

- Hur har ni det -i Gustavsberg? Jag ser
ju genom tidningen Gustavsbergaren att
det har skett stora f§rändringar till det
bättre. Lever Nisse Box, hur är det med
Ebba Möller, jaså hon är ogift. Ja, ja."
Frågorna kommer i en ständig ström.
- "Ja rnrs Olsen besökte mig Iför något
år sedan, fiå se om vi ihinner besöka
hennes broder. __: Vill du ha något att
dricka medan vi väntar på maten?" Nej
jag måste gå och nämta min chaufför
som sitter i bilen och väntar. - "Nå
be honom komma upp, - stopp ett slag,
- vä kan åka ut till svenskföreningen
Viking medan Bessie lagar Ute mat. -
Hej Bessie''! Så äker 'Vi iväg med Freds
bil, ,Sandberg och jag. överallt där vi
kommer är det öppna :famnen. Ty se
•Fred är en mäkta populär person, där
jämte har han varit ordförande eller
president som det heter här, i den stör
sta svenslkföreningen i Chicago. Och om
tyckt är han, överallt har han vänner.
"Hej Fred", låter det var vi än kom
mer.
Nåja, vi åker väl så småningom ihem

där Bessie har väntat med malen både
länge och väl. Bessie är född i Minnesota
av svenska föräldrar. Hon kan <inte tala
svenska, däremot :förstår hon svenska
ganska bra. Nu ger hon tydligen Fred
några förmanangens ord på engelska.
- "Slå er ned pojkar och låt det väl
smaka", säjer Fred på sitt hurtiga sätt.
Och att det smakade, det verkar som
om Bessie aldrtg gjort annat än ordnat
med smörgåsbord. Vår samvaro är ·ge
mytlig. Samtalet pendlar mellan Gus
ta'Vsberg och Califörnien. Fred har ti
digare arbetat på stora d'ruktplantager i
Californien men är nu anställd som

Typisk efl_nahemsbebyggelse i Chicagos förstäder.

400 meter - final
Ur sista kurvan in på upplopps-sidan -
i stybben knattrar spik, som jagar fram
en hårsmhn blott från banans krökta

rand.
En steglängd fram till höger främste

man,
snett bakom, skymtar farUg skugga

svagt,
och knwttret sjunger högt: den glider

fram,
när kwrvan raknar. Nu, håll viljan högt,
blott ett, slå om sin takt och öka snabbt,
men styrkan flyter bort för varje meter
och banan vaggar, mjuknar till ett

gungfly.
Nu fresta kroppen över gamZa gränser!
Det ska - en ulltråd flimrar där -

det ska,
fast munnen smakar blod och midjan, å,
vill mjukna som för slag, men fram,

men fram ...
Så jämnbredd och en annan skugglik

skymt
och banan stupar brant och skuggan

bort
och tråden brister vinalätt över

bröstet •..

ARTI-IUR HALD

nyckelman i de stora stålindustrierna i
Chicago. Bessie har anstäl!Illing som av
delningschef på en textcilfabrik. -Men tim
marrJJa :flyger iväig, vi måste bryta upp
ty vägen tiHba,ka till Laifayette är lång.
Farväl Fred ocih Bessie och tack för

angenäima dagar i Edert vackra hem.

A. ö.

Fred Wahlberg på loppmarknad
i Chicago.
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Gustavsbergs idrottsförening
50

I september 1906 bildades Oustavs
bergs I~rottsiförendng av en grupp
idrottsintresserade grabbar. Ordförande
blev S,ven Johansson, kassör Gustav An
dersson och sekreterare Ragnar Gus
tavsson. Platsen för den fria idrotten
var i början Klubbparken och Iöparba
norna var på ''ikronans landsväg". Så
det var bara för förbifarande Värmdö
bönder att vackert stanna och titta på
"blådårarna", som snodde på för fullt
för att komma först till ett ullsnöre,
När det •gäHde fotboll så ihade man

Bleksäng och där skaffade grabbarna
sig en speciell teknik, som !inte passade
så, bra på en rlktig' !bollplan. Det visade
sig d den· första matchen mot "utsock.
n_es" år 1907, då Neglinge I. F. lekte
bort G. I. ,F. med hela 0-9. Klara
Sporbklubb, sedermera Hammarby, och
Nacka .Srportklu:bb gästade också
Bleksäng med växlande framgängar,

Vinteridrotten bestod av skidåkning
och hockey, Löjtnant Viiktor Odelberg
var myoket intresserad av den sist
nämnda sporten och gav grabbarna hoc
,keyk1ubbor och tillstånd att spela på
Kvarnsjön.
Talar man om dessa saker med "gam

la grabbar", så får man veta en sak,
som kanske tål att tänka 1på även nu
förtiden. Gymnastiken var idrottens fö
regångare och btand ledarna och in
struktörerna skymtar namn som Vi1ktor
Odelberg, sedermera hovjägmästare,
Karl Pettersson, gravören och bokhålla.
ren Dahlen,

Stenhusgrabbtarna Oskar Söderberg

0ar

Juniorerna 1906 kallade sig Idrotts
föreningen Framåt. Vi ser bl. ,a. Evers
Fredb'f;a;d, Helmer Lindström, Oskar

Gustafsson och Gustaf Blomberg.

GIF:s styrelse 1912.

och Kalle Flink var alltid med när det
rörde sdg, Iika så P. A. Hansson, Tor
Box, Nisse· Eriksson, Severin Jonsson,
Gustav Lorang, Gerhard Sä!f-ström,
Geong och Gerhard Pehrsson, Erik Jo
nasson, Albin Olovsson, Erik Blorrrkvist
m. fl. 'Många ha gått bort, andra fram-

leva sina dagar i utlandet eller på andra
orter i vårt avlånga Iand; Ibland träf
fas man emellertid i en klubb för "gam
la grabbar", som också har en stöd
jande urppgift för de nu aktiva,
Bland grabbar som på den tiden gäs

tade Oustavsbeog förtjänar att nämnas
Vlking Harbom, T. Bergström, Nicklas
son, bröderna Pabang; Kalle "Satan"
Söderldng och "Nacka.kungen" m. fl.

Särskilt uppåt var det för föreningen
då det drog ihop sig till olympiad i
Stockholm 1912. Från den <tiden talar
man om Henry Pehrsson, Osvald An
dersson 'Och Edvard Möller, de två sist
nämnda blev uttagna till olympiaden i
stående höjd- och längdhopp. Edvard
Möller lkvalifäcerade sig iför •bägge gre
narna och blev 4:a i stående höjd. iMöl
ler, som var tallriksformare, tränade
längdhopp i .fabriken, när han ihade slut
format för dagen. Då tog han en här
bräda och la den från ,golvet och upp
mot arbetsbänken, ställde sig vid ändan
på brädan 'Och hoppade utan ansats över
hela brädans längd upp på bänken. Var
säker ,på att det var många andra som
också försökte. Efter denna förträning
vintertid blev det sedan toppresultat i
Bleksäng,

Karl Stålkrantz och Gerhard Bä/ström
i ösbysjön runt för 40 år sedan.

Final i 100 m på landsvägen vid Klubben. Osvald Andersson
blev slagen av Belieuues sprinters.

Samling efter Klubbmästerskap på 10-talet. Vi känner igen
startern Erik Jonasson, Gerhard Säfström, Kalle Dahlqvist,
Herman Rolf, Wallius, Fredrik Lundqvist, - Bowne, Jotas

Dahlkvist, Georg Boox, och sekr. Gerhard Pehrsson.
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Under första världskriget f-ick man -
annat att tänka på och idrotten kom i
skymundan men när föreningsverksam
heten (På 20-talet kom igäng litet var
stans började också idrottsföreningen få
vind i seglen och utbytet med grann
klubbarna blev stimulerande. Från
,Stockholm minns vi Bellevue och Linnea
som tävlade i Bleksäng. Anders "Bon
ne" hade .då slutat som akttv och var
tävlingssekreterare med hjälp av Her-
1bert Bergschöld och Oskar Karlsson.
TävJ<ingsdrakt för dessa. var vit s. k.
Sohiller-skjorta och vita längbyxor. Al
bin Aberg var den som genom gymna.
sttken var med och Jade grunden för
dessa idrottsmän, men så skördade han
också resultatet att bli "ständig prisut
delare" och fiok på detta sätt kröna sitt
verk genom att personLigt till ,grabbar -
na överlämna prisen till de bästa :i var-
je gren.

Gemytet ,i Bleksäng var det :inget fel
på. Det svarade "Mylla" och Kalle
Axell för. Mera energtska var Georg
Boox och Osvald Andersson, Ackarna
Hallberg' och Ullberg, Gustav Olovsson
och Ernst Andersson, Gunnar F'redblad
och Evald Steen, Ragnar Ertksson,
"Aflfe" Karlsson, Oskar och Gustav An
dersson, Edvin Lowndes, Erik Lindahl,
John Svensson m. ;fl.

Einar "Påpan" Olsson kom senare
med d ledningen, ooh efter strejken 1932
blev det fart på lfotiboll och bandy, och

_man började tala om sig i seriesyste
rnet, Fotbollslaget var "still gcdng
strong" och kom slutligen med tur och
skicklighet upp i nationella- serien, div.
IV. Bandyn gtck ändå bättre och där
samlade man en del 'kända förmågor
med "Lotta" Lindblom i spetsen, som
slog ·sig fram till Div. II. Sven "Landis"
Andersson, som tidigare varit aJkbiv in
om den fria idrotten som löpare, sprang
över till bollsporterna och blev med i
ledningen trllsammans med bröderna
Möller, Ando Björck m. fl.
Den fria idrotten, som på 30-taiet helt

dominerades -av Saltsjöbadstävling:arna,

Bla,mpen Gustafsson i ett spjutka.st
på Bleksäng 1921.

Farstaborg 1956 - set som man vill se det ofta.

hade stor bredd ooh många fäna topp
män som Acke Eriksson, Acke Hall
berg, Arne och Elrlk Karlsson, "Stam.,
pen" Gustavsson, "Brollan" :Söderling,
Egon J'Ohansson och Gunnar Hansson
m. fl. Intresset gick sedan märkbart
tdllbaka, ~anske på grund av brist på
Idrottsplats och ledare, men då detta
läses har det upplevt sin pånyttfödelse
genom att man startat i årets .Saltsjö
badstävlingar, som hölls på Nacka ny
anlagda idrottsplats.
När man ser t.illbaka på "den gamla

goda tiden" och på dess primitiva för
hållanden, skönjer man ändå goda re
sultat i karnratskapets och lag-andans
tecken. Då !fanns änga skrällande hög
talare utan bara Anders "Bonnes" so
nora stämma, då han ropade rupp del
tagarna, eller Bellevueledarens något
nasala di-to, då han ropade: "O. Ande
ton, :Gustavsber,g". Eller ännu längre
tmba:ka, då Karlberg spelade ifotboH i
Bleksäng i !hällregn och alla grl!ibbarna
v:ar lel'iga till ,oigenkännlighet. En karl
berigare frågade om det fanns nåigon
dusch. "Kom med här", sa Olle Malm
och tog hela :gänget med sLg rpå en
språngmarsch -genom Kiubbparken över
bron vid Rutens å och urpp till Vilan
vid ösbysjön ooh där stupade man i och
kom tillbaka som nyfödda ,barn, som nå
gon uttryckte sig.
Nu är det andra förihällanden. En ny

och fän idrottsplats med alla bekväm
Ugheter, med heltidsanställd vaktmäs
tare och särskild styrelse för idrotts
platsen. Grabbarna ställer ,också andra
krav nu än förr, större !föreningar loc
kar ,till si,g "förmågorna" från små-

iklulbbarna och detta spldttrar -lagandan
och !gör det svårare för ledarna. Sedan
kommer också den stigande konlmrren
sen om r(j,korden, som ständigt pressas
uppåt. Det är 1Ski1Inad att hävda sig
idrottsHgt nu mot förr. Men lyckligtvis
är det JU så med idrotten, att i ett sam
lhälle som ,vårt man !hellre tänker på
:bredden än ,på att få fram toppmän.
Ä:ven om det ,kan vara stimulerande att
ha sådana - om man har råd.

Den nuvarande styrelsen med John
Svensson som lugn och säker ordföran~
de och Harald Lindholm, Jolhn Lundin,
Sune Nilsson, m. fl. som trogna medar
betare behöver nog inte vara sysslolösa
under den kommande tiden. Byggs sam
hället ut enligt vad samhällsplanerna
säger, 1blir det mycken ungdom att ta
vara rpå i framtiden. Ibland ikan vi ock•
så ta oss tid att se tillbaka rpå det som
varit. Ett litet bidrag i den riktningen
är dessa rader.

Axman

Ragge Eriksson ökar målskörden 1.932.
GIF-Kungsholms IF 10-3,
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Idrottsprotokoll för-
50 år sedan

Så ser startsidan ut i GIF:s pro
tokollsbok frän de första åren. Reda
och ordning kännetecknar styrelsens ar
bete och av protokollen framgår att
man arbetat med entusiasm, oegennyt
tigt och med små resurser. Protokollen
ger en tankeställare vid jämförelse med
idrottens krav i våra dagar. Flitiga
tävlingsarrangemang gjordes de första
åren, täta fötbollskamper med GI•F:s
lag och Templet Sirius skymtar fram,
Iiksom kontakten med ,grannkommuner
nas ddrottsungdomar och slutligen med
verkan i de första Saltsjöbadstävling
arna i sept, 1908. Att P. A. Hansson
var en av de mera framstående idrotts
grabbarna förstår man av att hans
namn ofta finns med d toppen av de
flesta grenarna. Terränglöpningen var
populär och en ,bana ,gick från Klubben
-S:tockängen-Aspviks höjd-Doktors
gatan och äter till Klubben. Vintertid
var man lika oppåt med skidtävlingar
och bandy. I det senrare fallet hade man
alltid fullt jobb med att ställa i ord
ning bana. - Medlemsmatrdkeln från
1906, som också finns bevarad, upptog
följande namn: Gustaf Andersson, Sven
Johansson, Ragnar Gustafsson, Erik Jo
nasson, Oscar SödeI'lberg, Thor Box,

'JJalarå·-Lasse,
kompis

Första gången j:ag kom till New York
blev jag kompis med "Dalarö.Lasse".
Vi jobbade för samma bas - det vas på
den tiden då det knappast fanns något
jobb att få. Och många minns väl den
perioden. Basen var smålänning och en
nitisk arbetare i den vingård, som kal
las en förfallen mänsklighet. "Är du
troende?", var det första han frågade
mig, när jag sökte jobbet. Jag hade
lite svårt att förstå sammanhanget mel
lan rörläggning och ibönemöten, men
för att få jobbet tyckte jag att j•ag lik
som genomilades av en väckelsens anda
och kände mig som en bättre människa.
Så jag tyckte jag kunde jaka. "Var
bor du?" var nästa fråga. Tja, vad
skulle man svara. Jag hade ju ingen
varaktig stad. Men det var ju sommar
- och det fanns bänkar nere vid Batte
ry, Det var förresten där, i Castle Gar
den, som Jenny Lind gjorde debut och
lade amerikanarna för sina fötter ...
Nå, nu var det inte detta som fick mig
till Battery, snarare var det så att poli
serna där var inte hälften så jäkliga som
il Central Park. Å förresten var cigarett
fimparna, som man plockade upp efter
de välbärgade, längre, ä kad'fet på sjö-

•z
min Jö·rsta
USA

manssyltorna på South Street var bil
ligare, bara 3 cent för en stor mugg.
Det var naturligtvis inte den "bästa
blandningen", men det var ljummet och
hade faktiskt en aning kaffesmak. -
Jag hade redan ett "jobb" på en billig
restaurant, ett s. k. Beanery. Det gäll
de att sopa varje morgon - och lönen
var en jättetallrik av veckans återblick.
Det kunde vara en rätt intressant stu
die. Där fanns fisk, bruna bönor, spa
getti, pannkaka och mycket annat. Jag
har alltid beundrat rnotständskrarten
och tålamodet hos det mänskliga organ
vi kallar magen. Men stackars tarmar!
Men det fyllde, och hungern är och för
blir den bästa kryddan. Ibland hade jag
tur och hittade en 15-20 cent bland
sågspånen på golvet - men det var så
sällan. Ägaren av detta lagliga giftblan
deri var en grek. En ganska hygglig
själ, som en gång skänkte mej en gam
mal sjömansrock. Den visade spår av
matsedlar och andra grejer från alla
världens länder. Man ska ju aldrig tit
ta given häst i munnen, men som Jo
han Ludvig Runeberg skrev i Nr 15
Stolt: 'Det fordrades mod att dra det
plagget på'. Om det var sant som det

Nils Eriksson, Karl Geschwindt, Oscar
Lundin, Karl Thörner, Gerhard Säf
ström, Gustav Pettersson, Gerhard Pers
son, Gustav Norman, Hugo Brink, Ham
let Brink, Gustav Lorang, Johan Pers
son, Arthur Enrgberg, Ernst Andersson,
Frans Pettersson, Gustav Svensson, Ed
vard Möller. Aret därpå finner man nya
namn ,bl. a. Georg Boox, Gunnar E:k
berg och Albin Olofsson, Och 1908 re
•gistrerar man 58 aktiva medlemmar, ett
rekord som slogs 1912 med ett 70-tal
medlemmar. På 20-talet var man uppe
i över 100-talet.
Och så några små solglimtar ur de

första protokollen:

"Beslöts att om möjligt inköpa några
prismedaljer, etn för 1000 m i spring
ning, en för hoppning eonnt en för spjut
kastning ... (aug_. 07)

Beslutades att om möjligt försöka få
en skidbacke och fick herrar Ragnar
Gustafsson och Gerhard Pehrsson i upp-

drag 1111tt tala vid Herr Löjtnant Odel
berg om saken • .

Beslutaäes att arromqera en större
idrotts/est i Klubbparken .•. Entre be
stämdes till 30 öre ..• -Sext.etteti Sirius
skulle utf&ra musik, även skulle skaffas
en hamdklaverspelare 2 styckern
tablåer skulle utföras. (sept. 07)

Beslöts att låta laaa: ytterdäcket på
fotbolZen och fick herr Gustaf Lorang
uppdrag att ombestyra det.

Beslöts att inköpa 6 et, bandybollar ..•
(jan. 08)

Beslöts att anordna en enskild fest
för föreningens medlemmar ..."

Det var en trivsam planta som poj
karna satte i seklets början. Tack vare
den är kärnan än i dag ,god i Gustavs
ber.gseken !

Rätt utdraget intygas:
G. Dbg
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sägs att varje sup är en spik i ens
kista - då skulle den här grekens se
ut som en igelkott. För det mesta var
han full som ett ägg. Så miljön var inte
så god.
Men jag halkar som vanligt från kär

nan i min berättelse den här gången.
Ja:g fick jobbet hos smålänningen. Hans
fru hade matservering och rumsuthyr.
nlng och jag fick order att flytta dit.
Inför vår Herre är vi alfa smålänningar
- men den här smålänningen stod nog
en bit framför i alla fall, Lönen var
5 dollar om dagen. Tanten tog 10 dollar

. i veckan för mat och slaf. Och det var
bra bäddar och hyggligt käk. Och där
blev Lasse min rumskamrat. Han var
bussig och när ihan hörde att jag också
var från skärgårdshållet, så knöts vän
skapen fastare. Lasse slutade alltid en
mening med "Så gjorde vi på Dalarö".
Han var mästare på att säga fula svär
ord. Ibland klagade han, på maten i den
här stilen: "Vi ä ena stocktokiga jäk
lar, som bor hos den här rfans guske
lovarn, Dom har ju inte ens vett att slå
brännvin i köttsoppan - de hade vi
jämt på Dalarö. A sill sen, som har så
jälkla rnycke mask, du kan steka'n å
lägga in en, å rnangla'n, å göra va fan
du vill me'n - men masken lever. De
enda som tar livet av en ä om du slår
en tre, fyra supar i ögonen på'n - rför
de gjorde vi jämt på !Dalarö".
Lasse hade motorbåt, ja inte någon

stor en, den tog två man, 75 ö-1, 3 flaskor
wisky, en kaffepanna och två rena glas,
Och så 'Var det en bra sjöbåt. Lasse var
storväxt, lugn och talade sakta, hade
aldrig bråttom. Vi nyttjade alla våra le
diga stunder för att fiska. Vi hade unge
fär samma Ideer om det lekamliga go•
da. Så livet förflöt utan störningar.
Den enda gäng jag såg Lasse ilsken

var en dag då vi var ute för att fiska
"fluke", en slags överväxt flundra som
når en vikt på 5-6 Icg.
Vi ihade nog givit oss ut rätt långt,

närmare bestämt till fyrskeppet Ambro,
se. Lasse sO'V just och jag fiskade med
två spön och fick mycket fisk. Plöts
ligt kommer en U.S.-patrullbåt upp mot
oss och en liten Hitlerminiatyr till be
fälhavare ryter: "Vad gör ni här!" Jag
tyckte det var en tjockskallig fråga, så
jag svarade: "Vi plockar jordgubbar."
- "Vet ni inte att det är för långt ut
för en båt av er storlek", röt den
mustachsprydde. Nu fick jag för mig
att ja:g skulle reta honom litet. "Min
storlek? Den måtte ha krympt, den var
större än jag, när vi lämnade bryggan",
Vad han blev ilsk. "Ni måste vara full!",
fortsatte han. "Nä, inte än, men om la
gen säger att man måste, så ska jag
göra vad jag kan-iför Iagen måste man

.följa!" Nu vaknade Lasse. "Va e re frå
gan om, va e re där för en tokfan ?"
"Vet inte", svarade jag, "men han har
huvut upp å ner, bara ett öga, två mun
nar å ögonbrynen under ögat." Nu
hojtade den lil'le igen: "Var ligger er
båt ?" Det förstod jag väl att han me
nade vid vilken brygga, men . . . "Ä
du ett sånt blindstyre, eller skojar du
bara, ser du inte att båten ligger rätt
framför dej?" - Nu blev han riktigt
arg. "Vi ska talas vid när ni kommer
iland!" röt han. -
Lasse och jag glömde snart besöket.

Och för att lätta på barlasten började
vi göra heder av anrättningarna. Så vi
var kanske lite "enligt lagen" när vi
kom in igen tfll vår brygga. Där stod
en vätkomstkommitte och bad hos kom
ma med. Polisdomaren ville så gärna
se oss och tala med oss. - Polisdoma
ren, det var den välkända Axel Gård
man. Närvarande var också några and
ra människor, plus vår lilla Hitler från
kustvakten. Domaren fäste igenom rap
porten - vilket register! Ibland tittade
han på oss över glasögonen - det ver
kade otrevligt. Jag hade då kunnat räk
na upp en 15-20 platser som varit
mycket skojigare att vara på.
Så ,började förhöret. "Vem äger bå

ten?" Lasse klev fram. "Vet ni inte att
en 'båt under 25 rfot en'ligt lag måste
hålla :si•g inom ett visst avstånd från
land? A inte nog med det, ni var oför
skämda mot officeren som varnade er,
fast han tilltalade er hövligt! Vad har
ni att säga ,till ert försvar?" Lasse var
ilsk och satte igång': "Jag har ihaft min
båt i åtta år och den är lagligen re
gistrerad. Jag ihar fiskat på den där
platsen hundratals gånger utan att il>Ii
antastad. Jag ä född vid sjön å har va
rit på sjön i hela mitt liv. Så kommer
en sån der fans snorunge å. ska köra
hem mej. Ja,g har vridit mer förban
nade ,sa;ltvatten ur min strumpor än han
någonsin seglat över. Han var inte alls
artig helder, han 'Var olförskämd den fan
- å j,a,g bror förresten inte att ihan var
nykter!" Den lille sjöoffliceren hoppade
högt: "Jag var int ..." "Tyst i rätten",
röt domaren. "Det blir 10 dollars /böter
för det språk ni använde", sa han vänd
åt Lasse. Och så tittade han på mig:
"A vad har ni att säja då? Påstår ni
också att officeren 'Var full?" - "An
tingen det eller också är det nåt fel på
hans ögon." - Domaren rynkade pan-

Gamla ordspråk
Villig häst skall man icke sporra.
God vilja drar lasset till bys.
Att läsa och icke förstå är att plöja

och ej så.

nan: "Anser ni 'att ni två är riktigt nyk
tra nu?" - "Inte riktigt - men de ä
hans fel de också!" Jag tyckte det ryck
te i mungiporna på gubben nu, medan
vår anklagare höll på att krevera. -
"Förklaea er närmare", sa domarn. -
"Jo, se han såg att vi höil på å fiska,
å så. fråga han va vi gjorde. Vad man
gör när man fiskar - jag tyckte de
var en dum fråga. Så påstod han rutt
båten var i min storlek, å jag ä inte 25
fot lång. (Nu såg j,ag att rgubben var
sprickfärdig a,v skratt). A så Ifråga han
var båten låg. När den låg.mitt framför
näsan pä'n. A de ä väl ingen nykter
människa som frågar så dumt. (Nu bör
jade man skratta i hela salen. Domaren
knackade med klubban, men ögonen på
honom var lful:la i skratt). Så skrek han
åt oss att vi var tvungna att vara fulla,
så vi trodde naturligtvis att de var lag
på de, så vi gjorde som han sa, å söp
opp rvad vi l:J!adde. Om de va orätt så
ä de hans fel!" Nu brakade det löst
öveva,llt. De enda som var al'lvarsamma
var "Hitler" och jag. Domaren skrattade.
så tårarna rann medan han dunkade
med klubban. Äntligen tog ihan på sig
en allvarlig min och sade med barsk
röst: "Femtio dollars böter för att ni
var utanför gränsen, 25 dollars iför att
ni var oförskämda mot en officer som
endast gjorde sin plikt. Jag vill ej på
stå att ni är onyktra - så ni slipper
det - sammanlagt 85 dolfars böter."
Vår lille man såg strålande glad ut.
''Men", fortsatte domargubben, "jag
tror att den anklagande officeren varit
för nitisk i utövandet av sitt kall och
uppträtt en aning hotande. Därför ef
terskänkes alla böter, ·så när som på
tio dollar till "Oontempt of court". Case
dismissed!" Officeren slåg ut som om
han fått en taHkott i ögat.
När vi var ute kom vaktmästarn: "Do

marn vi!il gärna ,tafa med er privat".
Vi blev förda till ett rum och där stod
gubben å skrattade. "Jo, ni ä ena fina
landS1IUän", sa han ,på ren svienska, "rvar
kommer ni från era skojare! Först går
ni ut å retar gallfeber på en av Onkel
Sams vakthundar, sen sätter ni hela rät
ten i uppror me era galna ,påhitt! -
Ahå, Gustavsberg, då 'Vet !Ili var Norra
Lagnö 1ig,ger, därifrån '1rnmmer mina
föräldrar. Jag var där hemma förra
sommaren . . . Ni kan gärna t·ala om för
:mig hela sanningen med det här upp
trädet nu." Lasse berättade. Vi tog
avsked och så sa gubben: "Gå hem nu
- men gör !inte om det här igen!" -
På vä:gen hem brummade I.iasse: "Du,
w skulle aUt slagit den där jäk!a Hitler
på käften, de gjovde rvi alltid på Da
larö!"

George ,Garring_.
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Bnheteskolam. har startat det nya läs
året med 630 elever i 2,6 läraravdelning
ar. ·r·skrivande stund har dock folkskol
inspektören medgivit att även klass 5
uppdel_as i 3 avdelningar. Förutom de
under våren nyanställda ordinarie folk
skollärarna Inga-Britta och Arne Jans
son hälsades följande icke ordinarie lä
rare välkomna för tjänstgöring på en
hetsskohans högstadium: fil. mag. Mani
anneBjörkström i ämnena tyska.och eng
elska, ämnesläraren Sven Elriksson i mo
dersmål och historia. Som timlärare i
kristendom har förordn_ats kyrkoherden
Olle Hallin, i gymnastik instruktörerna
Torsten Rolf och Tora Severin samt i
metallslöjd och korrespondensundervis
ning ingenjören :Sven Kagestad.
Kvällakuraerna i yrkesskolans regi

börjar sitt arbete allt eftersom tillräck
ligt antal deltagare anmäler sig.

Pensionärsföveningen var i augusti
inbjudna till Folkparkens Rotunda och
medlemmarna mötte upp talrikt för att
njuta av Gröna cirkeln, få en pratstund
och lyssna till Blåsorkestern och den
populäre sångaren Harry Dahlgren, Vår
fotograf tog en bild då lutsångaren
fängslar paret •Fritz och H.ilda Nord
ström med sina trolska toner.
Den 11 september hade föreningen sin

månadsträff i Bergasalen, där Röda
Korset var värd .for kaff'et. Till under
hållningen bidrog en av Jularbos med
dragspelslåtar och Rune Malm med cy
kelakrobatrk. Fabrikens erbjudande att
stå för julsammankomsten varje år upp
skattades Iivligt, liksom inbjudan till ve
feranerna att se fabrikerna, när det så
passar..

Länssparbanken invigde högtidligt
och festligt sitt nya avdelrningskontor i
Gustavsberg söndagen den 2 september.
Stockholmskontorets personal va.r sam
tidigt inbjuden på utflykt till vårt sam
hälle och tillsammans med en rad av
gustavsbergare samlades man i Kommu
nalhuset för att titta på sjukkassans
lokaler, där avdelningskontoret blir för
lagt. Länssparbankens direktör gr:~e
Lagerbjelke erinrade vid ett kort anfö
rande om Länssparbankens traditioner i
Gustavsberg. Brukspatron Odelberg var
bankens· direktör i 44 år. Som ombud
hade man på den tiden kassör Hell
ström och därefter murarförman Steen.
I modern tid har överläraren Gezelius
Lagt ned ett duktigt arbete i sparandets
tjänst och stimulerat många barn att
idka sparande. Han hoppades att de nya
möjligheterna som nu yppas skall bli till
nytta Iför bygden och dess innevånare.
Länsparbankens kamrer öijer erinrade
om hur kontakterna togs upp härute
1941, då man också fick sjukkassan till
trogen kund. Han gav vidare en över
blick över de möjligheter· som sparban
ken bjuder skolungdomen, anställda och
organisationer och kommun att ordna
sin ekonomi. Och att man också har
möjligheter att · stödja kommunen och
föreningsverksamhet i låneavseende. -
Under den följande middagen på Värds
huset, som för:gylldes upp av musik,
sång och dans, riktade Länssparbankens
direktör ett tack till herrar Gezelius och
Lundgren för de gångna årens arbete
och önskade lycka till de nya medar
betarna. •Samtidigt gav han några g'llrn
tar ur bankens historia, alltifrän
Värmdö sparbanksanstalt på 1850-talet
och in till våra dagar. Ur redogörelsen
framgick att 'Oustavsberg hyser "spara
ren nr 1". - Gustavsbergaren önskar
Länssparbankens nya giv god framgång
och tror att 1både kommun och innevå
narna i övrigt kommer att ha stor nytta
av bankens tjänster.

Marianne Olojsson, da•ghemsförestån
darrnna, har övergått till liknande be.
fattning i Stockholm och avtackades vid
kaffefest på Daghemmet den 28 augusti.
F'rån barn och personal överlämnades
en ,prydlig tavla av daghemmet rried bar
nens ansikten :i omgivningen, styrelsen
gav en Frabergs-sats stengods och blom
mor. Vikariatet för den utannonserade
platsen som föreståndarinna uppehålles
f. n. av fru Winell.

Berndt Friberg har haft en uppmärk
sammad utställning i sin hemort Höga
näs och rönt ett entusiastiskt mottagan
de. Vi återkommer med bild och ref. i C

nästa nummer.

Herman Rolf, porslinsfovmare med
färg, har beslutat ta igen sig efter 50
år i porslinets tjänst. Han blev heders
medlem :i fackföreningen och fick blom
mor och minnestallrik från företwget vid
en kaffebjudning i augusti. Under sam
talet om veteraner kom det upp ett för
slag att alla som fyllt sina 60 och job
bat så där en 40 år i rporsiinsfabriken,
ska få ett "veterankort", med vilket
de kan stega in i fabriken när det pas
sar dem för att se om vi går framåt.
Kortet berättigar också till gratis kaffe
i lunchrummet. Pk Dbg får i uppdrag
att ordna saken - så det kommer snart!

Tillbyggnaden vid TBF ibörjar nu nal
kas sin fullbordan och här nedan har
vi en exteriör. Källarutrymmerua delas
av ugnsfundamentet och kulvertar för
rör och ,kablar. I plan med den :gamla
fabriken C kommer ugnshallen med den
nu rpra:ktiskt taget färdi-gmurade nya
ugnen. Där blir en rymlig hall med god
ventilation.

Ovanpå ugnshallen får vi en rätt stor
lolml för lättare produktion. Hit flyttas
pressporslin och isolatorer, en del konst
,gods och ugnseldfast g10ds jämte lätta
re enheter från plastarvdelningen.

Byggnaden är dimensionerad för yt
terligare påbyggnad för att tillgodose
kommande lokalb~hov. Av denna orsak
ha de båda hiss-schakten förts upp till
full höjd. Ugnshallens fasad blir ,i rött
tegel med :glasbetongpartier. ö:vervå
ningens väggar utgöres av fabrikstill
verkade element i s. k. chockbetong.
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Träning i friidrott bedrives tre kväl- •
Iar i veckan med i medeltal 30 delta
gare. Ett tiotal av dessa deltog i årets
Saltsjöbadstävlingar där bl.' a. Rickard
Bärlin blev 4:a i kula på 12,38 bland l5
deltagare 'Och Sture Engstrand likaledes
4:,a på 200 met, häck bland 13 deltaga
re. Tore Lundgren hade oturen att bli
skadad ett tiotal meter från mål i 400
meters loppet, där han då Iäg tvåa men
måste bryta. Våra deltagare i ungdoms
klassen lyckades placera sig före Skuru
i poängtävlingen. Vd hoppas komma igen
till nästa års tävling med en större och
mera vältränad trupp.
I samband med att idrottsföreningen

i höst firar sitt femtioårsjubileum hade
A.I.K:s slocknande stjärnor inbjudits till
en fotbollsmatch, som spelades fredagen
den 7 sept. Vi hade lyckats samla vå
ra f. d. bättre spelare att ställa upp mot
detta stjärnlag, men fick finna oss i att
förlora med 2-0. Vi beundra A.I.K.
laget som hade två spelare över 50 år
och de övriga över 40. Målen gjordes
av: Börje Leander och "Stinsen" Blom
qvist, (bror till vår Iagledare). Efter
matchen var ordnat ett samkväm i klubb
lokalen. -Fbbbollsla,get har nu placering
,i mitten av tabellen, med segrar och
förluster varannan matcih. Men då vi
har massor av ungdomar som spelar i
vår ung'domsserie ser vi ljust på fram
tiden.
Den 22-23 sept. ;kommer Iclubbmäs

terskap i friidrott att gå av stapeln och
då hoppas vi att en stor publik infin
ner sig för att sporra ungdomen till
fortsatt tränings- och tävlingsflit.

AIK:s och Gustavsberg.s "slocknande stjärnor" i broderlig sämja.

Norrköping var utflyktsmålet för
plastavdelningens höstbuss den 15 sep
tember. Musik, sång och vackert väder
hade man med sig. I Fiskeby fick man
beskåda världens största pappersvalsar
och våra kooperativa kolleger bjöd på
gott kaffe. TiII Norrköping går också
färden söndagen den 23 september för
vårt korplag i fotboll, där man möter
Fackföreningarnas Byggnadsproduktdon,
som i sin tur gästade oss i somras.

Personalbutiken har genomgått en
grundlig nydaning, fått större utrymme
och presenteras nu som självvalsbutik
för våra anställda. Man plockar alltså
ut sina varor och <betalar vid kassan
vid utgäendet. Vill man beställa porslin
finns särskilda rekvisitionsbiock och
porsldnet avhämtas nästa gång. Butiken
hålles öppen å samma tider som förut
- tisdag och fredag - och kommer

ge gustavsbergarna tillfälle att på ett
bekvämt sätt göra sina uppköp.

Sommarbesöken kan vi uppskatta till
i runt tal 4.500. Bland dessa har det va
rit ovanligt mycket utländska grupper,
bl. a. ett hundratal ryssar, ett par
hundra tyskar och kongressgäster av
sloilda nationer. Stockholms Arbetar
sångförening hade härom dagen sina
tyska gäster med till Gustavsberg. KF
bjöd på kaffe i Bergasalen, där en 100-
rnannakör från Velbert i Rheinland pro
vade akustiken med några mäktiga
sånger. Eftersom det var den första
tyska arbetarsångkören som ger sig iväg
utomlands efter kriget, så får vi vara
glada över att de valde Gustavsberg för
ett besök. Konserter kommer att ges i
Radio, Västerås, Norrköping, Göteborg
och Malmö.

Vår utställningsbuss kallar besökare genom en Ben
p_qrslinsklock(lJ, en pendelhammare ger ljudet och visar sam
tidigt hur starkt vårt porslin är. På dukade bord visas
»åro. serviser. Väggarna iiro prydda med vårt senaste
konstgods och samtliga tallrikar, som nu gå i produktion.

Guetaoeberosbuseen. har nu tillryggalagt cirka 150 mil av
sin färd i Norrland, och rapporter ger vid handen att det
blivit succe för vårt porslin. överallt har beqeistrasie hus
mödrar frågat: "Var kan man få köpa dessa vackra sa
ker". En del konsumförening,ar visar också filmen "Formad
lerti" och bjuder gästerna på cirlceikafje, när bussen kom
mer. Bussen kommer att fortsätta sin färd och vi kom
mer att finkamma hela landet i hopp om en ökad efter
frågan av Guetaosberqsporslin;
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1 'Roslagen:
När vi bor i Gustavsberg är vi ros-

piggar!
För några veckor sedan läste jag en

avhandling om Roslagen, särsknt rörde
det namnet, där så många försökt finna
en godtagbar tolkning. Att det måste ha
något att göra med att fara på vattnet
tyckskanske vara en naturlig förklaring.
På ikartor och, ännu hellre på sjökort är
det vattnet som överallt sönderdelar Ian
det och skapar farleder hit och dit. Tänk
att Gustavsberg har hela 40 km strand
linje!
Sedan urminnes tider har vattenleder

na varit det väsentliga för samhörighe
ten oss männtskor emellan. Och farkos
ten, båten, fartyget är fortfarande det
mest betydelsefulla kommunikationsle
det, åtminstone när det gäller att fra;kta
gods.

'När vi är i Gustavsberg då är vi ros
piggar. Södra ,gränsen gär i Fäliström
österut från hamnen i Saltsjöbaden. Här
börjar vd känna närheten av havet, Mare
Baltikum som •Östersjön heter på romar
språket, och Arkipelagen, vår stock
holmska skärgård som i benämningen
minner om Hellas. Och med allt vad
detta betyder för kommunikationerna
när och fjärran.
Den primitiva urholkade stocken,

ökan, var resultatet av de första strä
vandena att 'besegra vattnen,
I senare tid kom skeppen, först de

stolta och med segel och roddare ut
rustade vikingaskeppen.
I Roslagen och inte minst i Gustavs

berg ha vi massor av minnen från dessa
handels- och härnadståg, som var en
integrerande del av livsföringen för ros
piggarna tusen år till'baka i tiden. Här
och var ligger stensättningar där forna
tiders svear sover ut. Vid ledung finns
det föreskrivet d den gamla Upplands
Iagens rnanhelgdsbalk: dör någon under
härfärd skall han g'ravsättas på när
maste land och fästas vid jorden med
bra med sten. Kommer någon senare
förbi och hör mummel, vare han skyl
dig gå i land och lägga rpå mera sten,
så det blev slut på, mumlet. Bland an
nat i Hästhagen mellan Ålderdomshem
met och husen vid Sa-delvägen ifinns fle
ra sådana gravsättningar, för länge se
dan omgrävda. iDär leker nu barnen,
På den tiden, för omkring tusen år

sedan, låg havsytan omkring 4 meter
högre än nu. Inte undra på att det kors
och tvärs ,gick -farleder genom skärgår
den och inte minst genom Roslagen till
inlandet och handelsrplatserna i Mäla-

Arkitekt BAR Olof Thunström.

ren. Detta är en motsvanighet till vad
Bottenhavet betydde för trafiken upp till
Norrland och till' Finland. Först med
järnvägarna kunde dessa mera snabbt
nås landvägen.
För Gustavsberg är det havsförblndel.

sen som varit och är den väsentliga an
ledningen: till den utveckling som ägt
rum under 18- och 1900-talen. Det var
handelshuset Godenius', och senare Odel-

Thun-Olle
eller arkitekt

OLOF FREDRIK THUNSTRÖM

fyllde 60 år dem 29 juli, en dag då solen
slösade ljus och värme över stugor, la
mellhus, punkthus, skola, kommunalhu,s,
Konsumbutiker, över daghem, tvättstu
ga, förlossningshem och över fabriker
na, i Gustavsberg, allt s·kapelser efter
hans skisser och. ideer. Det var idel sol
sken också över den gamla idyllen vid
Sjöstugan, där jubilaren hyllades av en
skara väwner, arbetskamrater, fabriks
och kommunalgubbar. Och där det klart
och tydligt framgick att Thun-Olle är
uppskatt<JJd som en ideskapande chef,
lärare och. kamrat, som en djärv och
samtidigt försynt människa och som en
verkJig väna~ Gwstavsberg. - Vid kaf
febordet talade vi om det framtida Gus
tavsberg och tog ett löfte av samhälls
arkitekten att han i Gustavsbergaren
skulle ge oss några glimtar av hur
han tänker sig samhällets planering i
fortsättningen. - Och här kommer
de. Thun-Olle har ordet.

Dbg

bergarnas lbarkskepp som var nyckeln
till hela porslinsindustrtns framgång.
Och ångbåtarna ihar avlösts av motor
fartygen som ger liv åt skeppsbron 'vid
Farstaviken.
När Odelbergarna 1937 blev tvungna

att försöka sälja Gustavsberg fanns det
exploatörer som var dntresserade aJV köp
i avsikt att stycka tomter för sommar
bebyggelse. Hade detta skett skulle Gus
tavsberg nu vara sönderstyckat och na
turen rätt hårt åtgången. Min gamle
vän stadsarkitekten Erik Hahr ,i Väs
terås, som tillhörde Gustavsbergs Fabri
kers styrelse under Odelbergarna, sa fle
ra gånger till mig att han jobbade hårt
i styrelsen för att ,få KF tiU köpare.
För då var han säker om att några
tomtstyckningar i spekulationssyrte in
te skulle bli av. Efter snart tjugo år
kan :gamle Hahr i sin himmel glädja
sig' åt att han lfick rätt!
KF:s markinnehav i Gustavsberg är

lika stort som :Stockholm inom tullarna,
där det ju 'bor cirka lfyrahundratusen
människor. I Gustavsberg bor det
knappt fyratusen.
Att Oustavsberga folkmängd kommer

att öka är väl självklart och önskvärt.
Men Regionplaneringen räknar inte med
att ökningen skall bli mer än upp till
arton- tjugotusen. Gusta,vs1berg skall i
framtiden bli ett centrum för Värmdö
och skärgården. Utanför Gustavsberg
vr.ill man inte ha nå•gon urbanisering.
Där s1kiall naturen vara kvar med lfiske,
jordbruk, skogsbruk o.s.v. Vi mäste
nog i tid börja vara rädda om naturen,
och -speciellt den i Rosla,gen, 'Om Stock
holm överhuvudtaget ska ,kunna fort
fara att vara en plats där människan
på inte för långt avstånd från tätbeibyg
gelsen kan lfinna rekreaJtion i orörd na
tur. Hur olyckligt hänvisade tm en miljö
där människan satt alltför stark prägel
är man inte i de alltför stora anhop
ningarna av människor världen runt.
Men när vi bor i Gustavsberg är vi

skärgårds1bor med möjligheter till fri
luftsliv i ursprunglig natur.
Mina kontakter med Gustavsberg bör

jade i mttten av tjugutalet. Två som
rar bodde jag i Munkstugan på Skevik.
Mestadels for jag Torbåt till Bergudden
och fiok morgon och kväll en ,promenad
genom Annebergs hagmarker. Och
landsvägen in ,till Stock!holm var fort
farande den gamla lidylliska vägen ge
nom Kils gård och på bergsbranterna
mot norra delen av Baggensfjärden. Det
var den vägen från Stockholm som inte



SEPTEMBER 1956 GUSTAVSBERGAREN 15

kom till utan starkt motstånd från - de berghällar som minner om istidens
Värmdöborna:s sida och först i slutet av våldsamma naturomvandlingar.
1700-talet. Trots påtryckningar från re
geringen redan i mitten av århundradet
ansåg rospiggarna sig inte behöva land
förbindelse. Kommun,ikationen på sjön
var ju sedan urminnes tid det naturliga
frakt- och färdsättet.
Men nu är det fråga om biltrafiken

i Roslagen.
Motorvägens utbyggande genom Gus

tavslberg är en sa:k av första ordningen.
I över 20 år har den äI~ats, men får
väl så småningom sin lösning. Det är
Iför Gustavsber,g en mycket komplicerad
sak, som kanske inte blir fullt så lyck
ligt löst med hänsyn till naturen. Men
jag skyndar mig säga att den absolut
måste lösas, och snart!
När man lbor i Gustavsberg känner

man sig som rospigg!
Nu bor jag återägen här om somrarna

och ibland även om vintern. Jag älskar
Gustavsbergsnaturen och särskilt att
här finns så mycket orörd natur och in
te· minst vattnen.

•För tjugu år sedan fanns det kanske
i Gustavsberg ett 10-tal småbåtar. Nu
är det väl 150.
Hur fint det är med åkrar, ängar,

hagar, berg, sjöar, farleder och fjärdar.
Och djurlivet dn på knutarna, även i

samhället.
När vi planerade Hästhagen såg vi

flera gånger rådjuren i leden bakom det
nuvarande Konsum vid Hästhagsplan. .
Och ännu i da:g lär de gå fram där.
Flera gånger när vi tittat på mar

ker för bebyggelse, exempelvis norr om
Höjdhagen, har vi mött älgar, Och ha
rar, rävar och alla skogens fåglar och
kryp. Redan när jag skissade på
husen i Höjdhagen hade jag en stark
känsla för skärgårdshagens utomordent
liga miljövärde för den blivande !bebyg
gelsen.
Småstugebebyggelsen lades då allmänt

på åkrar ooh ängar, men här fick den
kry.pa in mellan bergknallar och ur
sprunglig vegetation.
Hos min anbetsgtvare omkring 1920

Sven Markelius, hade jag sysslat med
samhällsplanening. Markelius framhöll
vikten av att lära sig terrängen i detalj,
innan man började med uppgiften på
ritbordet.
Det var nog framförallt mina erfa

renheter från planeringen av Mörby
tjänstemannasamhälle som låg bakom
min syn på Höjdhagens tllfblivelse.
När nya skolan skulle byggas blev

det naturligt att lägga den mitt i sam
hället på Kvarnberget. Där den småtju
siga mariga tallskogen bryter ned blås
ten och barnen kan leka :i så ,gott som
orörd natur ibland klippblock och slipa-

Jag har en gai:um_al arkltektvän, Cy
rillus Johansson, som var min lärare i
stadsbyggnad på Konstakademiens
byggnadsskola. Han hade till motto ett
ordstäv: "det är fult med hus".
Det låter ipara:doxalt som rättesnöre

för en arkitekt. Men fb,a,kom dessa ord
ligger en ödmjukhet för Moder Natur
som är förtjusande. När jag fick för
månen att närma mig Gustavsberg i av
sikt att rita hus, tänkte jag ofta på
"Cyr.res" visdomsord. Kanske har det 'Va
rit av betydelse för vad jag fått göra
här ute i Roslagssoeknen.
Två andra av mina lärare i konsten

att bygga.
L. I. Wahlman, som hade en så stark

känsla för rummet. När han satte igång
att rita en kyrka, började han med fri
handsperspektiv av kyrkrummet. Efter
perspektivskissen gjorde han själv och
hans medhjälpare byggnadsritningar
med alla detaljer.
Och Ragnar Östberg, som i blixtbelys

ning ställde frågan om att ett hus änte
bara är en väl organiserad plan, rutan
framförallt. volymer, inifrån och uti
ifrån. Med vemod minns jag sällskaps
rummet i "Tretton". Men presshallen i
badkarsfabriken är också en acceptabel
miljö, en naturvuxen katedral till anbe,
tets ära.
Vi sena, tiders barn upplever en epok,

där vi åtminstone i vissa ifall börjat
förstå att tillvarataga teknikens land
vinningar till värt eget bästa.

Ett hus skall vara som vuxet ur jor
den!
Det är samspelet mellan natur och

teknik som om vi är lyhörda, ger oss
oändliga möjUgheter till utveckling. Att
KF och Gustavsbergs kommun offrat
respektive 60 och 10 miljoner kronor på
en snart 20-årig utbyggnad märks inte
mycket för den som passerar Gustavs
berg på huvudstråken. Det finaste är
nog att alla miljoner inte ätit ut naturen
utan att Gustavsbergaren fortfarande
bor ,i Roslagen och kan känna sig som
rospigg.
Redaktören behagade fråga hur jag

kunde tänka mig Gustavsberg i framti
den. Om man fråigat någon för tusen år
sedan detsamma, hade det väl varit lika
svårt att ge svar. Kanske en fråga för
en Jules Vernes?

!Som arkitekt måste jag deklarera att
man nog knappast kan ana idag hur
framtidens samhällen komma att ge
staltas. Huset, med golv, väggar och tak
är den omvärld som nu präglar männi
skans livsföring, både för arbete, rekrea
tion och vila. Och detta med alla dess
tillbehör. Kommer vi i framtiden allt
jämt att vara hänvtsade att bo i hus så
som vi nu fattar begreppet ? Kanske

1kan vi skapa oss enklare, mera självkla
ra livsformer?
Men ett kan vi väl alla vara överens

om:
Det är naturen runt omkring oss som

är det väsentliga.
Olof Thunström.
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Arbetstillstånd har nu erhållits för ut
byggnad av egnahem,sområdert i Lugnet.
Det är närmast ifråga om anläggandet
arv vägar, vatten- och avloppsledningar
för en beräknad ikostnad av 90.000 kro.
nor. Det nya området kommer att ligga
ovan Nyhem och Klostervägen kommer
att förlängas dit.
Vidare har tillstånd beviljats för vat

ten- och avloppsarbeten i Mörtnäs för
50.000 ikr.

. Ytterligare tre kommunala hyreshus
kommer att ,börja byggas i höst. De
skall ligga efter varann lintill Björn
skogsvägen norr om de redan uppförda
husen. Det blir ett tillskott på samman
lagt 90 lägenheter med storlekar f'rån 1
rum och kokvrå till tre rum och kök.
De flesta utgöres dock av två-rumslä
genheter.
För anordnandet av toaletter i Folk

parken har ikommunen beslutat anslå
10.000 ikronor.

,Sedan !flera år har kommunen ett an
slag för stipendier till elever ifrån Gus
tavsberg som genomgår folkhögskola el
ler annan mera ynkesbetonad kurs.
Kommunalnämnden har nu tillstyrkt
att ungdomar som besöker tekniska. aif
tonskolor i Stockholm skall ifä bidrag
till läroböcker o. d. med högst 50 kr
per läsår och elev. Ansökan om stipen
dium skall ställas till Kommunalnämn
den, Gustavsberg.
Stora undersökningar och utredningar

är för närvarande i gång rörande kom
munens framtida v.a,ttenförsörjning och
avloppsförhall,anden. Kommunen och fa.,
bruken har gemensamt uppdragit ät in
genjörsfirman Orrje & 0o i Stockholm
att arbeta med dessa frågor. Det gäller
här miljoninrvesteringar och vitala in
tressen för gustavsbergarna är här un
der utformning.

Y. N.

Alla adressförändringar inom försam
lingen skola omedelbart anmälas till pas
torsämbetet i Gustavsberg på expedi
tlonstider tisdagar och f'redag'ar 17-19,
lördagar 11-13, telefon 300 52, eller
skriftligen.

Pastorsämbetet.

Som vi tidigare talat om i denna spalt,
har vi vissa problem när sommarför
säljningen skall klairas, samtidigt som
den ordinarie personalen skall ha se
mester. När vi nu gör en sammanfatt
ning över hur det hela !klarats under
sommaren så tycker vi nog att det gått
bra. I år 1har ju solen under största de
len av sommaren "lyst med sin från
varo", vilket har ,påverkat efterfrå!gan
och behovet arv läskande drycker och
även baddräkter. De badplagg som sålts
(c:a 500 stycken) har troligen inte kom
mit till så flitig användning. Omsätt
ningsbarometern i vår !förening har var
je månad vdsat stigande tendens. Under
januari-augusti i år såldes varor ge
nom våra butiker för 4.7 miljoner, vil
ket i jämförelse med samma tid före
gående år är en ökning med något över
en halv miljon kronor. Vårt mål, att nå
7 miljoner till äeets slut, torde ligga in
om räckhåll.
Bland viktigare händelser kan noteras

att överenskommelser träffats med Gus
tavsbergs ,Fabriker om tiUbyggnad av
butiken i Hästhagen. Arbetet är igång
satt, och om planerna håller, så är lo,
kalerna i sin nya utformning färdiga
under november månad.
Omställningen från sommar till höst

och vinter pågår nu för fullt i textil,
sko och möbel/sport. Det har redan
kommit in varor till stora 1belopp. I 'höst
blir det inte någon modevisning men vi
kommer att skylta och exponera des
sa varor så dntenslvt som möjligt, och
alla äro hjärtligt välkomna till butiken,
och se vad vi har att erbjuda. I möbel/
sport blir det demonstrationer av sy
maskiner, dammsugare, tvättmaskiner
och elektriska strykmanglar. Det blir
föreståndare ,S.igvard Englund, som kom
mer att demonstrera dessa varaktiga
nyttigheter. Se även annonssidan i den
na tidning.

Vri står dnför studiesäsongen och snart
är det dags att sätta igång, Vår grupp
verksamhet har många intressanta sa
ker att komma med, antingen det gäl
ler hem- och familjefråigor eller före
nings- och samhällsekonomislca ämnen.
Kurserna äro arvgff'tsf'rla, ooh vi för
väntar att många skall komma med i
våra studiegrupper, som har mycket av
intresse att ge.

G. M-n.

Vdd sommarmötet den 27 juni lämna
des till att !börja med sedvanldga rap
porter aJV fab11~ksche!ferna. På flera 'håH
har man genom inaroetmng' av tid kun
nat ,bereda anstäälda ett antal ifria lÖT
dagar under sommarmånaderna, På
HPF har :Lunchrumsöverskottet dispone
rats för ett ökat antal stdpendder. Vår
studieutflylkrt:er per ,buss lha s=tJli,g-a fa
lbrikers samarbetskommit-teer kunnat
arrangera. I övriigt har man på sina fa
bt1itksmöten samrått om interna frågor
och om (POOduiktii'Onsiproblemen.
Pevsona1tjänsten raippo,rterade studie

,besök aJV olika !företagsnäimnder och de
legationer wv fackiförendnigsfolk, tjänste
män oclh llroopel'IM.örer. En förteokn!ing
på våra fi.Lmer och litteratur i personal
frägor har uppgjorts. · Projektor och
magnetofon för bHdband lfinns nu till
gänglig och demonstreras ,på nästa sam
mantr'älde. Vertkstadsskolan:s första ele
ver har haift aivgångsexamen. Ett 30-
tal skolungdomar har tagits emot som
sommarelever.

•Från skyddsarfuetet meddelas ,bl. a. att
4 man delt·agit i en kurs på Ma11holmen.
Kvartalet uippvisar 13 olycksfall; 626 an
ställda lhar fMt synskär:pan ikontrollun
dersökt. FörslagsveI1ksamheten hade tills
dabo fåtit <in 27 förslag och premie:sum
man rvar 1280 :-.
I sin översikt ,aw maI1knadsläget påJpe

kaJde dng. Hjalmar O1-son porslinets aiv
sättninigss1vårj;gheter. Dels är k:onsum
tionsinrd!ktningen .inlfilueraid 'aJV 1billism och
fritid, dels är !importen :stavk. Vi an
stränga oss därför att söka sänkiru våra
produlktionslrostnader, Ui.öja ikvaliiten -ooh
försl!ä11ka försäljndngsalibetet.
Av sanäetsporslin levererar fabriken

ut aUt vad man nu ikan tiHver,ka..Tun
ne1ugnarna mäste emellertid renoveras
och en ny ugn är under ,byggnad. Bad
karens utla•stn1inig är tilffredsstäHande
men ikapaciteten är kike fullt utnyttjad.
Full sysselsättning ger mnidda pannorna.
För kyldiskarna kommer nya typer; ba
kelit ooh ipiast körs· norma1t. På Katt
'holllllen dns!ätta1s nu nya crna!Slkiner och en
-del egna detaljer kounmer att upipläggas.
I denna månad hMles höstmötet och ;i

november ibMr sammanträ;d~t i Bergasa
len, ,tii:Jl rvii~ket intl'eSserade anställda in
bjudes.

Bekr.
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Rotsnubblarna
1 farten

Klubbmästarnas Vandringspris
skänkt av kamrer Arvid Ericson.

Redan den 31 julli satte orienterarna i
gång med höstsäsongens inledande
kvällstäiv~ingar. Men så har vti också en
hektisk säsong framför oss, med bud
kaivle och indirviduella tävlingar. V!i
hair ocksä en ungdomssektion i gång
med f'lera lovande ungdomar. Det är
:frukten av vår rekryteräng'skommittes
energiska arbete och ;pralk1l1'ska och teo
retäska övnrlnrgar i anankerna,
En nyhet för året är att vd äntligen

ffitt en ny karta i stället för den gamia
76:an. iDetta underlättar bl, a. skolun
dervisningen lbety,ill:i,gt, tack vare att den
nya tkartan är väl utarbetad.

Den gamla "Älgen" som vi ha:ft ,till
vandningspris har efter 12 spännande år
erövrats av Alf Rosen. Tm nytt vand
rdngspris har kamrer Arvid Ericson
skänkt ett ståULgt vikingaskepp, som vi
hoppas skall stimulera ,gralblbarna.
Med anledning arv att Gustavsbergs

IF i år fyller 50 år har vi ätagrt oss
2 stortävlingar, nämligen kor:pmä:ster
skapet i nattorienterin:g samt Stock
holms Natt-iDM, arrangemang 'Som kom
mer att kräva myctket av både de ak
tJ~va och vår trogna tfunlktionärsskara.
Den 8---9 sept, ;bär det iväg till Koo

perativa RM d Oskarshamn där det gäl
ler ett nytt varrdrlngspräs, det gamla
tog vd för alltdd lförra året. När detta
läses vet ni redan om vi Iyckades ta en
ny inteckning;

Jo, man skulle kunna, säga att det
lyekades rätt bra. Läs därom i nästa
spalt.

Reä:s anm.

~--===::::::::---------------:::::--
Guslaosberg som hemma

smålandsekogar•l • •risiga
östra Smålands hårda· och risi

ga terräng tycktes vara hemlands
toner för Gustavsbergs orienterar
garde på söndagen i KF:s rfks
mästerskap, som gick i trakterna'I nordväst om Oskarshamn. De do

\ minerade fullständigt och tog hem
två klassegrar, två andra-, en

( I tredje- ocli en fjärdeplaecring,
samt . två lagsegrar. Tävlingen i
regn men för Gustavsberg vaf det
idel solsken.

I seniorer A vann Kurt Hagelln
med brodern Lennart på andra
plats. Arne Lindberg vann B-se-
niorer, i yngre oldboys kom Folke
Arnevret tvåa. I juniorklassen korn
Olle Modin och Bengt Arnevret
trea och fyra och tog därmed lag
priset i klassen liksom seniorerna
tog det i · sitt. Enskedes Ingegerd
Blomberg vann damklassen.

Tillsammans med tolv glada oriente
rare, instuvade i bolagets "gärdsgårds.
vagnar", skumpade Red lördagen den 8
sept. på Riksfyran och långa tvättbräds
vägar till Oskarshamn. Med lunehrast
i Norrköping och ka:ffäpaus i Gamleby
tog det sina modiga nio timmar. Reg
net duggade och plåtlådorna skakade
och dånade men humöret var på topp
punkten. Förträfflig inkvartering var
ordnad hos konsmnfamiljer 1 Oskars
hamn och före kl. 22 hade alla krupit
.i säng. Det var skönt att sträcka ut
kroppen efter långsittningen. Efter fru
kost klockan sex på söndagsmorgonen
bar det i väg med de orientemngsutrus
tade 250 löparna, till startplatsen, in i
den småländska ödemarken. Med karta
frän 1870-talet, men med förtydligande
anvisningar, sändes de spänstiga koo,
peratörerna ut att söka sina sex kon
troller. Terrängen var risig och iblöt och
frestade hårt. Ett femtiotal löpare ibröt
också tävlingen. - Vid rmälplatsen glad
de det mig rätt snart att se våra unga
juniorer inlöpande som fyra, femma och
sexa. Därmed tog de också en första
inteckning i det ivandringspris som Fis
keby nog hade räknat med att lägga

beslag på :för alltid. Oc:h så kom Curt
Ha,gelin med säker tidsmar,ginal efter
att ha gått nästan spikrakt ipå kontrol
lerna. Brodern Lennart slog den kände
orienteraren Bertil Olsson med sju mi
nuter; 'ständiga ,tvåan', 'Folke Anevret,
höll sin position 1bland de unga gubbar
na och Arne Lindberg vann en merite
rande seger i klass 2 A. När därtill
Alf Rosen !blev femma i A-klassen, Har
ry Andersson och Torsten Rolf höll sig
väl framme och Harald Dahlgren trots
en förargldg miss fullföljde, ,blev det 1bå
de första och andra lagseger med tider
na: 5.01.30 ( ! ) 6.~5.24.
Under hemfärden sjöng man !friskt,

dels ,a,v segerglädje, dels för att hålla
den under tvåtimmarsp,assen vid ratten
avdelade ·va1ken. Efter Väster,vik kom
skymningen och en tät dimma, som ock
så den satte grabbarnas tävJ,ingsnerver
på prov. Klockan 1 ipå natten var vi
åter i Gustaivsberg, nöjda men rätt så
ömma i kroppen. Att prestationen upp
märksammades kan vi se av ovanståen
de klipp ur AT. iDet är dom också vär
da. Våra orienterare är trivsamma och
skötsamma idrottspojkar.

t. f. Zagledaren.

Rolf

Truppen samlad för återfärd .Oskarsha;mn-Gustavsberrg.
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Hiistdagjemning
Vilken underbar höstdag. Olika tav

lor breder ut sig för mig' genom vilka
fönster jag än tittar, söder eller norr
fönstren.. Ser jag genom de senare, så
står björkarna i sin gula prakt. Deras
guldglittrande hängande grenar susar
sakta i den svaga vinden. Det låter
som en !hymn till hösten och alltings för
beredelse till vintervila, innan det på
nytt kMl börja äcnoppas och spira och
låta fiNet återigen utvecklas och gå full
ändningen till mötes under en ny vår
och sommar. Päron -och äppleträden ha
lämnat sin frukt låt de varelser, som
ej dröja att samla i sina lador för kom
mande behov. Betecknande nog syns käl
laren skymta mellan träden. Lärkträden
stå fortfarande gröna. Några bilar då
oclh då på vägen stör onekligen idyllen
och lämnar efter •sig sin bensinlukt och
vrålar ut sina varntngssignaler. "Ta:g
diig i akit, o människa och glöm icke
att vara på din vakt, om Hvet är dig
kärt. Fortare än du tror kan du annars
hamna ,i evigheten och detta kanske du
ej riktigt reflekterat på, än åtminsto
ne". Ser jag genoon mina söderfönster
så blir jag åtminstone ej störd av btlar,
bussar och knattrande motorcyklar. Jag
får mera ostört uppleva naturens fäg
ring och glittrande färgkaskader. Lön
narna antar mer och mer höstens färger,
bruna livsyra ekorrar hoppa från gren
ti4il gren och styr säkert med sin plym
till svans, på. jakt efter något ätbart,
ögonen lysa piggt och vaket och den
smidiga kroppen förflyttar sig blixt
snabbt nedför stammen på. ett träd för
att hoppa eHer springa över trn ett an
nat, där kanske turen blir mera god, I
häcken på terrassen håäla fåglarna till
med lföm:ärleik. Det är tätt grenverk
som lämnar bra skydd och buskarna är
ej avlövade än. Liten kissemiss slickar
sig om mun och funderar: "Hur ska
man få tag i en sån där liten dunboll,
som försvinner så blixtenaobt, när man
försöker sig på ett spräng. Jaha, matte
har ju alltid något förstås som en katt
kan äta med vädbehag, men det där
skufle allt i alla rall vara något non
plus ultra. Jag försöker en gång till.
Aj, vad det stacks ,på de där grenarna.
Och ingen fångst." Försiktigt lommar
kissemåns arv med svansen modlöst mot
marken. ''J18Jg har nog mera tur, när
jag gör krumsprång för matte". Sätter
av som en pil och vänder igen, kommer

fram tdll matte och ;kiilm,r upp för att se
om bion ej tänker ge en smekning. Ne
danför terrassen kluckar vikens blå vat
ten och solen glättrar på vågskvalpet.
En måls kommer seglande högt uppe i
det blå. Läitta moln skymmer för ett
ögonblick solen, men måsen ser bra.
Blixtsnabbt dyker den ned från sin höjd
och lfångar en fisk i näbben. Den har
bättre tur än katten. Så höjer den sig'
ocih seglar på utbredda, gtänsande ving
ar bort mot horisonten. Den är suverän
i sin skönhet. Ja, ren liten människa,
kanske sktill!le önska, att hon hade må
sens lätthet att förflytta sig och fanta,
siens gudinna, med sitt trollspö vid sin
sida, Må denna svänga sitt troll-spö över
mitt huvud ....
Det är tidig sommarmorgon på en

lantgård nere i Småland. En korpulent
och gladlynt matrena i medelåädern öpp
nar farscudönren, går ner för de få
trappstegen !fram Ull ställntngen för
mjöllckärl, tar de spänner hon behö
ver och beger siig ti!ll ladugården för
att mjölka, Drängen har förut varit ute
i hagen efter korna, som nu stå tjudra
de, väntande på. att slippa tyngden av
mjölken i sina svällande juver, Husfrun,
ty vi gissa av hennes myndiga min att
döma, att det är hon själv, sätter igång
med mjöLkningen. Mjölksträltarna börjar
klinga mot mjölikspannets botten, kärlet
fylles mer och mer och klingandet över
går tiill ett svagt, susande ljud allt efter
mjölknärigen pågår och slutltgen är
spannet fullt. Fradgan pöser nästan över
innan hlon sti1ger upp lfrän pall-en för rutt
tömma. Kiorna stå idiJs,s1lande och vända
långsamt på huvudet efter sin matmor.
Hon sätter sig igen och mjölkningen
fortsätter. Det börjar kännas :varmt i
ladugården, del1s av djurens kroppar och
dels tycks det bli ren v,a;11m dag. Svet
ten börjar pärla i pannan och fingrarna
börj~r få känning av kramp, ty en del!
djur är vad hon ka1lar hårdmjölkade.
Hon träJlar på och slutHgen krönes hen
nes arbete av ett gott resultat, spän
nerna är fulla och djuren mjölkade och
belåtna. Hon sitter ett ögonblick, men
ger sLg ej tid ti!hl någon lång vila. Dju
ren börja råma. De längta t,m saftigt
grönt gräs. Hon tar si[en och ett spann
och går ut ur 1adugårdein. Hon går upp
mot lhUIVUidbyggnaden. Hon ser sig för
strött onrlcring, fåglarnas sång hör hon
ej mycket av ooh den underbara natu
ren har hon liksom inte tid att njuta av.

Hon är för arbetstyngd och kanske- allt
för materiellt ,lagd. Hon täniker på alla
sys1slor hon skall hinna nied under da
gen och först och främst ,på barnen, i
synnerhet de yngsta. Hon är stolt över
dem, och att de är söta. En egenskap
hos de fäesta mödrar. Hon skall nu in
och koka ka:flfe åt dem. Det är inte
brukligt med gröt på morgonen. Det
vanka.s ofta på 1kväLlen istället. Hon
hör pianoonus:i'k OCih lyssnar ett ögon
blick, glänitar på sals.dörren. Mycket
rikUgt. Det är den äldsta flickan som
spelar piano. Denna är inte riktigt
klädd än, men får brått att göra si,g i
ordning, de yngre flickorna ligger än.
Den äldste är -befalld av siin far att ge
sig irväg ti'1l rovlandet. Nödwunget men
föga inspirerande arbete att rensa och
gaill!l"a rovor, :m,en i gengäld skall hon
få hlli. lediig på eftermiddagen att gå och
hälsa på sitt svävmeri och han;s familj.
Hon sikall skynda sig att arbeta, så
kommer lediigheten och det nöjsamma
seda:n. Arbetet bUr utfört, fl.ickan gör
sig redo att njuta av fritiden. Hon tar
på sig en fräsch bomullsklänning och
så bär det av. Hon går e=am, följer
den smafa, vindlan:de !Hla vägen genom
ängar och k,u:1lar. Det är hett och dof
tar av nyslaget hö, säden står grön
och ,vacker på ,båda sidor om den liHa
vägen, hasselbuskarna se ut att bära
mycket omogna nötter, även slånbär
ocih nypon tycks det bli ,gott om detta
år. Det är v,armt odh ga;ssi'gt, f-1ickan
går J!ångisamt, ser på det sköna runt
omkving och bara njuter av att få vara
till. ]bland stannar hon för att inföl'lliva
en ny tavla med minnet. F1l~ckan följer
vägen vaid si!dan av å1kern i d!!l1en och
kommer ut på stora Jam:tsvägen. Där
ligger den Ulla stugan, där hennes far
mor bodde på gamla dar. G81m1a farmor,
som stod på trappan och spejade med
handen över ögonen ti'll skyidd mot so
len efter if!lickan som •gick hem från sko
lan. När flickan äntligen kom förbi,
v,inkade :farmor att hon skulle komma
upp och så bjöd farmor ipå lammkött
och sedan honung - bland det bästa
:f!Hckan V1i:sste. Ja, nu var gamla farmor
död sedan många år, men :bevarad i ljust
och vemodigt minne hos den ungdom
fliiokan nu var. Pvomenaden fortsätter
och lflickan ler för sig sjä<Lv. Hon kän
ner liivet bru.sa i å.drorna, ,går med ryt
miska steg. De blå ögonen har ännu
ej grumlats av världens ondska och de
sivårigiheter människorna ha att kämpa
emot. Gy,l'Lene ungdom! Hon går förbi
kyl1k:an ooh spiran lyser som guld i sol
gfansen. Ett ögonblick drar en sky över
hennes ansikte 'Vid åsynen av gravarna
med sina gravstenar och blommor. Dö
den gör srg påmind. Var människa än
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Uteilct mot Farstabrohål. Teckning av Carl Pettersson.

går, om hon är uJJJg eller gammal, kan
hon vara ett tuppfjät från döden. Men
en ungdom gmbbl-ar ej länge på sorgliga
saker, när I.tvcet aer, ooh en längtande
ungersven väntar. Här runt om kyrkan
är trakten Hi,ttibebyggd. Små villor och
hus med blommor, buskar och frulllt
träd omkring Iitet varstans. Flickan häl
sar på en och annan bekant som sitter
i sin trädgård eller möter på vägen. Den
gamla iför sin naturskönhet berömda
dalen breder ut sig på ena sidan om
vägen, På andra sidan ld1g,ger prästgår
den i sån vackra sluttning, där kyrko
herden skriver sin söndagspredikan.
Kanske han ska lyckas återföra några
får ti11 fål<lan. Flolket hlär i by,gden är
ej vidare kynksamt, så nog kan en präst
med den sanna tron, goda utförsgå vor
oClh god vi'lja uträtta en del för både
sitt rikes oeh vem vet sin egen sak.
Frun är honom behjälplig' med symöten
och försäljningar, rmssionsauktioner m.
m. Fliic:kan :tlunderar Iltet på ett och
annat, fortsätter sin väg och tänker i
fantasien, att hon snart ska vara vid
måilet. Hon får se en a'V sina väninnor
oeh en ung student komma cyklande.
Väninnan är glad och 1:kläok, hoppar av
cy,keln och hälsar. Men vem är hennes
sä!Mskap, som stannat en •bit ifrån? En
intensivt blå Mick, vackra, rena drag
och smärt, spänstig gestalt. Flickan
kastar en b!iick då och då på studenten,
och tycker med ett ldtet stänk av vemod
att väninnan haft tur, ty han är hennes
fästman, Föga anade då flickan, att
just den mannen skulle blii. hennes ltvs
ideal. Han skuble lysa som en stjärna,
ställa och klar på hennes levnads stig;
men hon lfiok a1ltid ha i åtanke "dle
Sterne !begehrt man nicht". Hon ansåg,
att en väninnas man alltid måste vara
tabu, hur svånt det än skuäe komma
att blli i lfraimtiden. Väninnan säger adjö,

stdger ,på sin cykel och de båda cykla sin
väg tiUsammans. F'ldckan fortsätter sän
vandring den vackra soliga ef'termäd
dagen, snart skymtar beundraren, som
kommer och möter, leende och förälskad,
oeh de ,göra sällskap till hans föräldra
hem. Några timmars trevHg samvaro
med sång oeh musik. Kava'ljeren spelar
fiol och flickan piano. Så småntngom
skjutsar han sin tflicka hem, tar ookså
aNISiked och hon gör stg beredd att gå till
\nHa och drömma i Morfei a:rana,r. Länge
ligger hon valken och tänker på dagens
intryck, Hivets nycklfu[lhet, hjärtats lätt
het att röras i både gHLdje och sorg.
Till sist slumrar hon in ....
Jag sitter i mitt kök. Fantamens

,gudinna har förSJVunnit dilt, rvtartllfrån hon
,kom. M~n katt Hgger i en ring på bän
ken vid järnspisen ocih. snusar och öpp
nar då och då ögonen td,11 sma;Ja, gröna
strtlmmor. Det rycker Mtet i tassarna
ooh munnen med morrhåren. Päls·en är
glänsande och mjuk med fäna schatte
ringar i 1grått, brunt och gulaktigt och
svantranidigt. !Spwsens v'ämne är skön för
en kaitit och älven för en människ!!II, när
kyilan kommit hrustigt på. Fåglarna på
fönsterboridet slåss om havregrynen,
sträcker på halsarna och tittar in genom
rutan, tar en flinga och fJy,ger för aJtt
strax komma tillbaka igen och köra
b:ort V!llrandra. Kampen för tHLvaron hos
både fågrar, andra djur och m!ännisk:or.
Katiten h01ppar ned från bänken och bör
jar !kalasa på sin strömming, matte sät
ter på kaJiifepannan, husse kommer och
vti.H ha sin kafferaJSt. Nu ringer tele
fonen med häilsningar från yttervär1den.
'llidrmngen ooh radio ifö:ranedlar vad de
mera betydande i samh!äHet och i stora
världen nu :hiittat på. Kanske den J.ilrla
V!ärllden ändå har nägot som kan ;vara
av värde. Förnöjsamhet, lugn och ro.

Britta Sandell.

,så ser säsongens kalletser till Ung
domsträff ut. I skrivande stund har vi
inte klart när den första träffen går av
staJpeln, men den torde bli den 4 okto
,ber. Om våra, planer kan realiseras -
och by,ggmästarn i tid kan preparera
golvet - så skulle ungdomarna också
få en stunds dans på premiärkvällen.
Efter litet uppmjukning med bordsten
nis, coronne och schack, kåserar dr Lud
vig Schnabl om "Jazz" och låter oss
spisa .visor. För att lfå igång flickornas
hobbyverksamhet har vi vidtaLat konst
närinnan Lisa Larsson, •som rbörjar med
en grupp i "batik" - så det bör ju bli
en del sny,gga saker. Materialet får ele
verna betala själv. Vi IVill gärna sam
arbeta med ,ungdomarna och tänker ,be
några stycken att vara med och ,planera
med

"Ungd01nsrådet".

"Det kom dagar, då jag var fullstän
digt •besatt av att dra till mig uppmärk
sa,mhet. Jag tvang de vuxna att syssel
sätta sig med mi-g. Jag· fick stry,k och
anmärkningar och mycket sällan be
röm, men det gjorde detsamma, bara
de lade märke till mig ..."

Maria Wine.
*

Använd de talanger du ,begåvats med,
ty det ,skulle bli mycket tyst i Illaturen,
om bara de ,bästa få:glarna sjöng.

det är ide
med konsum
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Knyppelkurs
omfattande 10 veckor planeras i

Akerlyckan.

Intresserade -kan anmäla sig till

BeritJh Adborn, tel. 303 08

:före den 5 okt.

, Knyppeldynor säljas till deltagarna.

ALBERTS erbjuder kvalitetskläder till
hyggliga priser

GÅ BARA TILL ALBERTS . . . det räcker
ALBERTS HERRl{ONFEl{TION

Folkungagatan 96 Hornsgatan 26

GUSTAVSBERGARE
Utnyttja samhällets utmärkta läge för

mottagning av TV- och Dubbelprogrammet
Köp en Radiola, Grundig, Luxor eller något annat apparatmärke hos

Firma TEVERADIO Agne Rosen
l{ommunalhuset, Centrum Tel. bostaden: 310 50

Välkommen till
vårt kontor i

GUSTAVSBERG

Siukkassans expedition
i Kommunalhuset

Expeditionstid:

Måndag t.o.m. fredag kl. 9-13 .
Lördag

Fredag även

r1&~@SPARIB&~[ITrn~
&@lf©~[{G{]@[s~

10-12
16-19

TELEFON: 0766/30396

HUVUDKONTOR: REGERINGSGATAN 8, STOCKHOLM
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Hösten

Flickpumps i nutriafärg
28-30 31-33 34-36 37-39

25:- 26:50 28:- 30:-

Goss-, och barnsko
bordeauxfärg med cellgummisula

25-27 28-30 31-33 34-36 37-39
20:- 21:- 22:50 24:- 25:50

Dampumps - cerisfärgad . . . . . . 47 :-

"Dixidoja" - cherryfärgad med nabbad
gummisula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47:50

Herrsko i svart kalv med snörstycke i
·svart Haj 49:50

••ar k.ommen
Gossbyxa "Algots"
Kvalitetsdekl. yllediagonal.
Färg: grä och gråblå.
Storlek 6-18 år. Prisex. 10 å.r
Flying-Jacket
- en jacka med !flera godaegenskaper.
Storlek 7-18 år. Prisex. 10 år ... 46:50

26:-

Teddy-Jacka,
flick i 'högkk1·ssi,g poplin med kapu
schong. Fär.g: påfågelblå och röd.
Storlek: 6---14 år. Prlsex. 10 år ...... 37:50
Långbyxa - flick
100 % ylleflanell i populär modell och
färg.
Storlek: 7-16 är. Prisex. 10 år .... 29:50
Höstens nyheter i kjolar
av välkänd tillverkning, finns i vackra
färger. Till kjolarna har vi givetvis en
,god sortering i blusar.
Herrbyxa i slltstark diagonal.
Färg: jägargrönt och blågrå.
Storlek 46-56 samt i uddanummer.

29:75
Sklnnjacka - herr
i extra prima färnappa med rutigt
yllefoder.
Lågt pris
I våra tyghyllor
finns ett stort urval av nyheter i såväl

90:-

1kvaliteer, som färger.
De mest populära är

Jersey och tuieeäer
Ylle-Jesey 100 % ult
i två moderna färger.
Bredd 140 cm. Pr meter 11:90
Gardiner - Inredningstyger
Gardinlufter, som äro färdigsydda för
såväl kök som sovrum.
Sängutrustning
i god sortering.

Välkommen och se vad vi har att
erbjuda.
Tag även en promenad och se vår

specialskyltning av gardiner, inrednings
tyger och sängutrustning i Möbelbu
tiken.
Ta' även en titt i Textils trappupp

gång.

Herrsko i svart kalv.
Dubbla lädersulor . . . . . . . . . . . . . . 52 :-

• •••• •

Föreståndare •Sigurd Englund

demonstrerar:
Symaskiner - Dammsugare

Tvättmaskiner,
Elektriska strykmanglar
i Möbelbutiken samt i viss omfattning

i hemmen.

Dessa varor säljes även på s. k.
låneköp.

I Möbelbutiken finner ni en hel del
kompletteringsartiklar till hemmet.

El. armatur
Tak-, vägg-, bords- och golvlampor.

Hissar i färger 9:75
Skärmar i bomullstyg och sidenplast
frän 6:75

Speglar i ett flertal modeller och pris
lägen.

Köksbord med Perstorpsplatta
2 skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130:-
1 skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110:-

Köksstolar

Taburetter

23:-

11:50

Trävita byråer frän . . . . . . . . . . . . 29 :

Trävita bokhyllor från . . . . . . . . . . 15 :-

Barnskrivbord 100 :-

Spaljebord ; . . 42 :-

Tldningskorgar med råglassktva 13:50

Sängar med "Telax"

en bra sak, som vi har sålt och säljer

så gott som dagligen.

Konsum
Gustavsberg
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Omslagsbild: Julgranarna ha kommit
till Torget

Det är november, hösten har svunnit och vintern är i antågande. Jag
sitter och ser ut genom ett fönster på sjukhuset i Mörby. Stormen har till
tagit där ute och snöflingorna virvla i luften. Jag känner mig vemodig, mest
kanske därför att radion i ett förkunnar ledsamma nyheter: krig och dårskap
i Suez; i Egypten; ännu värre i Ungern, där ett folk slåss för sitt liv, för fri
het, demokrati och människovärde. Frihetskampen blir skymfligt dränkt i blod.
Det finnes dock en mäktig storhet i denna dödskamp; man tänker på Frödings
Gral:

"Grcä levde mäktigt i modet
hos män, som mandom och trohet mött död;
ädelt han lyste i blodet,
färgande rocken om dödsskjutet manhjärta röd."

Världen styres fortfarande med litet visdom, alltför litet. Vi a11skyr fu
och förbannar kriget. Vi tycker att det är förnuftsvidrigt och ändock kom
mer det. Alla vettiga människor avskyr kriget och våra stater har samman
slutit sig i de Förenta Nationerna. Vi är på det klara med att vi måste ha en
internationell rättsordning, där inte medlemssiaierna sviker när det gäller
deras egna intressen.

Allt detta som sker bevisar att de enskilda människorna och de enskilda
länderna måste pröva om. Vi skulle ägna betydligt mera tid och intresse och
allvarligt studium av dessa frågor. Man behöver dock inte vara alltför infor
merad när man kan konstatera, att det som nu hänt var oundvikligt efter den
utveckling och uppladdning, som skett de sista åren. Man får hoppas innerligt
att svensken Dag Hammarskjöld lyckas i sin kamp att lösa konflikten. Vi
lever i en tid då det varje dag skrives världshistoria. Ett världskrig! måste
förhindras med alla medel, därom äro vi överens. Våldet måste lida nederlag!

De djupaste mänskliga värdenas rätt måste segra i världen, det behövs
en etisk förnyelse, bestialiteien skall ersättas av demokratins, uppfostrans och
humanismens ideal.·- Trots att detta är en lång och mödosam väg. Realpol-i
tiken får inte grundas på gruppegoistiska motiv. Naturtillgångarna i vår
arrna värld måste regleras genom internationell lagstiftning, man måste finna
någon slags kooperation även på detta område.

Det närmar sig Jul, trots allt. Budskapet om Frid på jorden, kan väl inte
vara mer välkommet än just nu. Vi sänder en hälsning genom Gusiaosber
garen till alla våra vänner i förskingringen. Vi önska alla våra läsare och med
arbetare en verkligt God Jul!

Gunnar Andersson
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Demokratin i fara!
Demokrati - finns det i våra da

gar ett ord som blivit mera missbru
kat? Det kommer av det grekiska or
det demos, som betyder folk och kra
tein lika med styra, härska. Själva
ordet betecknar alltså egentligen en
styrelseform, som i det antika Grek
land bragtes till fulländning. I dess
små stater där alla kände alla skat
tades friheten högst av allt och som
en självklar plikt deltog den enskilde
i rådsluten, om hur samhället skulle
utformas.
Här hemma i Sverige ha vi med de

mokrati alltid förknippat frihet och
rätt för varje människa att utan in
blandning själv forma sitt liv under
hänsynstagande till medmänniskor.
Det är så självklart för oss att vi
glömt bort att andra folk inte är lika
lyckligt lottade utan år efter år li
dit under diktatur i olika former.
Diktaturen har försökt gömma sitt
verkliga ansikte genom att sätta or
det folk framför demokrati, men de
dramatiska, djupt tragiska händelser
na i Ungern har för hela världen vi
sat att de kommunistiska folkdemo
kratierna är renodlade diktatursta
ter, som brutalt undertrycker en hel
nations frihetslängtan. En järnridå
har dragits ned för Ungern. Vi kan
inte längre följa ungrarnas fortsatta
strid för en demokrati .som vi anser
självklar. Men det vet vi, att den
okuvliga frihetslidelse, som kom
barn, kvinnor och män att vapenlösa
låta sig krossas av ryssarnas pansar
vidunder, den kan aldrig undertryc
kas för evigt. Ungerns olyckliga folk
skall åter en gång se frihetens dag
randas.
Tragedin i Ungern har på ett all

deles särskilt sätt gjort klart för oss,
vilka förmåner vi äger i vårt demo
kratiska styrelsesätt. Men den har
också väckt oss till självrannsakan.
Är inte demokratin i fara även hos
oss? Kärnan och kraftkällan till vårt
fria samhällsskick har varit utveck
lingen inom den kommunala självsty
relsen. Från det folket på tinget be-

stämde om gemensamma angelägen
heter, fram till 1862 års kommunalla
gar befästes kommunernas rättighe
ter gentemot statsmakten. I skydd av
dessa övades generation efter genera
tion i självstyrelsens svåra konst.
Kommunernas invånare lärde sig att
själv ta ansvar för läsandet av byg
dens problem. Bönder, arbetare,
tjänstemän, affärsmän och småhand
lare utvecklade som kommunalmän en
utomordentlig kunnighet, balans och
omsorg om sina kommuner. De off
rade sin fritid praktiskt taget utan
ersättning för kommunens fromma.

Men under senare år har kommu
nernas självbestämmanderätt allt mer
kringskurits. De båda världskrigen
nödvändiggjorde en långt driven cen
tralisering av administration och pro
duktionsliv och denna maktkoncen
tration medför vissa risker ur fri
hetssynpunkt, Den enskilde individen
får lätt en känsla av att endast vara
en kugge i stats- och storföretagens
komplicerade maskineri.
Likaså har det inom organisatio

nernas och folkrörelsernas område
skett en oroväckande utveckling.
Dessa skapades från början för att
hävda den enskildes rättigheter. Nu
har makten centraliserats. Ett fåtal
drar upp riktlinjerna och medlemmen
är alltid bringad att ta hänsyn till
det program, som äger giltighet in-

om organisationen. Han måste ofta
uppge sin egen personliga mening för
att vara solidarisk. Så ser det ut in
om alla sammanslutningar och här
ligger kanske en förklaring till den
allt mer tilltagande passiviteten och
möteströttheten. Soffliggarnas skara
ökar och därmed minskas folkrörel
sernas möjligheter att göra en insats
för demokratins fördjupande. Då
folkfrihetens system bärs upp av ak
tiva, demokratiska individer och dik
taturen av passiva likriktade mass
människor kan man säga, att det är
fara å färde. Tydligt är att vi måste
söka gjuta nytt liv i den kommunala
självstyrelsen och i folkrörelserna
men även söka skapa nya former för
demokratisk fostran. På det kommu
nala fältet kunde ett ökat intresse hos
kommunmedlemmarna skapas genom
bättre information om kommunala
angelägenheter. Hem och skola måste
mer än nu ägna sig åt våra ungdo
mars uppfostran. Skolan måste få
denna möjlighet genom att den ange
lägnaste av alla skolreformer genom
föres: sänkning av barnantalet i klas
serna till högst 20 elever.
Då kan läraren mer än nu ägna en

del av undervisningen till att fostra
goda demokrater av våra ungdomar,
lära dem respekt för det mänskliga,
tolerans och humanitet.

Fritz Berg.

Glö,n aldrig Ungern!
Glöm aldrig Ungern
Glöm aldrig
att vänskapsfördrag

och fredsförhandlingar
äro till för alt dölja

strategiska
truppförflyttningar

pansardivisioner
på marsch

mot vapenlösa
Det sista frihetsskriet

[rån Ungern
skall l;uda i etern

· tusen år efter den dag

då rösten bröts
på en hjälte

som dog i Györ.
Glöm aldrig Ungern!

E. A.
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Arbetarklubb, bank, sjukkassa,
konstfackskola och en

"konsum",
skarpskyttekår!

Gustafsbergs Porslinsfabrik, tecknad av lW. Tsaeue.

Det är både rörande och roande att
sitta och slå i gamla gulnade tidnings
lägg. Länge sedan timade händelser, nu
glömda och gömda, träder ,i dagen och
blir levande på nytt. Men man nänns
knappast störa den lättjefulla friden på
arkivhyllorna - dammiga och övergiv
na stå de där, de gamla bladen, och
tycks stirra förebrående på den djärve
inkräktaren. Men när man med varsam
nand plockar ner en årgång och börjar
bläddra i den, då får man med ens kon
talet och intresset står hela tiden på hel
spänn!
Vi skriver år 1870. Det är i början

på oktober och uppe på Ny Illustrerad
Tidnings redaktion överlägger Chefre
daktören med en ung reporter om detal
jerna för ett besök vid Gusta:fsbergs Fa
brik. Vi tar för givet, att han får nog
granna instruktioner och att ha ögonen
med sig - och att han är socialt In
tresserad, det framgår med aäl önskvärd
tydlighet av den artikel, som ett par vec
kor senare - närmare bestämt den 15
oktober - stod att läsa i tidningen. Så
här rappt, medryckande och initierat
skildrar han besöket:
"Om åt något håll den svenska indu

strien visat sig kraftig nog att endast i
eget arbetes duglighet, smakfullhet och
prisbilUghet söka och finna det skydd
mot utländsk ,konkurrens, som ingen
tunga Iägger på konsumenten, så är det
den svenska porslinsfabrikationen, vars
alster i det närmaste tiHfredsställer lan
dets konsumtion och ändå räcker till för
en smula export, sedan de vid världsex-

positionerna :gjort sig fördelaktigtkända.
Då vi ,i dag kunna lämna en utsikt av
den ena av dessa i stockholmstrakten
oelägna fabrrker, Oustafsberg på Värmd
ön, vilja vi beledsaga bilden om denna
vackra anläggning, dess tidigare öden
och dess nuvarande tillstånd, såväl vad
arbetet som arbetarna angår.

2 1/4 mil från Stockholm, i en av
Stockholmsskärens vackraste trakter,
anlades Gustavsoergs porslinsfabrik
1827 av Grosshandlare I. H. öhman och
Kommerserådet Wennberg, vilka dock
snart åt ett bolag överläte •sin anlägg
ning. Ett annat bolag övertog den där
efter, och 1850 övergick den till handels
huset Godenius & komp., med bibehål
lande av företrädarens firma "Gustafs.
bergs Fabriks Intressenter". Nu verk
ställdes fullständig ombyggnad och fa
briken inrättades efter engelskt föredö
me.
Endast "ordinärt porslin" (fajans) tiH

verkades i början; 1855 infördes till
verkning av "stengods" (Ironstone Chi
na), vilken fabrikation sedan rutveck
lats i stor skala. 1862 sände fabriken
sitt "parian" (porcelaine dure) i han
deln, och vi har sedan sett, vad denna
tmverkning kunnat uträtta för en för
medling mellan konst och -industrt samt
för en mångfaldning av konstföremål,
som tillåter även den mindre ·bemedlade
att pryda sitt hem med plastikens mäs
terverk i mindre bräcklig gestalt, än
gipsens. Sist, år 1864, började även till
verkning av "äkta porslin" (porcelaine
tendre).

För närvarande uppgår fabrikens år
ldga tillverkning till omkring en halv
million riksdaler. Det förra bolaget Iyc.
roades aldrig uppdriva summan till mer
än 150.000 rdr., ehuru priserna på pors
llnsartllclarna då vore dubbelt högre än
nu. Fabrikens priskurant utgöres nu av
ett vackert, illustrerat häfte om mer än
100 oktavsidor, där "Styckegods", "Bord
och Tvättserviser", "Svart, grönglaserat
och majolikaporslin", "Äkta porslin"
samt "Parian" utgöra huvudrubrikerna,
under sig innefattande det rikaste urval
av former. I ''parian"-avdelningen fin
na vi en mängd arbeten av svenska
mästare, byster, statyer och grupper; t.
ex. Qvarnströms IDUNA och NEAPO
LITANSKE FISKARGOSSE, Molins
VATTENBÄRARE, FONTÄN och por
trättbyster av kungl. familjen, Kjell
bergs LEKANDE FAUN, Ericssons
IDUNASKAL m. m. samt en mängd ef
terbildningar av utländska arbeten.
En utflykt till Gustafsbergs Fabrik

hör tiH de angenämaste resor, man kan
göra i Stockholms vackra omgivningar
och är även av intresse för dem, som
vill studera det i Sverige icke alltför
allmänna skådespelet av en väl organi
serad arbetarestad, Gustafsber,g har
nämligen 650 innevånare och överträf
far således i folkmängd mer än en av
rikets städer. Den egentliga arbetare
personalen uppgår till 300 personer.
Gustafsberg äger särskild skola, där mer
än 100 barn undervisas, en rit- och må
larskola med 50 elever, klubb för arbe
tarepersonalen med bibliotek och tid
ningsrum samt till och ,med en schack
klubb, som för läsarna av vår Schack
avdelning icke är främmande. Musika
liska och dramatiska nöjen höra också
till arbetareklubbens repertoar under
vinteraftnarna. En KONSUMTIONS
FöRENING har blivit bildad och fort
gått med framgång, så att delägarna
icke blott fått sina varor lika billigt,
som de gälla i huvudstaden, utan även
erhållit en icke obetydlig vinstutdelning.
Sparbank, sjuk." och ,be,gravningskassa
(med 258 medlemmar och, vid detta års
början, 6.230 rdrs fond) samt skarp
skyttekår (70 man och musikkår) fin
nas även här, vadan detta arbetarsam
fund visar sig intaga en ganska fram
stående plats bland svenska associatio
ner, fördelaktigt. vittnande om både ar
betsgivare och arbetare. Gustafsberg är
också i flera avseenden att betrakta som
egen kommun, med egen fattigvård, med
gasverk och vattenledning, bageri, bryg
geri, ångbåt m.m. - allt i en skön och
sund omgivning."

Efter reportage i Ny Illustrerad
Tidning nr 42 15 okt. 1870.

8. C.
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Besök på ett tegelbruk
I tbegynnelsen var vi alla tegelmakare

och Gustavsberg ett tegelbruk, Det var
rätt intressant att göra ett besök hos
släkten, och det skedde :i oktober, då
vår d'öretagsnämnd vid porslinsfabri'ken
gjorde studieutflykt tdll Lina tegelbruk
vid <Söderfälje. Som ciceroner hade vi in
genjörerna Enhus och Lind, den förre
ohef .för våra tolv tegelbruk i Mälarda
len, den andre platsehef för det moder
niserade Lina.
Lina Tegel-bruk <byggdes 1905. Från

början var det en mycket stor träbygg
nad med s. k. storrumstoeka, dvs. en 5-
våningars byggnad, där teglet sattes för
torkning i utrymmen ovanför ugnarna.
Då hade bruket 1.200.000 platser att tor
ka teglet på. I februari 1947 brann bru
ket ner och det nuvarande uppfördes
1948-49.
Leran till teglet tas på Lina Gårds

marker och det nuvarande lertaget är
beläget 2 1/2 km norr om ibruket. Trans
porten av den med vanlig enskopig
grävmaskin upptagna leran sker på ttpp
vagnar och motorlok fram till brukets
massaberedning där den tippas i föräl
taren,
Här tillsätter man sand och sågspån

och ev. tommjöl om så behövs för att
massan skall få den riktiga konsisten
sen. Förältaren matar ner massan i ett
stenavskiljande valsverk och på ett
transportband förs den vidare till fin
valsverket, där alla småstenar och lik
nande krossas, så att massan skall bli
alldeles homogen.
Under finvalsverket sitter dubbetolan

daren, där den slutliga ältningen av mas-

san sker innan den matas ned i pressen.
Pressen är en snäckpress, dvs. vad man
i porstinsindustrin kallar en kran. Den
har en kapacitet av litet över 5000 3"-
tegel per timma.
Strängen som matas ut ur pressen

klipps upp i tegelstenar som automa
tiskt avsätts på lattorna, vilka i sin tur
också automatiskt matas ini en s. k.
höjel(JVator, där de tas med en gaffel
vagn för transport till torkorna. Denna
transport sker med en elektrisk travers.
Den nuvarande tonkanläggningen, som

värms med en varmvattenanläggning,
rymmer 180.000 sättplatser och torkti,
den är 3-4 dygn. Man kan här jämföra
med det förutvarande bruket som för
sin torkning behövde 1.200.000 sättplat
ser. Torkkapaciteten var i båda fallen
densamma.
Från torkorna transporteras teglet på

samma sätt som från pressen, dvs. med
gåffelvagnar på den elektriska traver
sen ,till en omlastare, där teglet tas på
s. k. karusellvagnar för att •köras in i
ugnen. Den första manuella ihanteringen
av teglet kommer när teglet skall "sät
tas" i ugnen.
Bruket är ,byggt i två lika stora hal

vor med massaberedningen i mitten. De
båda ugnarna är praktiskt taget Hka
stora och bränningen tar omkring 13 dar
för en rundgång, man är då tillba
ka till samma ställe där man började
med arbetsrummet, dvs. den plats· där
man sätter råtegel och tar ut det brän
da teglet.
Uttagningen sker med kärror, vanliga

handkärror, på vilka teglet transporte
ras till Iagerplatser eller direkt till last
bilar och i vissa fall tdll järnvägsvag
nar.
Vid Lina Tegelbruk har man ordnat

Omtastare för teglet till ugnen.

vagnbjörntransporter, dvs. Statens Järn
vägar sänder vanliga SJ-vagnar på.
vagnbjörnar till bruket. Vagnarna körs
ner i Jastgraven, där de lastas. Sedan
spelas de upp ig'en på vagnbjörnen och
körs med denna in till Södertälje Central
och kopplas in i tågen.
På bruket tillverkas omkring 10 miljo

ner tegel per år som har ett försälj
ningsvärde' av c.a 1,6 miljoner 1kronor.
Antalet anställda vid själva bruket lig
ger mellan 40 och 50 man och medel
timförtjänsten för en van arbetare rör
stg om ca 4:55.
Så ,berättade ingenjör Enhus. Vid en

ef'terföljande frågestund med kalffe och
smörgås på Torekällbergets, vackra
Värdshus fick vi bekräf'tat att tegel, som
tillverkats i många sekel; fortfarande
visar sig vara det bästa husoyggnadsma.
terialet.
Vi språkade också om tegelbruken

som nattkvarter för de ,gamla luffarna.
Det finns inte många kvar av den äkta
typen, som kröp in till den goda vär
men nattetid. Man har emellertid så dy
ra värden i tegelbrukens maskiner att
man numera måste hålla de flesta
stängda nattetid. Luffarna gjorde sällan
någon något iför när och kunde vara ett
slags li.vsfHosofer. En av de sista "gäs
terna" hade ett stycke fläsk förvarat
över ugnen och ,hans veckoföda bestod
av ärtor i en stor burk som han värmde
upp över eldningshålet, - ·En annan lus
tig sak ifråga om tegel är den att man
på det maskinförmade erterhärmar de
märken på kortsidan av teglet som upp
stod då man slog tegel för hand - ett
kvalitetsmärke förr men numera endast
en "dekor"

Även en tegelsten har sin romantik.
G-g

Den gamle brännaren luur en nog så viktig uppgift.
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Om man alltid skulle tala sanning
skulle värt liv bli ett evigt elände. Man
ser sin bästa väns nyfödda telning och
säger naturligtvis att kräket är sött,
även om det är fult som stryk; var
skulle grannsämjan vara annars ... Man
möter en gammal älskling och säger "Du
ar inte ändrat dig mycket, du ser Itka

bra ut ännu." Kanske hon i verklighe
ten ser ut som de svåra åren. Man skry
ter över sin tillfälliga värds halvväxta
ungar - inom sig tänker man "va
ryk den där ungen <skulle ha." Det

sägs att man allttd skall tala sanning.
Där står jag tvekande. Det på
stås att äpplet ej faller långt frän trä
det - det är nog sant, men jag har
sett dom som rullat ganska långt ...
En människa blir alltid risad under
livstid och nästan alltid rosad efter

döden. Varför inte ge henne litet av ro
sorna medan han eller hon ännu kan
njuta av dem? Att upptäcka en per
sons goda sidor sedan han eliler hon
äro gångna är väl i senaste laget. Min
personliga måttstock har aHtid varit;
om jag kan vara nöjd hälften av mitt
Iiv och "rätt" den andra ihäilften är jag
mer än belåten. Den som alltid är nöjd,
är liknöjd. Den som aldrig är nöjd är
både girig, grälsjuk och avundsjuk.

Det står i den goda boken "Älska din
nästa som dig själv" . . . "Hur många
gör det?" Ibland inte ens de som utsett
sig själva att tolka och förklara or
det ... För det mesta är det "Älska din
nästa, om du tjänar på det".
"Välsignen dem som !förbannar eder".

Jag 1har hört det där förut någonstans.
Nog kan jag välsigna en del saker -
men ja•g kan förbanna dubbelt så många.
Den där stackars Moses släpade en

massa stenplattor :fulllclottrade med "Du
skall inte ,göra det. .. Du skall inte gö
ra detta" ner för ett brant 1berg. Gamla
farbror Moses hade kunnat besparat sig
detta besvär, ty trots alla hans mödor
gör människan av i dag både "Det och
Detta" och mer tHl och kommer att fort
sätta görandet generation efter genera
tion... Jag tror att gudarna Backus,
Venus och framför allt Mammon, har
långt flera dyrkare än den enda sanna.

"Bryt den hungrige ditt bröd", står
det skrivet. Jag har sett hur det gjor
des både under uppväxtåren och !i man
naåldern. Den som bröt brödet stack
vanligen båda halvorna i sin egen ficka
och den thungr1ge fick suga pä ramarna.
Det påstås att vår Herre sagt om bar
nen att "de höra Himmelrrket till". Jag
har sett aspiranter i ålder 8-1'5 år som
fullflätade små nidingar. Om de hör
"Riket" till föredrar jag att gä till den
andra platsen; det blir lugnare där.
Felet är ej barnens, inga barn äro

Tankar
det

••nar
regnar

födda elaka eller med vandalistiska ten
denser. Felet Hgger i slapphet och slö
het i hem och samhälle, dålig upprest
ran, kombinerad med liten eller ingen
kontroll. Hur många gånger har jag in
te sett här i landet hur unga "Punks"
på 17-18 år buras in ttllsammans med
förhärdade förbrytare. När de komma
ut efter ett eller två år äro de fullärda,
polerade brottslingar färdiga att omsät
ta sina lärdomar i praktiken. Felet är
ej deras. De som tyda våra Lagar silar
mygg och sväljer kameler. Hade dessa
unga pojkar blivit sända till hantverks.
skola under överseende av utbildade,
sansade lärare ihade de kanske kunnat
återbördats ,til'l samhället som goda med
borgare. En del av våra lagtäsare äro i
sanning skinande exempel av felaktigt
nit i sina handlingar. Det är visserligen
sant att lagar äro stiftade för att följas,
men de kunna dock moderniseras ...

"Du skall hedra din fader och din mo
der" står det i den goda boken ... Jag
tror pä detta fullt och fast och i flesta
fall sker det väl så. Men om ej far och
mor föregår med ,gott exempel vad hän
der vä:l då? I ett hem där fadern går
sin väg och modern sin, där trätor och
osämja är vardagsmat, där mer svor
domar höres än vänliga ord - vad fin
nes där kvar att hedra? Barnasinnet
är mottagligt för intryck, dessa blir se
dermera riktlinjen och grunden för det
kommande livet. Ansvaret är stort och
borde noga besinnas ...
Ja;g hörde i radion häromdagen en

talare som påstod att "nu för tiden är
det ingen skillnad mellan män och kvin
nor". Den farbrorn talar som en Iedsen
vindruva = ett russin. Jag skall be att
få ta tillfället i aikt och utbringa ett
svagt leve Iför den Ulla skillnaden som
ännu återstår. Man talar så vitt och
brett om diplomati. Den bästa diploma
ten är i mina dunkla ögon den mannen
som kan övertyga sin hustru om att hon
ser ,tjock ut i pälskappa, men Iiknar en
syllfid i en vanlig klädeskappa. Hå-hå
- ja - ja,
På ststa tiden har jag läst ganska

mycket i svenska ttdningar om den s. k.
"nerbusningen" i Sverige. Insändare i
Svensk-kmeri,kanska pressen ·beklagar
sig över det ovänliga mottagande de
fåt:1t vid sitt besök, och att svenska fol
ket är antagonistiskt stämt mot svensk
amerikanare. Jag undrar jag!? Det är
ju alltid den möjligheten aitt det kan

vara tvärtom. En del av våra landsmän
här ,i landet fa.ller i farstun när de kom.
ma hem efter så där ·en 30-40 är, och
finner att Sverige inte bara har hållit
takten med andra länder, utan i många
hänseenden är ett halvt varv före. Det
är den sura överraskningen som är sä
svår att svälja. En amerikansk tidnings
man, som på 14 dagar hunnit med att
besöka Stockholm - Göteborg - Oslo
och Köpenhamn, skrev en brännande ar
ti'kel om den låga moralen i de Skandi
naviska länderna, isynnevhet Sverige.
Om sanningen i dessa .pä.stäenden vill
ja•g ej yttra mig. Men ett vet jag sä
·kert - jag skulle kunna ta farbrorn
och ,hans fjäderlätta hjärna på en blixt
turne genom ett 20-tal amerikanska stä
der och visa honom platser där INGEN
moral funnits på de sista 50 åren. Stä
der, där allting kan köpa:s för pengar,
borgmästare, polis ·och de som ihantera
våra lagar och ända ned till ''Nattfjä
riln". På det varmaste vill jag rekom
mendera dessa ,blixtresande •att "sopa
utanför era egna dörrer i ert eget land,
innan ni gör storstädning i främmande
länder" ...
I höstias hade jag ett ungt ,syskonpar

här hos mig. När dessa två bad att få
komma st'Od jag tvekande. Nu är ja,g bå
de ,glad och tacksam att ha haft dem
hos mi,g. Karin fick genom en bekant
till mig anstä'llning som gymna.'Sti,klä
rarinna (hon tillhörde en ,gång i tiden
Sofia;.fliokorna). Mycket omtyckt är hon
av både lärare och lärjungar och i höst,
när hennes fästman kom var här bröl
lop. Per, som är "röntgenspecialist", har
anställning på sjukhuset här och trivs
bra, dessutom ger han svensk ,massage,
och har också en liten fästmö. Om dessa
två äro exempel på den svenska mora
len så är Sverige i sanning ett lyckligt
land.
Här disfouterades husbygge var kväl'l.

Planerades - ekonomiserades. Kajsa
spar och ,gnider och ja·g njöt av att se
deras brinnande intresse. Ungdom -
ungdom! Hon är en dumtig kokerska
också. Så tvingade hon mej fattiga fan
att 1ploga upp en trädgård åt henne.
Bönor - morötter - tomater och Vär
Herre vete ,allt som skall sås. Här skul
le konserver31s,, buteljeras och ransone
ras, dom vände opp och ner på hela
mitt lugna liv. Men jag älskar dem för
det. Kar-in domderar som ·en gammal
överste. Per å jag gjorde vårt bästa
för att reta henne - det hela slutade
för det mesta me·d en skraittsa;!.va. Om
där finnes en högre makt ber jag inner
ligt att den måtte hålla sin hand över
dessa två representanter för svensk mo
ral.

George Garring
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Brasiliensvenskarna
•
1 Misiones

Författarrinnan Gerda Pehrson, som
för några år sedan besökte de trakter
i Sydarnerika, dit många svenskar, där
ibland också gustavsbergare, emigrera
de 1890, har uppmärksammat en tidiga
re artikel om våra Brasilienfarare i Gus
tavsbergaren. Här ger fröken Pehrson
en skildring från Misiones, som blev
hemvist för pionjärerna och deras efter
kommande. Om dessa rader når fram till
någon i Misiones, som har gust.avsbergs
blod i ådrorna, kanske vi i sinom tid
får höra mer därifrdn.

Red.

År 1890 och 1909 skedde två stora
utvandringar till Brasilien. Av dem som
då reste blev det inte många som stan
nade kvar i Brasilien.
Efter den stora översvämningen 1910,

när nästan alla svenskar fick sina hem
och odlingar förstörda, lämnade de Bra
silien.
En del återvände hem till Sverige på

sätt som redan är känt.
Däremot är det ikans~e inte så väl

känt att en grupp av dessa svenskar
stannade och sökte sig över gränsflo.
den. På så sätt kom de till Argentina
till en trakt som heter Misiones.
Här fanns då endast urskog, tät och

ogenomtränglig, moskiter och ett hett
klimat. Men de första svenskarna som
kom hit 1914 var ett starkt och arbet
samt släkte. De var beredda att slå
sig fram med egna händer.
Efter misslyckandet i Brasilien, var

de ute för att söka en plats, där de

kunde börja röja och odla på nytt. Snart
upptäckte de att här fanns samma röda
jord, som de tidigare stiftat bekantskap
med i Brasilien.
Av erfarenhet visste de hur bördig

sådan jord är. De stannade, men viUe
inte bli ensamma. Bud gick till andra
svenskar som ännu var kvar i Brasi
lien eller rest till andra trakter i Ar
gentina. Och så samlades här i Oberå en
hel koloni av dessa energiska och dug
liga svenskar.
Oberä heter också den av svenskar

na grundade staden. Där bor nu trettio
tusen människor. Alltså dominerar inte
svenskarna numera.
Men det finns ett och annat som sven

skarna grundat som lever kvar.
Så är fallet med Kooperativa. En

vikti,g organisation, eftersom den köper
upp vad svenskarna odlar. Svenskarna
har också varit med och skapat lag och
ordning i sin stad. Viliket också myn
digheterna är medvetna om. Svenskarna
därute känner att namnet "svensk" för
pliktar. Ibland får de skämmas för hur
vi sköter oss hemma i Sveritge. En så
dan gång känner sig en "hemmasvensk"
skamsen och ödmjuk, och får något att
tänka på.
För att ·komma till Oberå får man

färdas 12 mil med bil från Posadas, hu
vudstaden i provinsen Misiones. Dit kan
man komma med både båt, järnväg och
flyg. Alltså en plats med utomordent
liga förbindelser. Något synnerligen
ovanligt i ,Syd-Amedka.

Torget i Obera. Kooperativa till vänster.

Kanske beror detta delvis på att i
provinsen odlas en sådan mängd yerba
- sydamerikanskt te. Svenskarna har
stora yerba.odlingar, en del nyplantera
de och andra ända sedan 1920-talet. Det
är inget besvär med ,gödsling men desto
mer med ogräshackning.
De flesta svenskar 'bor pä sina chak

ror-plantager långt frän själva stads
centrum. Dit kommer man för att hand
la. Och där samlas man vid högtider
och ,på söndagarna.
Vid undertecknads besök i Oberå fick

jag tiUfälle 'Vara med i den lilla 'kyr
kan en söndag. Bortsett från att kyr
kan liknade en lada, var besöket en
upplevelse jag sent ska glömma. Här
satt en skara svenska gummor med
schaletter och sjöng svenska psalmer,
man kunde tro att man var i en guds
tjänstlokal i Sverige. Men när man tit
tade ut ,genom fönstret säg' man palmer
na vaja. Och när man kom ut och. hör
de gummorna tala spanska Ull barn
barnen, och såg en och annan gumma
sadla sin häst och rida . bort på någon
stig, nej, då var man inte i Sverige,
man var hos svenskarna i Misiones.
Söndagsskolan måste ske på spanska.

Barnbarnen kan inte svenska.
Dessa blåögda och linhåriga svensk

ättlingar ifiok i år vara med när den
nya svenska ikyr'kan invigdes. Att
svenskheten blir befäst trots att språket
försvunnit är också en egendomlighet.

Och några av far- eller morföräldrar
na till dessa svenska spansktalande
barn-barn har levat och arbetat i Gus
tavsberg.

Om man skulle önska svenskarna i
Oberå något så är det 'kontaikt med hem
landet genom goda, moderna, svenska
böcker.
J·ag händer en tacksam hälsning till

svenskarna därute!

Gerda Pehrson

Svenska pastorn med söndagsskolbarn i tredje led.
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I Vasterled
IX.

"Stock: Yards", väldiga områden träinhägnader med nötkreatur
f.v. b, slakterierna i Chicago.

Grdsar, grisar, grisar! - i en aldrig
sinande ström matas de fram, en efter
en, ingen stretar emot, nej alla vill bli
först till avrättningsplatsen. - Jag be
finner mig i världens största slakteri i
Ohicago. Enligt tillgängtiga uppgifter
avlivas här årligen 10 millioner svin, 6
millioner nötkreatur och 6 millioner får.
Arbetsstyrkan uppgår till 40.000 man.
Väldiga inhägnader finns i närheten av
slakterierna dit boskapen transporteras
och avlastas från specialbyggda trans
portbilar och tåg. Under senare år har
dock myndigheterna ingripit och delvis
förbjudit denna trafik, dels med hänsyn
till hygieniska olägenheter och även på
grund av det djurplågeri som ansågs
föreligga. Nu sker de flesta transporter
na direkt till de elektriska banden var
vid avlivningen sker rper omgående.
Låt oss nu följa grisarnas vandring

från det förnöjda grymtandet till den
färdiglagade fläskkotletten.
Djuren föres in i specialbyggda fällor

där de drivas fram av elektriska hävar
mar. Dessa står sedan i förbindelse med
ett löpande band. Vid båda sidor av ban
den finns det mekaniska klor som slår
igen om grisens bakben. Sedan bär det
uppåt mot ett stort hjul, hjulet snurrar
och avlämnar grisarna hängande med

huvudet ned och •bakbenen upp. Här mö
ter två dolkförsedda män, klädda i stål
hjälm och gummiikläder. Deras enda
uppgift är att ränna in dolken i grisens
strupe. Blodet sprutar i väldiga kaska
der Ifrån de skrikande grisarna. Gris ef
ter gris kommer. Samma manöver upp
repas, stick stick, stick. Blod, blod, det
rinner i strida forsar efter kanaler i gol
vet, men inte allt. Det levras och stel
nar, och står slutligen 1halvvägs upp
till knäna på männen. Renhällningsmän
har fullt jobb med att skyffla undan
det värsta, men det kommer ständigt
nytt, nytt. De som trodde att man be
dövade grisarna med ett slag i pannan
tar miste. Nej, här räcker det med ett
stick, grisarnas skrik överröstas av
slamret frän maskiner och fläktar. De
hängande grisarna fortsätter med linba
nan. De passerar nu två män vars en
da uppgtrt är att skära av öronen på
grisarna, öra efter öra ramlar ned. Det
är inget kvalifiserat arbete, endast tem
pojobb, samma handgrepp timme efter
timme, dag efter dag.
Linbanan sänker sig, och grisarna pas

serar stora bassänger med hett vatten
där de skållas och tvättas. De ser ut
som sälar där de passerar genom vatt
net. Efter doppet följer nya ingrepp.

De rykande och nytvättade grisarna
uppvaktas av nya män som skär av hu
vudet. Huvud efter huvud rullar ned på
vagnar, de transporteras. bort men nya
kommer istället. Från huvudskalleplat.
sen går färden i rasande tempo vidare.
En man gör ett snitt i magen, nästa
man gör ett nytt snitt. Inälvorna avlägs
nas, ett sidstycke skärs ut, skinkorna
frigöres - grisen är styckad. - Väldiga
kylhus och lagerlokaler ombesörjer se
dan att fläsket förvaras eller transpor
teras till respektive kunder.
Enbart på den avdelning som jag be

såg slaktades 240 grisar i timmen. I
slakteriets matsal blev jag sedan ·bjuden
på <fläsfokotletter, men jag tackade nej.
Den närmaste veckan hade jag en av
smak till allt vad fläsk hette. Däremot
var jag angelägen att få komma ut i
friska luften, bort från den odör och
den skådeplats som kallas för världens
största slakterier.
Besöket på kreatursfä:briken hår ta

git längre tid än beräknat. Det börjar
skymma, och en tät dimma sveper in
över storstaden. Min ciceron frågar om
han <får bjuda ut mig på kvällen. - Jag
är inte nödbedd. "Vad vill du se?" frå
gar min vägvisare. "Ja, ja,g vill gärna
se något som är ovanligt för svenska
förhållanden." "Okay, vi åker och tittar
på en Burlesque-Shows, de flesta sven
skar vill gärna se något sådant". -
Sagt och gjort. Vi ger oss iväg. - Väl
inkomna får vi lämna kläderna (ytter)
åt en tamburmajor. Vi fortsätter vidare
00h kommer in i en stor salong med
långa bardiskar och rader av höga pal
lar. Servering vid bord förekommer in
te. Lokalen verkar skum i så måtto att
den är dåligt belyst. Den är även skum
i andra avseenden. Efter en stund ringer
en klocka. Alla reser sig från sina plat-

Rodeo! En cowboy försöker rida på -
en vild buffel.
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ser och tågar in i en närgränsande lo
kal. Och det är där seanserna börjar.

Orkestern spelar upp och ett 20-tal
unga damer dansar in på scenen. Dan
sen bllr allt hetsigare. Flickorna bär
färggranna fjäderklänningar på sina
välsvarvade kroppar. Men allt eftersom
tempot stegras blir de magdansande flio.
kornas rörelser mer ooh mer akroba
tiska. Or~estern vrålar ut sina melodier,
flickorna kommer slutligen i extas och
börjar plocka av fjädrarna från varand
ra. Publiken hejar och snart är alla
flickorna avplockade. De dansar slutli
gen spritt språngande nakna, inte så
mycket som ett fikonlöv finns kvar.
Denna avancerade form av strintease

dans är ;förbjuden men den :förekommer
ändå, och myndigheterna ser mellan
fingrarna med spektaklet. Här om nå
gonstans har man tydligen reducerat
moralen.
Ja Chicago är sannerligen en förun

derlig stad. Jag besökte ett sjukhus. Det
var vackert, rent och välordnat. - Ett
annat sjukhus: Fult, förfallet snuskigt.
Det var ett fattiJgsju'khus.

Vi lämnar nu denna stad, så intres
sant, så spännande, så full av äventyr,
men dock så skrämmande och avskräc
kande. Resan i västerled fortsätter. Chi.
cago--St. Paul-Minneapolis.
För den som är född på landet känns

det skönt att lfå lämna storstaden och
komma ut på landet. Vi kör ,genom ett
höstligt vackert landskap. Detta är en
del av prärien i all sin prakt och stor
vulenhet. Här finns en hel ocean av jord
som förtonar i tunga, sugande dyningar.
Resan Ohicago-Minneapolis tar 12

timmar. Vi passerar ,genom 4 stater:
Illinois - Iowa - Wisconsin - Min
nesota. När vi passerar gränsen till en
ny stat stannar bussen några sekun
der, varvid chauffören överlämnar någ
ra papper till gränsvakten. Efter ytterll.
gare några timmar stannar vi vid ett
rastställe. Här finns en stor inhägnad
där några cowboys träriingsrider vilda
hästar, bufflar och en del andra egen.
domliga djur. I rasande fart hoppar de
upp på de vildsinta djuren. Någon sadel
använder man inte utan det gäller att
hålla sig fast på hästryggen ändå. Det
ta har blivit stora sportevenemang och
publik saknas då inte.

Men resan fortsätter. •Mörkret kommer
fort och snart välver sig den vdda stjär
nehimlen över oss. Långt, långt borta vid
horisonten syns några svaga ljuspunk
ter. Det är en vänlig hälsning f'rån tvil
lingstäderna St. Paul och Minneapolis.
Vi är snart framme till den plats i väs
tern som hyser flera svenskättlingar än
någon annan ort i Amerika.

A. ö.

Jdrottsfest •
l

IdrottsJöreninpen hylla.des av en jämn ström talare, 801n ö1,erläm.nndc
gåvor och diplom.

Lördagen den 10 november firade
Gustavsbergs Idrottsförening sin so-ärs
fest i Bergasalen. Källarmästare Sven
Lundin på Värdshuset serverade de om
kring 250 gästerna vid sittande bord och
det blev friska fläktar och trevligt hu
mör redan från början. Den välregtsse,
rade festen leddes från mikrofonen av
rutinerade värden Torsten Rolf, som
bjöd till bords, varefter Gösta Dahlberg
läste sin versifierade prolog och för
eningens ordförande John ,svenson häl.
sade välkommen.
Innan varmrätten serverades f'rarn

trädde skådespelaren Rune Halvarsson
med sina välkända och trevliga imita
tioner.
Många talare voro anmälda. Gustavs

bergs Fabrikers representant hr Gösta
Dahlberg började och förmedlade blom
mor till borden och ett askfat med min
neslnskription till varje .festdeltagare.
Hr Harry Pettersson talade från Gus
tavsbergs kommun och konsumohefen
G. Mattsson hälsade frän Konsum och
skänkte två matkorgar till utlottning.
Hrr Erik Nilsson och Axel Björkman
talade från resp. Idrottsplatsstyrelsen
och Folkparken.

'Bergasalen:

Gösta Dahlberg ledde allsången, som
bl. a. bjöd på en gustavsbergsvisa för.
fattad av sign. Vala.

Så blev det idrottsrepresentanternas
tur och hr Arne Larsson talade från
Riksidrottsförbundet och Stockholms
idrottsförbund samt överlämnade dip
lom.
Hr Berglund talade Iför Svenska ban

dyförbundet och för Stockholms bandy
förbund och hedrade GIF med diplom
och plakett.
Orlenteringsförbundet representerades

av "Lången" Arne Larsson, som beröm
de föreningens "rotsnubblare" och gav
diplom till :bl. a. bröderna Hagelin och
Torsten Rolf. Så följde Stockiholms fot.
bollsförbund :genom hr Lövgren, som
överlämnade förbundets guldplakett och
Stockholmi, skidförbund som genom hr
Frank Lindberg presenterade diplom.
Salfä'jöbadsföreningarna representera

des av hr Bertil Bergman, som sade
några inspirerande ord om det goda
samarbetet klubbarna emellan. Hr Einar
Sander från Skuru assisterade och över
lämnade· sin iklubbs standar och till An
ders "Bonne" Bonnevier klubbens silver
medalj.
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Därpå följde mera allsång varefter
Iet, blev hr Albin Abergs tur att tolka
gamla idrottsgrabbars" känslor inför
rbileet. Det utmynnade i en hyllning

:or ungdomen varpå han utdelade "gam
:... idrottsgrabbars" ihederspris till Hen
ning Ullberg och Henning Larsson,

Sa hyllades årets klubbmästare genom
medaljutdelning förrättad av ''Lången"
rsson från förbundet.
Bandyförbundets representant utdela
e därefter segerrnedaljerna till Gus-

- avsbergs B-lag :för segern i reservlags
serien klass II.
Fotograf Gustav Blomberg överlämna
e ett album .med fotografier från

fdrottslivet i Gustavsberg, Den första
bilden var tagen den 12/11 1906.
Slutligen tackade ordf. John .Svenson

för allt det vackra som sagts om för
eningen och utdelade diplom till sina
medarbetare inom de olika sektionerna
i föreningen.
Efter en stunds dans i den av konst

nären Carl-Arne Berger vackert dekore
rade lokalen framträdde Gustavsbergs
scenstudio med ett par sketcher förfat
tade av "Edla Sofia".
Festarrangörerna hade all iheder av

den lyckade 50-årsfesten, vilket också
underströks av de olika talarnas erkän
nande och mångfaldiga applåder. Ned
gången i fotboll, bandy och fri idrott
spådde, man _em\3:s_t yar ay tillfällig na
tur, som säkert rättar till sig med ti
den. Men en frisk <fläkt ska det vara
över en idrottslig tillställning och det
ar det också tills man vid 2-tiden
andrade ut i Algatan och dörrarna

stängdes för Bergasalen denna gång.
Gustavsbergs Idrottsförening vandrar
vidare mot nya lagrar och nederlag -
men utgångspunkten är en annan, då
man börjar denna nya 50-årspromenad
mot de 100 åren .

Axman

Fyra huvudfigurer i scendunklet.
Från v.: Bonne, John Svenson,
jru. Poijes och speaker Torsten Rolf.

Till GIF:s 50-årsdag
De voro unga pojkar. De trivdes i sin bygd.
På vägarna de tumlat om i lek. ·
De lärde känna idrott och fann att det var dygd
att träna kropp ~ man fick ej vara vek.
Ar 1906, en höstdag, sattes så på pränt
vad fjorton käcka pojkar tänkt och känt:
Vår idrott ger oss kraft och livet mera mening.
För idealet bildades i Gustavsberg förening.

Till styrelse man satte Gustaf, Sven och Ragnar,
på Klubben lärde man om idrottens teknik,
och Calle Pettersson de unga gagnar
med lärdomar i svenskars gymnastik.
Snart växte skaran och Bleksäng blev bana,
där hopp och kast och lopp blev pojkars vana,
där unga juniorer börjar spela boll
och väljer mottot Framåt som paroll.

Här fanns en jordmån, där rot vår idrott slog.
Den blev för brukssamhällefs ungdom säkert stöd
vid val av fritidsnöje etter dagens knog.
Ja jobbet det var hårt - det gällde dagligt bröd.
Det val de gjorde - som ungdom ofta ärligt valt,
gav inte penningar, men genom livsglädje betalt,
en väg mot hälsa, kraft och spänst .
Att den blev röjd är pionjärernas förtjänst!

Vi minnas mång,a kämpar, flera kända na·mn,
med fläkt av ambition och vilja i vår ort.
En hyllning till dem arta vi ger med öppen famn
ett handslag för den gärning som de gjort.
Där skymfar- vännen Gerhard, Gustav, Anders, Kalle,
som knogade och slet - jag kan ej nämna alle,
men tack och heder ska de ha i versens minnes/ärg
från unga, gamla, kvinnor, män i dagens Gustavsberg.

I med- och motgångsvind ha idrottsären gått,
man minns nu blott gemytet och behaget.
På mången idrottsplats har heta strider stått
i grannkamp, enskild tävling - och för laget!
I bandy Gustavsberg var snabbt och fruktat,
i fotboll har vi också stjärnlag tuktat,
på skidor och i orientering har vi spetsar.
Ja Gustavsberg är känt i vida idrottskretsar.

På liknöjdhet bland ungdom för idrott nu man klagar.
Men viljan finns att taga nya tag, ·
För håg och lust som under svunna dagar,
Den andan måste bryta fram en vacker dag.
Då blir vårt Farstaborg var ungdoms trivselvrå,
där idrott, livslust, vilja, glädje samman gå,
där ungdom träffas, tävlar och har övning
och får den stil som bär i livets prövning.

Ty idrottens förening har rena tankars mål
och det är allvar också bakom lekar lätta.
Det är ej fråg,a· här om egoism och prål,
nej kroppen-själen sund är syftemålet rätta.
Vi hyllar här en hållbar, värdig stimulans
i gott kamratskap under gamla minnens kväll.
Vi applåderar GIF och ger de 50 åren glans
med sikt mot framtiden i löftenas appell!

Gösta, Drthll>er{/
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50-åringarnas
EN OKTOBERKVALL 1927
gick jag som arbetare vid porsllnsfabri
ken för sista gängen ut genom fabrikens
portar. En junidag 1919 hade jag bör
jat, först som springpojke på verksta
den, och .sedan sam. "fy!Iare" och "bä
rare" i Glattugnen. År 1919 var ju de
stora omvälvningarnas år i världen.
Världskriget hade nyss slutat, och där
ute i världen föll välden och riken sam
man, och nya uppstod på ruinerna av de
gamla väldena. Här hemma höll ranso
neringarna på att avvecklas, och allt
började återgå i normala förkrigsförhål
landen.

Men i den gamla gustavsbergsbilden
skymtade något nytt. På plank och stol
par kunde man läsa affischer med or
den: Proletärer Ifrån alla länder förenen
eder! ,och vid Bleket stod män från
Stockholm och talade sig varma om nöd
vändigheten av en fa.cklig' organisation.
Det var spännande tider för en tonårs
pojke med de politiska mötena och
brandtalen i Bleksäng eller i sänkan
nedanför Baptdstkapellet.l 1920 kom åt
tatimmarsarbetsdagen, och, om jag inte
tar fel, bildades fackföreningen samma
år.
Fabriken förblev sig dock lik under

hela 20-talet, en otidsenlig koloss med
arbetsmetoder frän det förgångna, och
med den ibristfälliga hygien som hörde
tiden till.

Och nu var det en oktoberdag 1956,
då jag för första gången efter 29 är
åter trädde in ,genom portarna till fa
briken. Jag hade alla minnesbilderna
kvar sedan det ,gångna, och därför •blev
konfrontationen med fabriken nu när
mast en chock. Moderna -byggnadskom
plex, Iuf.Uga och ljusa verkstäder, effek
tiva maskiner, förenklat framställnings
sätt, och ett arbetstempo, som inte hade
mycket gemensamt med fJydda tiders
flåsande Iver, mötte mig. Jag tyckte
också, att mentaliteten bland dem som
arbetade var en annan än förr. Jag såg
inte en samling grå människor som strä
vade från bittida ttll sent böjda under
en hård nödvändighet, utan glada, öpp
na och ljusa människor, vars liv genom
en förändrad situation fått mening och
mål.

Gustavsberg är en kär ort för den,
som där haft sin vagga. Vid den plat
sen är livets rikaste minnen förknippa
de. Där fanns en gång hemmet och de

skolträff 1956
kära. Vem ·kommer någonsin från min
net av sommarda:garna på Grindstuplan,
där man jagade fjärilar i solskenet, el
ler vintrarnas skidturer i Algskogen, där
man i skogens djup upplevde allt det
sagolika som John Bauer tecknat i Tom
tar och Troll, boken man fick varje
jul.
Men nu sover de kära under torvan
hembygdens mull, och på Grindstu

plan och vid Lugnet reser sig radhu
sen. Barndomens lekplatser är borta, och
man letar förgäves efter berg, stenar
och träd som var barnaårens lekstatio
ner. Men nu fryser inga barn om nät
terna •i kökets utdragssoffa, och vatten
hinken vid dörren har ingen isskorpa ef
ter den kana natten. En ny tid har grytt,
och ingen önskar den gamla tiden till
baka, ty talet om "den gamla goda ti
den" är en villfarelse.

Gustavsbergaren är dock, trots allt, sig
lik. Det finns något som är signifikativt
för människorna där, något som gör, att
den som är född gustavsbergare alltid
förblir det. Det har säkerligen sin grund

däri att alla är födda och uppväxta un
der samma villkor. Man tillhör samma
f'amilj, man delar varandras intressen,
man träffar liksom en kär anförvant,
när vägarna möts.
Lördagen den 27 oktober möttes den

skolklass som 1919 skingrades. Vi var
23 av 34 elever som strålade samman
från skilda håll. "Vem är du?" "Nä,
men är det du!" så ungefär lät det un
der överraskningarnas ögonblick, när vi
möttes. Gamla skolkort plockades fram
och vi försökte identifiera varandra. De
flesta hade inte sett varandra på 30 år
ooh mer. Nu hade vi alla fyllt 50 år,
mogna kvinnor och män, med en väldig
fond av Iivserfarenhet. Medan timmar
na flög bort under kvällens samvaro, var
vi på nytt en flock skolbarn som upp
levde, att de många åren ingalunda skilt
oss åt. Vi var återigen en klass av gla
da, pratsamma, odygdiga barn och ~ram
för oss satt nu som förr vår lärarinna,
Greta Westerberg, och vi förstod, att
hon nu som då önskade över oss det
allra bästa i livet.
Tack Edvin Lowndes för ditt initiativ

till skolträffen! Kan du göra om det
när f'em år gått?

Evert Franson

AVGAENDE SKOLKLASS 1919.
Främre raden från vänster: Olga Grenman, Evald Karlsson, Naerni Ohlson,
Greta Vesterberg (skollärarinna), Edit Pettersson, Gunnar oeterberq, John
Lundin. Andra raden: Evert Fransson, Erik Hetiberq, LiUy Oarleson, Greta
Johansson, Daqmar Hedblom., Valdemar Mattsrnan, Karin Pettersson, Irma
Severin, Lilly Flodmark, Gustav Andersson, Rut Poijes. Tredje raden: Sten
Pettersson, Evald Blomqvist, Axel Ullberg, Edvin Lounuies . Erik Anäersson,

G<'nr_q G11.stn.1,ssm1.
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Jå firade

Holländaren
Den holländska Julen eller KERST

FEEST är främst en kyrklig högtid, i1
synnerhet i den landsända - Friesland
i den nordligaste delen av landet - där
jag är född och uppväxt. Befolkningen
är till övervägande del strängt kalvinis
tisk och detta sätter givetvis sin prägel
också pä julfirandet. Någon julafton
känner vi icke till, utan julen inleds på
juldagsmorgonen med en gudstjänst i
kyrkan. På eftermiddagen är det en hög
tid i söndagsskolan. Barnen får med sig
hem små presenter såsom böcker o. d.
samt äpplen, nötter och andra julgot
ter. Till denna högtid är även föräldrar
na inbjudna. Barnen har knappast hun
·nit titta pä sina presenter och smaka
på sina godsaker, förrän det är dags
att göra sig i ordning Iför julvespern,
som börjar kl. 6.00 på eftermiddwgen och
pågår en timme. Först sedan denna
gudstjänst är slut är det dags att tän
ka på den lekamliga undfägnaden 00h
familjen sätter sig vid det stämnings
fullt dukade julbordet, där Icalkonen bil
dar huvudrätten. Julskinka, julkorv, lut
fisk eller julgröt - som vi lärt uppskat
ta så mycket i Sverige - saknas. ·Efter
denna julmåltid får vi våra julklappar,
som legat och väntat på oss under den
!festligt smyckade julgranen. Något över
flöd på -klappar är det dock icke. I Hol
land får vi de flesta klappar vid den
s. k. Sankt Nikolaus-festen i början på
december. Någon dans ,kring julgranen
känner vi icke heller till. Annandagen
är mera stillsam än juldagen. Liksom i
Sverige hålles gudstjänster i Icyrkorna
men för övrigt är Hkheterna icke många.
Biografer och danssalonger är stängda
och familjen ägnar sig åt läsning, vila
och annan lugn avkoppling.

Doede Wijnja.

Italienaren
Red. har frågat mig hur vi firar ita

liensk jul i hemlandet. Ja först och
främst söker man på något sätt kom
ma hem, i det fallet är julen en längtans
tid för tusenden italienare. Man vill
samlas med alla sina närmaste, föräld-

•vi
En rundfråga till några av våra

arbetskamrater

Jul
utländska

rar, syskon, släkt - själv •har jag inte
lyckats kunna dcomrna hem sedan flera
år tillbaka. I stort sett har Julen sam
ma betydelse som ihär. Katolikerna hål
ler dock inte så starkt på Julen som vi
häruppe i Norden. Julaftonen arbetar
man som vanligt och affärerna är öpp
na till sent på .kvällen, barer och ka
feer nästan hela natten. I mindre stä
der och samhällen är det sed att en
grupp amatörmusikanter går omkring
på natten och spelar julmelodier. Själv
har jag varit med många -gänger förr
i ett sådant sällskap. Man har frusit
men trevligt var det. Midnattsmässan
håller vi styft på, men barnen går till
sängs tidigt på julaftonen. Först hänger
de emellertid upp sin största strumpa
vid den öppna spiseln. Ty på natten
kommer Babbo Natale, = jultomten här,
och fyller strumpan med gåvor. På Jul
dagen stiger vi ,tidtgt upp. Barnen är
ivriga att skåda vad som kommit i
strumporna och kl. 5 börjat Julottan.
Den fortsätter i etapper till framemot
kl. 11. På hemväg från kyrkan gör de
flesta ett besök på någon bar för att
dricka en aperitif. Omkring kl. 12 sam
las alla i !hemmet för att så vara sam
man hela dagen till sent på kvällen. De
barn som går i skolan har redan tidi
gare skrivit ett brev till pappa, som
läggs under hans tallrik. Där vittnar
barnen om hur snälla och duktiga de va
rit och hur bra det ska gå i fort.sä.tt
ningen. Och pappan brukar i regel också
uppmuntra dem med en slant.

Vi äter mycket gott. Där finns kal
kon, höns, kapun och ravioli och mycket
frukt och vin. Ja vår jul är god och
glad!

Arrivederci.

Sudettysken
Också i vårt tyska hemland i Sudet

landet börjar julstä:mnirtgen med att
hänga upp ,adventskransen, eller att stäl
la upp adventsstaken med sina fyra röda
ljus.
En liten •glädje före julen har vi redan

på Nikolausda·gen, som infaller den 6
dec. Innan vi denna kväll går till sängs,
ställa vi ut våra tofflor i tamburen, för

att Nikolaus skall lägga i några söt
saker, eller om det behövs ett ris.
Julaftons e. m. smyckar föräldrarna

julgranen i all stillhet. På julaftonen
äter de flesta av våra landsmän karp
fisk, som kan tillagas på flera sätt. Ef
ter denna måltid får vi för första gång
en se den smyckade julgranen. Den ser
lite annorlunda ut än den svenska. Vi
har äpplen, nötter och mycket sötsaker,
men inga fla,g,gor av något slag i gra
nen. Vi brukar ställa ett Betlehemsstall
under julgranen. Innan vi går till våra
julpresenter, sjunger vi en julsång. Våra
julgåvor består mest av kläder, utom
dessa får var och en ett fat med söt
saker.

Vid .midnatt på julafton är det en
gammal sed att gå till kyrkan på
"Ohristmette". Som speciellt julbröd har
vi julstritzel, från vilken man byter ett
stycke med grannens bröd, och vid even
tuella julbesök tar man med ett stycke
och byter,
Vid juldagens festmålti-d får ej i nå

got hushåll fattas en julgäs, om kassan
så tillåter. Gåsen är för oss som jul
skinkan är för Sverige. Det är inget
fel, att ,hava både skinka och gås.

Vi sudettyskar bibehåller väl en eller
annan sed från vårt förlorade hemland,
men våra barn anpassar sig allt mera
efter sederna i det nya <hemlandet. Här
som hos oss är julen en familje- och
glädjefest, och så är det i grunden
alla länder lika.

E-l

Estländaren
Julen i ett fritt Estland var en efter

längtad och givande helg och den höll
familjen samman som ingen annan hög
tid under året.
Adventssöndagarna gled förbi utan att

egentl:ilgen bli uppmärksammade. En
och annan vecka var förstås barnen li
tet mer uppspelta än annars och hus
mödrarna fdck litet mer bråttom med
sina extra sysslor.

Så kom Jularton. Man kan lugnt
fastställa att den var den största helg
dagen. Den viktigaste gudstjänsten hölls
också på Julafton. Efter kyrkobesöket
samlades alla familjemedlemmar kring
den i hemmet tända julgranen. Man
sjöng några julsånger, musicerade. Och
där det fanns radio hörde man gärna
konserter och julsånger - ibland från
Sverige.
Fanns det barn kunde man alltid räk

na med att det under kvällen kom en
jultomte. Och han hade gåvor till alla
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i familjen. Men först ville han höra bar
nen sjunga. Ibland hände att jultom
ten själv inte hann med att komma
men julgåvorna Icorn i alla fall.
Litet senare ·på kvällen satt man sig

till den sedvanliga julsupen. Vår spe
ciella julmat var en starkt kryddad jul
korv, lagad av korngryn och oxblod.
Och så var där stekt fläsk och surkål.
Till detta . drack vi !hembryggt öl och
läskande drycker.
På första juldagen gästades släkting

arna eller 1hölls i hemmet den stora
julmiddagen. Och på Annandagen var
det vanligt att •gå på teater eller bio
graf.
Ja, så var Julen slut - och man bör

jade vänta på Nyårsafton. Julgranen
stod kvar, men senast efter Trettonda
gen kastades den ut utan vidare cere
monier. Men värmen, gemenskapen och
friden, som Julen skapade levde länge,
tills den tynade av i vardagens grå.

K.

Österrikiskan
Hemma i österrrke få vi den första

känningen av att Julen nalkas den 6
december. Då kommer S :t Nikolaus i
sällskap med "Krampus" (Hin Onde)den
förre med choklad och smågott, den sena
re med riset. I en .bck läser de om bar -
nen varit snälla eller stygga och förde
lar sina skänker därefter. Nu brukar
förstås alla "elaka" barn, sedan de fått
smaka riset, lova bot och bättring och
också få en godsak som tröst.
Några veckor före Jul börjar baket

med kakor och bröd av allehanda slag.
Julafton är i regel halv arbetsdag och
efter kl. 12 börjar förberedelserna för
Julmåltiden, vars huvudrätt är en f'ile
stekt fisk, potatissallad och grönt -- och
därtill julöl och vin. Framemot kvällen
hör man en spröd .klocka ringa. Då vet
man att Ohrdst.kindl svävat genom rum
met, dörrarna till ett angränsande rum
slås upp och där står julgranen med
tända ljus och prydd med allehanda god
saker. Vid foten ligger julgåvorna -
inte i paket -- ooh sedan barnen sjung
it "Stflla natt" :fördelas gåvorna till hu
sets barn och även de äldre får en sak.
Kvällen för.flyter under fest och samtal
till •klockan 12 på natten, då alla går
till Christmette i en närbelägen kyr
ka. - Juldagen är en vilodag, men
på Annandagen gör man besök hos
släkten. Ungdomarna gör gärna en ut
flykt på skidor eller till fots till någon
sportstuga i trakten.

De som arbetade i fabriker fick alltid
en julgåva till jul, vid en chokladfa
brik vanligtvis en kartong choklad och
en flaska likör, vid ett bryggeri kunde
man få en sats julöl eller livsmedel. -
Det är så klart att vi som vistas i Sve
rige känner en viss saknad_ efter vår
Jul, men vi anpassar oss och firar Jul
hos vänner här. Kring julen träffar
vi också landsmän i klubbar i Stock
holm.

Erica

Tjeckoslovakcn
Ett par dar före Julafton var spän

ningen olidlig. Från köket spred sig en
söt doft och det ena fatet efter det and
ra fylldes med allehanda nygräddade jul
kakor.
Pappa tog på sig pälsen och bekräfta

de att han rätt uppfattat mammas in
struktion beträffande vikten på den karp
som han var på väg att inhandla. Ef
tersom han ju skulle ut så tog han med
sig våra brev med adressen "Till Jesus
barnet, Himmelen", för att posta dem.
I breven framförde vi barn våra jul
klappsönskningar, vilket var egentligen
onödigt, ty julklapparna var för länge
sedan inköpta och 1ganska väl undan
gömda. Pappa själv tyckte nog att
gömställena var alldeles förträffliga
men eftersom jag inte ville framkalla
några mindervärdeskomplex hos honom
- pappa var polis, har jag aldrig yppat
något om min framgångsrika husunder.
sökning . . . ,Svårare var att smyga ut
med de så länge önskade skridskorna
och om möjligt ännu svårare att åter
ställa dem till deras rörträrrltga göm
ställe - men också detta lyckades jag
med.
På själva Julaftonen, på ef'terrnidda

gen, hade vi barn fullt upp att göra med
julgranspyntning (getter och glitter men
inga flaggor eller vimplar) under pap
pas överinseende, medan mamma lagade
potatissalladen ·och bakade stora, härli
ga julflätor med russin i.

Vid sjutiden på kvällen förnam vi en
alldeles ny lu-ktsensation - panerade
karpfileer förekom endast en gång om
året! Bordet stod dukat och vi väntade
p~ startsignalen . . . Där kom den: en
enkel truddilutt på trumpet ekade mel
lan husgavlarna och en stund senare
öppnade vi dörren för brevbäraren av
julbudskapet: en äldre, fattig man som
skötte denna syssla och tradition varje
år. Med trumpeten i ena handen och
en ·korg i den andra gick han frän dörr
till dörr och förkunnade att Frälsaren

hade blivit född. Sa lade vi i hans korg
kakor, frukt, lämnade honom kanske en
slant ...

Därmed satte vi oss till bords efter
att pappa hade gått in i sovrummet, där
julgranen stod, för att öppna ett fönster
på glänt. Han dröjde väl länge med det
ta, tyckte vi barn - vi höll på att spric
ka av spänning. Jesusbarnet skulle
komma fönstervägen, lägga julklappar
na under granen, tända levande ljus på
den och sedan med en klämtande klocka
meddela att allt var klart och så avlägs
na sig samma väg som det kommit ---
mycket att stå i, undra på att far dröj
de så länge i sovrummet.

Om julmaten smakade? Nog var den
alltid lrka god som dopp i grytan: ox
köttsoppa, de panerade lcarpf'ileerna
med den härligaste potatissallad till och
efteråt alla dessa kakor, julflätan och
kaffet som dagen till ära var gjort på
äkta kaffebönor. Pappa blandade till. slut
sitt kaffe med rom och blev vid det la
get lite otålig - han måste gå ut i träd
gården och se efter om inte Jesusbar
net snart 'kom. Han kunde inte ha gjort
flera steg därute än som behövdes för
att nå det öppnade sovrumsfönstret, då
vi hörde en klocka klämta och rusade in
i sovrummet. Fråga inte om det var
.festligt. När pappa kom in, var den
minste i syskonskaran framme: Jesus
barnet har redan kommit! Far delade ut
klapparna - och där fanns faktiskt så
dana jag inte upptäckt tidigare. Pa
ketet med skridskorna öppnade jag sist
och låtsades naturligtvis att vara glatt
överraskad - hoppas att föräldrarna
ingenting märkt.
Mamma brukade annars sällan gå i

kyrkan, men julmässan måste hon be
vista. Strax före midnatt sa hon därför
god natt till oss barn och gick ut i den
snövita, stjärngnistrande julnatten. Vid
midnatt började den ,katolska julmässan
och orgelbruset förmedla friden åt män
niskorna av god vilja.
Juldagen gick P!3-PPa ut med mig till

första bästa isbelagda vattenpöl för att
där inviga mig i konsten att åka skrid
skor. Döm om hans häpnad när han såg
att jag redan -kunde - lite i alla fall!
Vem vet, detta kanske befrämjade hans
fadersstolthet - i så fall har husunder
sökningen hart något ,gott med sig ...
Det tog många dagar innan vi kon

sumerat allt det goda som blev kvar -
pappa och romflaskan undantagna -
och när vi till sist ätit upp alla prali
nerna och marsipanfigurerna som ,prytt
julgranen, var det dags att bära julgra
nen ut på sopbacken - först då var
Julen slut. Och detta inträffade alltid
först efter Heliga tre ·konungars dag.

Jaroslav Tupy.
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Biryitta Gorrias, Gustavsberg, som för

8 år sedan praktiserade som assistent
på ifabrikens personalkontor och nu är
socialkurator inom hörselvärden, har er
håll.it FN-stipendium för studier i USA,
Det innebär d'ly.gresa frurn och åter och
6 månaders fritt uppehälle. Hon skall
bl. a. besöka New York, Washington,
Detroit och Los Angeles och ska också
som Gustavsbergarens utsände söka
kontakt med en och annan läsare där
över. Vi öns-kar lycka till!

Elsa Appellwist heter daghemmets
nya föreståndarinna. Hon kommer när
mast från Upplands-Väsby och har fler
ang praktik inom barnträdgårdsverk
samheten - så det ska nog gå bra. God
fortsättning!

För Ungern gavs i snabbinsamling på
fabriken 2.303:-. Samtidigt ordnade
Röda Korset insamling av kläder och
många goda paket inlämnades under
veckan i Konsums butiker fvb. De fri
kyrkliga hade alliansmöte ,i Bergasalen
den 25 november och inkomsten på en
tren gick till de nödlidande i Ungern.
En hel del enskilda och korporationer
i samhället har sänt bidrag till Radio
hjälpen, bl. a. har 'kommunen givit
1.000:-. Skolan har i sparbössor fått in
892 :93. Från KF anslogs som bekant
50.000:- kr.

M1tsilcpavil.iongen lockade oss till vi
sit en kväll i november. Vi va r nämli
gen nyfikna på musikanterna, som just
höll på med att ge den något skamfila
de interiören en välbehövlig "make up",
Beväpnade med penslar och färgpytsar
for de omkring' i lokalen och stänkte
:färg på väggar och tak, sä det stod här
liga till. Att de inte själva vart all
deles omålade, det får väl skrivas på
amatörismens konto. Nu fä vi väl hop
pas, att de nya färgtonerna skall sam
sas med orkestertonerna till en ny och
för musikerna inspirerande samklang.

Klädinsamlingen :för Ungern gav 1400
kg präktiga klädesplagg och skor,för vil
ket Röda Korsets lokalavdelning tackar.
- De som vill skänka lji.spaket (nya
ljus) till ungrarna kan lämna in paketen
i prästgården f.v.b. Röda Korset.

När orkesterföreningen vill vara sä
ker på att få fullt hus, då behöver dom
bara engagera Lui,gi Carrara och göra
ett s. k. populärprogram. Så hade dom

gjort söndagen den 18 november, då vi
stolsatte oss i Bengasalen för att av
njuta sång och musik in naturell. Det
var fullt ,hus. Även om vi hört Luigi
i bättre form så var konserten utan all
tvekan en fullträff. Med Millöckers "Nu
är jag pank och fågel-fri" lockade hr
storsångaren oss nästan till att längta
efter ett bekymmerslöst Iuffarliv. Men
eftersom det är bra Icallt så här års
för sådana äventyrligheter så föredrog
vi att visa vår uppskattning av såväl
solist som dirigent och orkester genom
värmande och :ihållande applåder. Kon
serten dirigerades som vanligt av ruti
nerade Gustav Svensson och såväl han
som Luigi Carrara blomsterhyllades
konsertens slutskede.

Helinä Pitkiinen, en ung finsk måler
ska på Konstavdelningen, hade utställ
ning av akvareller och pasteller pä Kom
munalhuset under sista veckan i novem
ber. Motiven var hämtade bl. a. frän
Gustavsberg och Skäne, däribland öre
näs, och utgjorde huvudsakUgen land
skapsbilder och stilleben. Kompositionen
verkade fin. Vi saknade porträtt eller
figurteckningar. De besökande, som inte
voro så många under de grå kvällarna,
voro belåtna, och några tavlor bytte
också ägare.

Folkparken har fått ett anslag på
10.000 .kronor från Gustavsbergs kom
mun för by,ggandet av en toalettanlägg
ning i Parken. Arbetet ledes av byggm.
Göransson och skall vara färdig till sä
songstarten.

Golfbanan är inköpt och levererad och
kommer att läggas av ibyggm. Görans
son. Förarbeten pågå för banans under
lag och blir våren tidig kan densamma
komma i bruk i slutet på maj. Golf
banan är godkänd av Svenska Miniatyr
golfförbundet. Det blir 18 st. stationer
med banmått 90 cm. bredd och 10 cm.
längd,
All motortrafik inom Parken är för

bjuden. Orsaken är att en del personer
använt backen till biografen som täv.
lingsbana och stora skador har gjorts på
gångar och planteringar.

Burnteatcrii under fru Selma Larssons
ledning och med fröken Anne Bolin och
fru Elly Backman som medhjälpare gav
söndagen den 9 december ett underhåll
ningsprogram ·på Folkan, som lockade
fullt hus och kanske får tas da capo.
Där bjöds på sång, musfk, balett, akro
batik och tre små teaterpjäser av ett
30-tal pigga barn i åldern 8-13 år, som
alla agerade säkert och glatt till sa -
longens förtjusning.

Baltstiink: och Kvitter, nyårsrevy av
Lergöken och Strandskatan, kommer en
ligt vad vi erf'ar'It att ha premiär den
14 januari. ,Scenstudions amatörer har
fått sånglig förstärkning och möter upp
med 22 aktörer i ett 20-tal nummer med
kupletter och sketcher i känd stil. Mot
tot är "Alltid roar eller retar det någon"
eller "Ett mellanspel med och utan
konstnärliga ambitioner." Vi spår fulla
hus.

81,-årige Knut Andersson har fått ett hyggligt skift i skogen och räds inte för att
ta iti. med de stora bjässarna.
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Det var icke da'n före da'n före da'n.
Ej heller da'n före da'n. Det var - kort
sagt - da'n. Hade det funnits en tupp
på de krlstnas tempelspira, då skulle
den sett bygden som en jättelik grädd
tårta i vilken de spridda boplatserna -
Hästhagen, Tallåsen, Mariaplan, Kullen,
Höjdhagen, Gammelbyn, Gr-indstugärde
och Lugnet -· lågo som mandelspån i
all grädden. Grädden? Ja, det var na
turligtvis snön. Snön, som snöade som
aldrig förr. Inte ens Anders son - Knut
i Gammelbyn - hade sett värre snövä
der, och han var ändå över åttio år gam
mal. Farstavikingarna tycktes dock tri
vas med det myckna snöandet. Det bi
drog till att ge offerfesten en extra
stämningsfull inramning, tyckte de. Nu
hade det varit ett goår, så vikingar och
vlkinnor rände som besatta i hövdingen
Matts Gunnars förrådshus för att släpa
hem, var och en sin andel av det stora
byte, som de under året och under "jakt
hövdingarna Hjalmar Hugstores och Ar
thur Wittfamnes ledning lyckats ned
lägga.

Mödosamt kämpande si,g fram i den
starka snöyran, såg man Gösta Run
ristare på väg mot Kvarnberget. Mången
viking lyfte artigt på sin hjälm, och
mången vikinna neg så att det rasslade
innanför bröstsköldarna. Men Gösta
Runristare såg intet, hörde intet - som
vanligt. Han grubblade. Egentligen var
han också motståndare till alltför in
vecklade hälsningsceremonier. De var
ohälsosamma och orationella, ansåg han.
Punkt och slut. Runristaren var annars
mycket uppskattad av stammens folk
och uppskattat var också hans beröm
da svärd även kallat Lergöken. Run
ristaren hade fått sitt namn av sin mo
der Tordis, söm var dotter till Ossur
som var son till Hroudlang, son till
Eystein glumra, son till Ey,gil vise. Ler
göken hade fått sitt namn av Gösta
själv, och det fick han förresten, när
han blott var en liten dolk. Som sagt.
Gösta Runristare grubblade. Han grubb
lade över varför folket alltid var mer
eller mindre missbelåtet. Farstaviking ,
arrra t. ex. hade det ju ändå ganska
gott. T. o. m. småviktngar hade råd att
åka omkring i vagnar, dragna av ända
upp till ett hundratal hästar. Ävenså ha-

de deras talesman i tingssaker Gunnar
i Backeände kunnat omförmäla, att fol
kets rätt att sig själv berusa, ånyo fast
slagtts på tinget. Dock fick ingen hem
brygd ske utan .skulle allt mjöd av
kungen tillhandahållas och hos Harald
på Lindholmen avhämtas. För ungdomen
var det också väl sörjt. Deras krav på
en idrottsarena hade gett resultat. Far
staborg låg där nu och väntade på att
den atrtdbara ungdomen skulle dnf'inna
s.g för att ta den i besittning. Kommer?
kommer ej, kommer ...
Gösta rundade runda borgen och mum

lade: "nu ger jag blanka Vikingen i
vikingars gnäll och dådlöshet, för nu
skall gubben handla?" Så svängde han
upp mot berget i en väldig fart och
höll nästan på att slå omkull en lång
gestalt, som dök upp i snöyran, Det var
Långe, Gånge Rolf. "Gott offer!" hälsa
de Gånge Ro1f. "Gott offer själv!" sva
rade Gösta Runristare och så gjorde
han sig klar att bestiga berget. Den
gång han icke ,kunde klara detta, då
skulle han bege sig till ättestupan för
att Icke ärelös inträda i Valhalls salar.
Först krokade han Lergöken i sitt bröst
harnesk. Detta för att han icke skulle
snubbla över det och kanske nästan up
pe, hand- och fotlöst rulla ner Igen, Om
Lergöken sades det: att svart, rött, blått
eller ,grönt blod droppade från hans spets
när hans 1herre ville strid och nu ville

Ljusen skall jag snyta
Doppa skall jag i gryta
stora vörtbrödssldvor
och skummande, mäktigt flott.
Bägarn skall glimma på skänken,
folket skall stimma på bänken.
Här inom höga drivor
velom vi jula godt.
Troll och ulvar nalka~ vår by
och ärna oss harm och sorg.
Stöper du ljus, så stöper jag bly
att värna vår glädjes borg.

Erik Axel Karlfeldt

ju hans herre strid. Därför började Ler
göken blöda. Då det var ovisst för Ler
göken om fienden var en fredsduva från
öster, en krämarsjäl, en reaktionär blå.
bloding eller en vanlig gröngöling så
blödde han alla blodsfärgerna på en
gång för att visa sin herre att han var
beredd. Gösta Runristare märkte snart
Lergökens misstag och lugnade strax
ner honom genom att svepa in honom i
ett par lösa runstensblacl. "För du skall
veta", sade Gösta, "att striden icke gäl
ler människor utan är :mot naturen."
Därefter spottade han i fotsulorna och
tog ett Honkey-Tonkey-språng upp till
första avsatsen. Detta •gick lyckligt.
Andra, tredje och fjärde avsatsen lika
så. Sedan började det att kännas på.
Han kravlade dock cnvtst och oförtru
tet vidare. Snön lade sig i drivor över
honom och kölden bet hårt i hans kin
der :men !han tänkte på Farstaviklngar
nas lurblåsare, som aldrig gav tappt el
ler lät luften gå ur sig i onödan. Detta
styrkte honom och kom honom att käm
pa med ännu större glöd. Ännu en gång
skulle han visa vikingarna, att man ald
rig är för gammal att offra åt 'de vises
sten'. (Med detta förhöll det sig så, att
stammens hövdingar på gudarnas be
fallning låtit bygga ett kunskapens tem
pel på Kvarnbergets topp och däri ha
de sedan gudarna insatt 'de vises sten'.
På Kvarnbergets topp för att, som Oden
sade: "Farstavikingarna rent fysiskt
skulle få erfara. att vägen till kunskap
och vishet är både lång och svår.) Nu
hade Gösta nått sextio-fjärde avsatsen.
En övermänsklig ansträngning till och
- - -- .fötterna gled plötsligt undan.
Det svartnade för hans ögon 'Och han
famlade i tomma intet . . . Förgäves,
förgäves! Men . . . vad hände? En väl
dig hand fångade honom i fallet . . .
lyfte upp honom och satte sedan ner· ho
nom varligt på bergets krön. Gösta öpp
nade ögonen sakta, blinkade bort en
snödriva och såg sedan rätt in i elen
enögde Odens vänliga öga. Oden säg
alltså vänligt på honom och sade: "Hu
vudsaken är inte att man segrar - utan
att man kämpar väl, och det har du
gjort. Därför räddade jag dig." Så log
han och försvann i en snöstod. Gösta
Runristare reste sig dröjande och gick
fram till kunskapens tempel. Han såg
hurusom 'de vises sten' liksom glödde
till och hans läppar rörde sig: "Huvud
saken är att man <kämpar väl", viskade
han och han lovade sig själv att dessa
ord skulle han rista in i alla Farsta
vikingarnas hjärtan. När han gjort det
ta löfte hörde han liksom i fjärran, hur
lurblåsarna blåste in of.fel"festen med en
jublande

Fan/nr
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Vit dalande snö
november är ganska insplrerande för

en stackars saltstänkare, som enligt or
der är fridsam i julnumret. Julefrid, ja
tack, gärna, rnen Inte den mardröm som
nyheterna från Ungern och Suez för
sänkt oss i. En mardröm, som vi som
inte är särskilt unga har upplevt förut.
Som vi ständigt på nytt blir påminda
om, fast vi lever i ett fredligt land, så
litet, att maktkamp i större samman
hang vore meningslös. Vart är vi egent
ligen på väg 00h nur ser den ut den
värld vi skall bjuda våra barn? Som
vi kvinnor föder mera av Hvsdrift än
av kallt förnuft. Kvinnor, kvinnor, kan
vi in.te göra någonting för att hjälpa
männen ur denna fruktansvärda cir
kelgång, ifrån krig till ,krig?! Vad tjä
nar det till att föda söner som skall
tvingas ut att döda andra mödrars sö
ner eller skickas vapenlösa mot pan
sardivisioner. Men förlåt oss vår klar
syn - vi lever fortfarande ii ett litet
samhälle med fredens alla stora och
små problem. Vi skall sysselsätta oss
med dem så länge vi får.

Att bilen skall vila sig
på söndan, har vi när detta skrives just
hört i radion. Det var alltså vår första
påtagliga olägenhet av krisen i Suez.
Det var synd. Eftersom det går ut över
familjen som i de flesta fall har fått
göra uppoffringar hela vardagsveckan
för en bil som kvitterar med utflykter
över veckändan. Men personligen be
rörs jag inte av att bilen blivit ett nyt
toföremål. Min bil är · fortfarande en
barnvagn utan motor och går den utan
mig så kan det kosta mig i medeltal
tio öre, men den förmögenheten går väl
snarare till kola än till bensin. Så nu
blir det riktigt lugnt på våra vägar
igen. Om jag inte tycker om bilar? Kä
ra nån då, osvuret är bäst, sagan om
räven och rönnbären är alltid otrev.
Hg att få i halsen. Och vem vet, med
nuvarande fart på utveekllngen så kan
det bli så om en tio år, att alla utveck
lingsbara individer spidar omkring emel
lan pJianeterna. Allt medan jag ännu
masar fram på jorden i fattiga nitti
knutar, körande Kar de mummas av
lagda Cadillac som jag inköpt till skrot.
värdet. Otänkbart är det Inte, det tog
tid dnnan jag köpte en cykel av Oscar

på avbetalning också, men sedan dess
är jag velocipedfrälst.

Oss emellan,
har ni köpt kaffe? Det var fint, då får
jag en "kvart" av er om det skulle be
hövas. En förstående människa i Kung
liga Huvudstaden, en med en egen liten
affär, pinglade mig' i medio av novem
ber. - Du har väl lagt upp ett förråd
av kaffe, sa hon, här köper dom tio
kilo åt gängen. - Vilket skakande bud
skap. Jag bara sjönk ned i närmaste
stol. Vilken dålig husmor är inte jag.
Hur skall jag kunna se min norrlänning
i ansiktet, när kad'fet finns i andra skaf
ferier än 'Vårt. Varför äger jag ingen
praktisk kombinationsförmåga så jag
·begri,per att praktiskt taget allt kan
sluta i ransonering av bönkaffe. Det
enda som tjänade som tröst just då det
var tanken att ja;g i alla fall fostrat
mina söner att dricka annan dryck än
kaffe, den fattiges champagne. Där ser
man, jag skulle inte ha föraktat geo
grafilektionerna i skolan. Inte sjutton
visste väl jag att dom tar vägen genom
Suezkanalen när dom kommer hit från
Sydamerika?! Där ser man, lite nytt
får man lära sig då och då. Fast nog
är de väl en liten omväg, va?
Tänk jag lugnade inte ner mig förr

än jag andlös ramlade in på Konsum
och såg - ja jag trodde ju att jag var
offer för en hallucination, där stod
Karlbom helt lugnt och plockade in kaf
feburkar 'på hyllan. Oändligt kvickt
plockade jag' av honom en guldkldmp,
nej, guldcinkeln heter det, och vi var
räddade en vecka igen. Nej, nej, inga
stora ord nu, det var bara så att av
löningen betalades ut först dan därpå.

Tycker ni som jag
så byter vi samtalsämne. Vad sägs om
att jag funderar på att byta namn på
den här sidlan. Från Saltstänk till SoUga
spalten. Man •håller nämligen på att
ta stoffet ur pennan för mig. Det, är
inte nog med att dom asfalterat våra
tacksamt, ,gl:'opiga vägar, gett oss trot
toarer och lekplats i Folkparken. Dom
har tagit bort det gamla fula staketet
vid Algatan också. Det blir för jobbigt
att vara sattstänkare om det skall fort
gå på det här viset. Lugna ner er ett
tag nu, annars blir det ingen revy. Vi
hemmafruar är egeritltgen rätt skydda
de mot det .som retar de· flesta. Får vi
reda på någon gång vad som rör sig
utanför vår lilla gata, så blir vi väl
knappast heller så engagerade när vi
får det i andra hand. Våra småbarn
skyddar oss effektivt mot radions svar
ta budskap. Det är aldrig så stimmigt
hemma hos oss som vid TT-dags. Och

aldrig' så tyst som när Snurran snur
rar. Ibland vill jag hämnas och kastar
blickar mot våran gamla dammsugare.
Men det stannar vid tanken, program
met är lika roligt för en förälder.

Apropå förälder,
jag min optimist, inbillade mig att det
hölls föräldramöten si så där en gång
i terminen. Nu har jag bara varit med
om en sådan trevlig tillställning på tre
år. Först trodde jag att det var min
förhoppningsfulle som inte bjöd mig.
Morsan skall finnas på plats om kväl
larna, hon som dom andra möblerna,
och inte ränna ute i Gustavsbergs nö
jesliv. Men ofin som man är, luskade
man lite i det där och fann att för
äldramöten är högst sällsynta. Varför
det? Om det inte finns mede'l så be
tala vi väl gärna det kalaset själva.
Huvudsaken är ju att ett samarbete
emellan skola och hem kommer till
stånd. Det är så dags att etablera det,
när något gått på tok. Nog vore det bra
värdefullt om vi åtminstone fick lära
känna varann, vi som tagit på oss an
svaret att uppfostra telningarna. Myc
ket skulle vinnas på att somligt blev
klarlagt, man behöver bara tänka på
barns underbara förmåga att missupp
fatta. Berättar tre ungar om samma
sak, kan man ,ge si•g den pä att man
får tre synnerligen olika versioner av
vad det hela rör sig om. Under min
skoltid hade man en stark känsla av att
skola och hem stod i motsatsförhållan
de till varandra, men det är ju inte
fallet i vår tid. Låt oss få ett för
äldramöte per termin. Det skulle inte
försvåra lärarnas arbete även om det
kostar en .frikväll.

Från det ena till det andra,
den här skrivaren., Fanfar, som inom
parentes är en bättre stilist än jag, nå
ja, jag får väl försöka att tolerera ho
nom ändå, vill åt den gamla döda eken
vid Ekvallen. Vicken Kille, den som
jag nästan är förälskad i. Den som har
en så vacker teckning. Även gamla tor
ra träd har sin karaktär, tro mig Fan
far, eller som det sägs d. en parodi på
Tjecihovs Körsbärsträdgården, torra
träd är såsom människor, bara helt an
norlunda. Enstaka döda träd, inte sto
ra massor, offer för "den stora torkdö
den", är tror jag även föremål för Man
freds tysta kärlek. Vi har en. vacker,
men tyvärr stendöd björk utanför vårt
fönster vid den gamla Kärleksstigen,
numera Gamla Svartens väg. Jodå ni
har så rätt, vi har flyttat, jag borde
skrivit i förfluten tid.

Småningom blev vi riktigt fästade vid
det aldrig grönskande trädet. Det var
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med skräck vi såg trädutrensarplutonen
nalkas. Men si, många gröna snår och
överflödiga lövträd föllo, men stolt stod
vår döda vän ikvar, till fröjd för mig,
ekorren och den där som bankar på mitt
torra träd.

Jag vet
att det verkar onaturligt, att jag nu
igen har något positivt att säga om Gus
tavsberg, men rätt skall vara rätt. Här
omkvällen var jag på en liten utflykt
till det stolta Vällingby. Det var kallt
den dagen och jag steg frusen in i ett
Vällingbyhus, .för att avnjuta en mid
dag med åtföljande televisionstitt. Mid
dan var det inget fel på, värdfolk och
gäster visade sina bästa sidor, televi
sions.programmet var småtrevligt.
Om vi inte har televisionsapparat?
Vi har tre barn, räcker inte det?
Man måste dra gränser för sitt nöjesliv
någonstans? - Allt i Vällingby hade
alltså varit ganska gott om vi bara inte
frusit så förskräckligt. Hyresvärden ha
de tydligen tagit det där med en 4-5
grader alldeles 'bokstavligt och sparade
bränsle för kung och fosterland samt för
den egna profiten. Så gissa att jag var
nöjd när jag tassade in i vår moderata
stugvärme fram 1_:>å nattkröken.

Vi har fått en VP-sco.ut
familjen. Det är tydligen ett gott år

för sådana i år. Så nu kan jag på nä
ra håll konstatera uniformens makt över
människan. Elftersom ändamål och me
ning är fredliga så är det ingenting
att säga om det i detta fall. Inte alls.
Munderingen behöver bara att hänga
där på sin galge, för att åstadkomma
de vidunderligaste ting. ;Som att gå till
Konsum till exempel. Nägot som är så
lite lajban för en mindre person utan
uniform. Lär man sig sedan rätt bud
ord i lagen så kan man även slippa gå
till soptunnan. Det är alldeles utmärkt
med scouting. Fast tvååringen hade in
te den rätta respekten för den högtid
liga invigningsakten. Han får aldrig
vara med mer, gjorde sitt bästa för
att' skämma ut storebror. Kommentera
de varje nytt nummer i det späckade
programmet högljutt och trallade s:,g
genom Tryggarekan alla verserna. Men
han kommer väl själv i en ålder då idea
liteten är vanligare än man kan tro av
ungarnas allmänna uppträdande. Dom
kan vara hur tjusigt allvarliga som
helst, om det bara vill sig.

God Jul!

Edla Sofia
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Gustavsbergaren, men vi hoppas att ordf.
vid ett senare tillfälle kan ge ett kon
centrat och några av sina bilder i ett
kommande nummer.

Företagsnämnden har sedan sist hun
nit med två sammanträden. Den 18 ok
tober rastade man vid Torekällbergets
Värdshus efter ett studiebesök vid Lina
Tegelbruk. Det blev ett ganska långt
möte med livliga diskussioner •kring frå
gan om marknadsläget. Man var opti
mistisk och övertygad att vi vinner allt
mer terräng, tack vare att folk har fått
kvalitetsmedvetande. Man trodde också
att om de många Konsumföreningarna
i landet 'ägnade mer intresse för porsli
net från sin fabrik - skulle vår till
verkning och omsättning bli mera sta
bil. Sanitetsporslinet tycks ha sin jäm
na marknad, vi har till och med en ef
tersläpning i leveranserna, men det räk
nar man på att ta igen när nu den nya
ugnen är färdig att tändas. Om bostads
produktionen fortgår i beräknad om
fattning kommer också badkaren att
kunna öka sin produktion. Panntillverk
ningen har stor orderstock och 1här kan
ske det behövs mer arbetskraft vad det
lider. För plasten har alla fabrikanter
vissa 1bekymmer, beroende på överpro
duktion i vissa avseenden samtidigt som
entusiasmen tycks ha svalnat något för
plast. Men vi koncentrerar oss på nytti
ga hushållsartrklar och att vara under.
leverantörer till några industrier. Kyl
avdelningen bibehåller sin volym under
anpassning efter behovet av kylmöbler, _
särskilt hos snabbköpsföreningarna. -
Våra allmänna förutsättningar att bibe
hålla sysselsättning och Ievnadsstandard
inför ändrade framtida behovsmriktning
ar och kortare arbetstid diskuterades
också. Jag tyckte ledamöterna verkade
vara överens om att grundförutsättning
arna heter kapital och ökat sparande
och medlet rationalisering och ökad pro
duktion per huvud.
Årets sista sammanträde hölls elen 27

november i Bergasalen. Utöver nämnd
ledamöter var de anställda i fabriken
i övrigt inbjudna att närvara, men en
dast ett 50-tal hade infunnit sig. Hjal
mar Olsons föredrag' om våra egna pro
cluktionsförhållanclen, läget på världs
marknaden för energi- och värrnetill
gångarna och vad som skymtar i fram
tiden, borde ha fyllt Bergasalen. Det var
ytterst intressant och belyst med trevli
ga diagram och bra ljusbilder. Om ref.
hunnit med i galoppen så skulle jag ha
haft material för ett helt nummer av

Skyddsarbetet tycks ha f'ått god vind i
seglen. Olycksfallens antal .är ännu så
länge endast något över hälften mot
förra året. Detta faktum ansåg herr
Teglund vara ett resultat av större in
tresse iför arbetarskyddet inom fabri
kerna och ett oegennyttigt arbete av
skyddsombuden, då han hälsade delta
garna i höstens skyddsmöte. Skyddsmö
tet hölls på Bergasalen den 8 novem
ber och hade samlat ett hundratal del
tagare. Kanslichef Erik Thörnberg in
ledde kvällen med att på känt maner
språka om aktuella skyddsfrågor, var
vid han underströk att vi har en benä
genhet att glömma bort elen mänskliga
faktorn vid undersökningen av olycks
fallens orsaker eller deras förebyggan
de. De tekniska åtgärderna måste vara
anpassade också med den bakgrunden.
- Herr Thörnbergs anförande forma
de sig till en bra inledning för den
följande !filmen "En vanlig vardag".
Trots att ljudkvaliten inte var elen bästa
gav filmen en god behållning - och
man tyckte att industriläkaren i filmen
var en ovanligt klok karl. Ref. bara
undrar om det inte räcker med mindre
vredeskänslor och -konflikter för att vi
ska bli ur form. Om man tar i så hårt
,i hem och på arbetsplats som i filmen
- under· en vanlig vardag - är det ju
inte underligt om det händer något. Hets,
tjat - hemska saker! - Och så detta
att kalla jobbaren för "Pettersson" me
dan de andra hade titlar! Antikt!
Hr G. Nordström från Röda Korset

talade efter Thörnberg' om begreppet Ar
betsplatssamariter och hur de ska få en
grundutbildning. Skyddskommitten äm
nar följa denna; plan och ordna en grund
kurs för skyddsombud, förmän, brand
personal oc:h andra för att ge ett mi
nimi-behov av kunskaper för att på rätt
sätt ,kunna ge "första hjälpen" vid
olycksfall. Xven andra intresserade är
välkomna till kursen. Huruvida denna
skall kläcka ut arbetsplatssamariter el
ler mera kompetenta skyddsombud får
kursen och en närmare utredning visa.

Försw..gsverksamheten har en jämn
gång, men till förra årets rekordsiffror
i antal kommer vi inte upp. Här skulle
nog behövas en ny stimulans i någon
form.

Gustavsbergsorientering 1956-57
samlade nära 90-talet deltagare. Den
startade med ett gemensamt samkväm
för de fem ,grupperna den 30 november,
där Hjalmar Olson öppnade kursen.

Stillf.ilmen "Ekonomisk hostjournal" vi
sades.
Efter ,kaffe gavs information av studie
metodiken. Och så satte man igång med
cirkelstudier den 3 dec., som kommer
att pågä fram till våren - då delta
garna alltså bör veta litet mer om för
utsättningarna för vår verksamhet och
om de ekonomiska lagar och insatser
som påverkar rörelsen. Fem cirkeldel
tagare har genomgått en särskild duv -
nirrg i en tredagars kurs på KVE:s sko
la i Solna och fungerar nu som cirkel
ledare.

Så här ser rubrikerna ut på studie-
kvällarna
19'56-1957:
1. Gemensamt startsarnkväm
2. Goda och dålig'a tider
3. Grundprinciperna i företagsekono-

Gustavsbergsorientering

min
4. Gå framåt och bygga ut
5. Givna förutsättningar och gedigna

målsättningar
6. Gynnsamma <kalkyler.
7. Gällande värderingsregler
8. Gratisaktier och andra grupper
9. Givande samarbete

10. Gångna årets resultat
Varje diskussion förgylles av stillfil

mer och byggbilder jämte svarsuppgif
ter för resp. cirklar.

*
I övrigt arbetar vi f. n. in fria lörda

gar under sommarmånaderna genom att
börja jobbet 15 min. tidigare varje dag.
- Veterankort har utdelats och flera
av de gamla jobbarna har gjort studie
besök och !ätt en kaffetår, vartill kor
tet berättigar. Och man är välkommen
igen! - Ruth Hallberg, Gösta Erixon
och Rune Blomqvist har varit pä in
dustrivecka på Vår Gård. - Cicero
nerna har med arbetsledntngen haft ge
nomgång av årets fabriiksvisningar och
dryftat erfarenheter och önskemål.
Personalfest - i den glada Lucias tec

ken - har hållits 'av TPF i Bergasalen
den 8 december. - Kamrer ·Ericson, vil
ken på grund av hälsoskäl slutar sin
tjänst till nyåret, lämnade nämndarbe
tet med detta sammanträde. Ledamöter
na framförde en hälsning och ett tack
för .gott samarbete. Herr E. kvarstår
annat arbete på Ek,?nomiavdelningen.

Jag höll på att glömma en viktig sak.
På årets sista sammanträde ville före
tågsnämnden till alla och envar rekom
mendera att hjälpa till med att hålla
nere energi.förbrukning och varmekon.
sumtion. Taok vare Mellan-östernkrisen
befinner vi oss som bekant i ett svårt
läge.

Bekr,
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Gamla anrika Värdshii,set har övergått
i kommunens ägo. Skiftande öden och
äventyr har det genomlevt. Vad som hä
danefter skall komma har nu några av
våra kommungubbar fått i uppdrag att
fundera över.
Huset, som är en sån markant profil

i Gustavsbergs samhälle där det ligger
och blickar ut över Farstaviken, kom
nämligen med i det stora marlckop, som
kommunen gjort med Gustavsbergsbola.
get o,ch som godkändes av fullmäktige
den 13 november. Därmed har kommu
nen blivit ägare till marken i Gustavs
bergs centrum där nu även finnes det
originella kommunalhuset och där man
har tänkt sig en fortsatt utbyggnad med
aff'ärahus o. d. Vidare ingår Kvarnber
get i köpet, där nya skolan ligger samt
ett större markområde i Lugnet avsett
för bostadsbebyggelse. Hela det köpta
området består av cirka 313.000 kvm
mark varav cirka 100.000 kvm utgör
tomtyta och den övriga delen annan
mark, såsom park- och grönområden
m.m" Köpesumman uppgår till 932.000
kr. och fullmäktige beslutade låna
900.000 kr för att kunna finansiera kö
pet. Ett stort och betydelsefullt steg har
med detta köp tagits av kommunen.

Den kommunala utqitt«: och inkomst
staten för år 1957 har fullmäktige nu
fastställt. Driftutgifterna beräknas till
2,6 rnill. kr och kapitalutgifterna (in
vesteringar o. d.) till nära 1/2 million.
Folkskolan tar den allra största delen av
utgtf'terna, 1,1 mill. kr, men får å andra
sidan in över 1/2 mil!. i statsbidrag. He
Ia socialvården beräknas kosta 653.000
kronor. Utgifterna täckas av kommunal
skatter för 2,1 mil!. kr och 1 million tas
in i form av statsbidrag' och andra er
sättningar.
Skatten för nästa år har sänkts med

4 öre per skattekrona ooh bltr 8: 66.
Därtill kommer landstingsskatten 2: 80,
varför den kommunala uttaxeringen blir
11: 46.
För Karo och Fido, och deras vänner

får hussarna och mattarna punga ut
med 35 kronor i skatt.

Skatt på Er alla och God Jul.
Y. N.

"Reducera Moralen)'
Ny pjäs i Gustavsbergs

Scenstudio
När undertecknad skrivare gick till

premiär på scenstudions uppsättning av
Sune Bergströms allvarliga crazykome
di, Reducerad moral, var det med en viss
nyfikenhet. <Den som en gång sett den
spelas på en stockholmsscen redan tio
är tidigare, var för det första nyfiken
på, hur en så tidsbetonad historia skulle
stå sig i dag, den rymmer inom skåde
spelets ram fyrtiotalets extrema moral
uppfattning, för det andra hur skulle vå
ra amatörer klara detta krävande styc
ke teater. Regissörer var det sympatiska
skådespelarparet, Ellika Mann-Bengt
~lomgren.
Ja nog verkade pjäsens budskap om

lössläppt moral en aning nattståndet,
men den serverades med så mycken hu
mor, att man beslöt att blunda för sens
moralen. Och på den andra frågan kan
man oreserverat svara, att våra amatö
rer klarade sina svära uppgifter
mycket bra. Personligen har jag in
te sett dem bättre. Det skulle vara
orättvist att framhålla någon av skåde
spelarna när de alla berett en så mycket
nöje. Alla, såväl Aina Lindahl, Ulla An
dersson, Inger Johansson, Mary Fall
man, Sven Andersson, Arvid Bergström,
Hilding Ohlson och Rune Malm.

En särskild eloge måste ges åt scen
bildens skapare, Sven Johansson och Ar
vid B. Bergström. Till sist vill vi be
Gustavsbergarna att inte glömma att här
finns ett bra teatersällskap som kan spe
la god teater och som behöver stöd av
en stor och uppskattande publik.

E. A.

"Happy end" konstaieras av Sven An
dersson, Iruier Johansson, lYiary Fall
rnan, Aina Lindanl och Rune Malm.

Julen är här, min ton blir så mild
- sitter å mediterar.
Tänker tillbaka, ser mången bild,
som "56" krediterar.
Bergasalen får först komplimang.
Den fick ju värde, heder å rang
som fristad för våra unga.
Kvittret blir glatt på min tunga.

"Kvitter å Saltstänk" blev en succes
- det har man sagt i pressen.
Skatan å jag var givetvis me'.
Hoppas att ingen blev lessen.
Kanske på nyår vi än tar en dust.
Nog finns stoff, så om ni har lust
stöter vi hop i salongen
å lyssnar till skämtet å sången.

Vägar med asfalt har dragits fram,
svarta, fina å breda.
Vi slipper sörjan, lera å damm,
å i trafiken blir reda.
Skrämmer oss gör autostradans lopp,
där har idyllen föga hopp.
Fram genom marker man röjer.
Skönt att det ännu dröjer.

Skolan får bygga för gymnastik,
det har kommunen beslutat.
Bristen på dylik lokal fått kritik
Gökungen förr därom tutat.
Snart kommer Lillsved att få konkur-

rens,
men på den fronten ä vi överens:
formen vi ej får försaka,
spänsten vi fordrar tillbaka!

Mark fick kommunen köpa till sist.
Där blir man eaen herre.
Värdshus slank med i köpet helt visst
- det gör nog saken värre.
Att hålla mat är alltid besvär.
Ständigt man hört: det är ej affiir.
Men maten ä halva födan
å arbetarns krav för mödan.

Arbetarskyddet kampen vann,
kurvan drogs stadigt neråt.
Det är en prima insats minsann,
som jag med glädje ser åt.
Bara vi alla hjälps åt ibland
ror vi vår skuta säkert i land.
Det gäller i alla väder.
Gott Nytt - det önskar jag Eder!

LERGÖKEN
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"Låt ungdomen dansa och ha roligt" var Hjalmar Olsons råd vid invigningen av Bergasalen. Ungdoms
träffarna på torsdagarna har sökt följa rådet. Under ett tiotal höstkvällar har 125-150 ungdomar regel
bundet mött upp till bordtennis, schack och andra spel, avslutat med en programstund, som omfattat
allsång, musik, film, böcker, hobbies och dans. Vi ger ett bildsvep från ett par av de populära ungdoms
träffarna i Bergasalen.

Riqmor, Britt, Birgitta, Anita
tycker att Coronne ä kul.

Anita, Inger och Karin får lektion
i att göra en stöt.

Ulla och Doris
prövar bordtennis.

Endast flickorna vågade
sig upp på dansgolvet.

Klas-Göran i schack
mot Leif Dahlqvist.

Lergöken lockar till allsång. Arne, Aage och Berra lirar.

Kurre ä stark på forehand.

Dr Schnabl talar o·m jazzens icrsprusut,
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Ungdomsverksamheten Vad ska vi leka fonter, Knas 2, giraffer, humlor, Knas 3
o.s.v."

som ,i kommunens hägn haft en försöks
säsong för åldrarna 14-20 år under
hösten fick ett gott utslag genom kom
mittens initiativ till Ungdomsträffar i
Bergasalen. Det har också uppskattats
av tonåringarna, som mött upp varje
torsdag med över 100 deltagare. Som re
gel öppnas Bergasalen kl. 19 och poj
karna är snabba att ställa upp fyra
pingisbord, långbord för schack och en
staka hord för coronne, ishockeyspel,
kina o. d. och stolarna ockuperas ge
nast.· Ett Bergaråd har valts och där
återfinner vi ungdomarna Anita Dahl
qvist, Rigmor Moberg, Britt Lindkvist,
Lars Sjölund och Lars-Evert Johansson.
De ha kommit med förslag att ordna en
tidningshörna, . vilket skall verkställas.
Varje träff utses en arbetsgrupp och en
serverlngsgrupp bland ungdomarna -
och jobbet ,görs utan iknot. Frivilligt
har man också satsat en träffavgift -
kanske det kan bli grundplåt till . en
radiogrammofon. - För flickorna har
Lisa Larsson lett en batikgrupp och där
har målats granna schalar i färg på
siden. Nästa säsong hoppas vi få igång
en "Eva-kurs" för flickorna. - Ett 30-
tal :pojkar ha anmält sig till en bords
tennisserie om "Träffcupen" och vid det
här laget har antalet reducerats genom
utslagning. Finalen går på nyåret. - I
februari har vi fått löfte på att gästa
Tollare folkhögskola.
Träffkvällarna avslutas som regel

med en programstund, som bl. a. uppta
git allsång, kåseri om jazz, en stunds
dans, färgfHm om skärgårdens blommor
och fåglar och intervju med fotoklub
ben, filmförevisningar, kåserd om FIB:s
böcker, sång till luta, Populärt på piano
och reseskildring med tjusiga färgbilder.
Den 8 november fylldes två bussar med
våra ungdomar för utfärd till Lillsved,
där rektor Westergren talade om gym ..
nastikfolkhögskolan. Så fick vi se film
och gymnastik och dansa sånglekar.
När den här tidningen ikomrner- ut sit
ter vi troligen bänkade kring kaffebord
i Bergasalen för att fira Lucia. Och så
hoppas vi på en ny säsong.

L--n

LAT OSS VISA

ett gott föredöme! Låt oss skapa lyck
liga hem för vår uppväxande ungdom
och låt oss ge dem i arv ett samhälle
där de kan utföra, sitt dagliga arbete
utan att behöva tyngas av de .sociala
problem som spriten ställer till. Det är
inget offer att låta vårt iirngängesliv bli
spritfritt -·· det är ett gott föredöme
som j11..~t nu, behövs.

(I julnumren 1954 och 1955 finns
andra förslag)

HELA HAVET STORMAR. Ett antal sto
lar, mindre än antalet deltagare, ställs
upp på golvet med ryggarna mot var
andra och rätt tätt. Kring stolsraden mar
scherar vi efter varandra till musik, som
plötsligt tystnar. Då gäller det att snabbt
sätta sig på en stol. Den eller de som
blir utan går ur och en stol borttages.
Och så fortsättes leken tills endast en stol
och två deltagare är kvar, och den som
erövrar denna sista sittplats har vunnit.

ETT SKEPP KOMMER LASTAT. I tur och
ordning ska deltagarna i den här varian
ten av den kända leken säga: "Ett skepp
kommer lastat med ... " Om du börjar
kanske du säger "apelsiner". Din granne

·som är i tur skall nu upprepa vad du
sagt och dessutom något på "b", nästa
ska upprepa vad de båda föregående
sagt och så ett ting på "c" o. s.v. Om
någon glömmer ett ord i ramsan, så blir
han "Knas l ", och i stället för det glömda
ordet ska alla i fortsättningen i stället
säja "Knas 1 ". Nästa glömda ord blir
"Knas 2". Den som vid lekens slut - man
kan ju tävla till bokstaven M - dabbat
sig minst är vinnare. En ramsa kan alltså
låta så här: "Ett skepp kommer lastat med
apelsiner, babianer, citroner, Knas 1, ele-

SNOTTRA. En bland de lekande går
ut i ett annat rum, medan de övriga kom
mer överens om en handling, t. ex. "spe
la". Den som skall leta rätt på ordet kal
las in och får nu ställa frågor, t. ex.
"Kan man s n ot t r a på vintern?" På
vilket man ju måste svara: "Ja". Men det
gav inte någon lösning, så det blir att
fortsätta frågandet. Man får svara med
"Ja", "Nej", "Ibland" o. d. - Vi får hop
pas att den utvalde i det här fallet kom
mer fram till en fråga "om man snottrar
på musikinstrument", vilket kanske ger lös
ningen.

ORDSAMMANSATTNING. Du börjar
med att kasta en näsduk e. d. till någon
i kretsen och ropar t. ex. "Fågel". Mot
tagaren skall omedelbart svara med ett
annat ord, som kan sammansättas med
ditt ord, t. ex. "holk". Nu kastas· näsdu
ken vidare till någon annan och den som
kastar säger ett nytt ord, som skall sam
mansättas. - Man kan även komma över
ens om ett tredelat ord, varvid den tredje
svararen får lägga till ett "s" på andra
ordet om det behövs. I det här fallet blir
det alltså t. ex. "Fågel-holks-frö". Den som
inte kan hitta på ord får sätta pant eller
stå över till nästa lek.

God Jul å ha så kul!
Farbror Gösta

En rolig historia

Carl 0. Petersen var en av den berömda tyska skämttidningen Simplicissimus mest
kända tecknare. Hans hiistru, som ännu är verksam som u.tlandskorrespondent,
gästade för en tid sedan Gustavsberg, vilket ho'/'11 tyckte. var en iipplevelse. Dess
likes ansåg hon att Gustavsbergaren var en trevlig tidning. Häromdagen fick vi
mottaga ovanstående roliga tecknin,q vars original finns i Nobionnlrnicseurn., rned

1>iih,illi.1Jt löfte att reproduceru, Tack: för det. fru, FJlly Petersen!
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Ungdomen kommer
närmare!

I "Oustavsbergaren" för fyra år se
dan framförde jag en del synpunkter för
Iskusston under rubriken "Ungdomen

'.;:om.mer". Jag erinrade om att vi har
act vänta en ökning av ungdomskullar
r:a på 60-talet, samtidigt som det sker
en hopkrympning av arbetskraften i "de
bästa åren" och en stark ökning av ska-

gustavsbergare över de 50. Jag sök
:e hävda att, vi både hade behov och
chans att fylla ut luckorna genom att
förbereda ett gott mottagande av den
ungdom som kommer. Jag ansåg a;tt om
vi t. ex. siktade på ett stort fång pä
hemmaplan iför vår blivande verkstads
skola, så skulle vi vinna kandidater .bå
de som medarbetare i porshnsproduktio.
nen och som ämnen ti1'1 andra specialar
betare, försä:ljare, ,kontorister och ar
betsledare.
Jag har en känsla av att jag talat för

döva öron.
För någon tid sen tog jag upp :frågan

på nytt i en liten diskussion och fick
bekräftat att man Inte tar den på all
var - man vill liksom inte engagera
sig i ett till synes avlägset bryderi. Mi
na farhågor att vi kanske rent av •blir
utan, då våra ungdomar nödgas "gå
över lån efter vatten", vifäades bort
med ett "nog får vi folk till den här in
dustrin".

Om vi ser pä ungdomskullarnas läge
i befolkningspyramiden för hela landet,
så kan vi konstatera att vi på 60->ba.Jet
har 200.000 ungdomar mer än nu. Man
har vidare räknat ut att industrin blir
60.000 arbetare kortare i de åldrar där
man måste ha yrkeskunnigt folk, in
struktörer och aroetsledare, alltså i åld
rarna 25-40 år.
Även för Gustavsberg finns en prog

nos, gjord av Per Holm, och har jag
tolkat den rätt - oeh den var väl av
sedd att tolkas - så skulle vi härute
om tio år få vår ungdomsgrupp ökad
med några hundra, och de medelålders
minskade med drygt samma antal, Till
bilden hör också a.tt vi gustavsbergare
som börjar närma ·oss pensionsåldern
blir många hundra fler än nu.

Vår ungdom av i dag är som alla
andra generationers hållen för att vara
bortskämda "problembarn", men har inte
desto mindre en ambition och f'rarnåtvil
ja som är beundransvärd. När de kom
mer ut på arbetsmarknaden eller viH sö
ka sig vidare i studier, möter de erneller.
id otillräckliga anordninga r i samhället

och särskilt då på utbitdning'ssidan. Skul
le man våga snegla åt gymnasierna, så
vet man att om 10 år skulle behövas
dubbelt så många elevplatser som nu.
Detta går helt enkelt inte att klara! Till
yrkessrkolorna i landet sökte sig förra
året 60.000 ungdomar - men endast
hälften Iounde beredas plats!

Man sätter nu sitt hopp tiH att nä
ringslivet ska ta initiativ och medverka
i yrkesutbildningen. Många industrier
har också gjort det. För vår del :har vi
startat en verkstadsskola. Men det räc
ker inte! Anser vi oss ha behov av yr
keskunniga och Intresserade medarbeta
re på olika områden - så måste vi satsa
mer på den fronten. Jag tror vi har råd,
därför att det är nödvändigt. Vi har
förresten möjligheter att få statsbidrag.
Men vi är sent ute.

Vår verkstadsskola borde 1bli en av
de viktigaste institutionerna inom före
taget, en mottagntngs- och utbildnings
central för alla unga medarbetare. Den
är avsedd att ge arbetskraft för det egna
företagets produktion, och den utgör in
te endast porslin. Vi har behov och möj
ligheter att genom verkstadsskolan visa
fram till en stor skala av arbetsmöjlig
heter och till kompletterande utbildning.

Gå vi utanför fabriken är jag nog op
timistisk att tro att vi skulle kunna be
reda många fler av våra ungdomar jobb
•i vävt eget samhälle - i stället för att
Stockholm ska ta dem. Vid nödgas i
det senare fallet by,gga fler bostäder för
att få folk i det länga loppet - och vi
går miste om den bruks- och familje
samhörig,het som ·gj,ort Gustavsberg till
ett trivselsamhälle. Jag är inte så över
ens med dem som vill göra Gustavs
berg till en sovrörort till Stockholm och
tror inte att de ha de rätta och natur
liga perspektrven.

Under'läter vi att planera för den ung
dom som är i antågande i stora skaror,
kanske vi också får ett missanpass-

"Kanhända baraför det ..
Vad ,allt som är tafatt är vackert
- i liv och dikt.
Det är något biUigt med allt
som har ·''tillförsikt".

Som triumferar och påstår
- Vad påstår jag'!
Det kommer du inte ihå!J
tills i morgon dag.

Men allt som trevade tafatt
det minns du väl.
Det är som det ensamt ägde
ett liv, en själ.

Nils F'erlin

"

ningsproblem på halsen eller en syssel
sättningsrkris för vår ungdom, som väl
inte kan t,a sådana proportioner som
min årsklass upplevde på 20- och 30-ta
let, men som kan vara allvarlig nog.
Konkurrensen om ar,betstillfällena kom
mer nämligen också att skärpas. I Ar
betskraftsutredningens betänkande ,pe
kar man på ,behov av stora grupper väl
uthHdad personal inom underv,isningen,
hälsovården ,och socialvården. Den ökade
fritiden kommer säkert också att ge
stark eftenfrågan på folk till service
näringarna.

Vår ungdom kommer med all säker
het att få lära känna automationen -
eller om man så vill en >högre melmni
sering. En del yrken kommer därvid
att försvinna, andra kommer som för
utsätter omskolning och specieHa .kun
skaper - ja hela yrkesbegreppet kan
ske får en helt ny •innebörd. Till allt
detta fä vi räkna med aH kadrerna av
lärare, instruktörer, arbetsledare m. fl.
måste stärkas. Vi har en möjlighet att
för sä,dana uppdrag rekrytera folk från
de äldre årgångarna - men då måste
vi <även där redan nu sfäta på en ut
bildning. Att plocka .fram dyrbara provi
sorier först när rproblemen står mitt
framför näsan på oss, eller :att söka
anpassa oss efter kraven då tiden kom
mer, vittnar inte om framsynthet. Vi
får ikomma ihåg att ,tiden accelerar
snabbt nu!

Vad yrkesutbildni.ngen beträffar .behö
ver vi tänka om och ·klargöra för oss
mål och medel. En yrkesman i fram
tiden måste vara en god manuell ar
betare, men också en samhällsoriente
rad människa. Vi behöver inte orda om
drömyrken - där är arbetschanserna
relativt små. Det är inte heller så myc
ket fråga om att leta fram de särskilda
begåvningarna, deras chanser äro re
dan nu väl tillgodosedda ,och de tar sig
fram av egen drift. Men det finns så
många andra möjligheter, även om de
kräver vissa förutsättningar och utbild
ning. Vi kan inte· heller hålla på med
att leka yr-kess,kola längre, där "utbild
ningen" har hoobykaraktär.

Spörsmålet kring "Ungdomen kommer
närmare" gäller inte <bara företaget på
platsen, utan också skolan och ·kommu
nen. Det fordras därvid samarbete och
samtänkancj.e av alla ansvariga i samhäl
let.
Jag har på känn -att en och annan

fortfarande rycker på axlarna åt mina
synpunkter. Det är ju inte något bevis
för att jag gjort något ifelslut. Nej,
skriv i stället ned Din ,uppfattning un
der Fritt Forum - så att problemet änt
ligen kommer under debatt!

Gii.qtrt, Da.hlhPrf/
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Vårt eget ansvar
Vi är sällan riktigt tillfreds, som väl

är. Det finns alltid anledningar till miss
nöje. Och det finns en allmän benägen
het att söka missnöjets orsaker utanför
oss själva. Kanske skyller vi på sam
hället eller miljön och tidsandan, vilka
ofta får tjäna som strykpojkar. Men
vem bär ytterst ansvar för dessa fakto
rer och inflytelser? Kan vi själva svära
oss alldeles fria?
Visst har samhällets utformning och

åtgärder mycket att betyda. Men sam
hället - det är vi. Den egna miljön
betyder mycket för vår hållning och
vårt öde. Det inser vi. Men vet vi ock
så att vi själva bidrar till att påverka
andan och miljön i vår krets? Här be
ror mycket på vårt eget sätt att vara,
våra tankar och handlingar.

Vi känner oss kanske tämligen dukti
ga, var och en inom sitt område. En la
gom portion självkänsla är en förträff
lig sak. Men denna sunda och nyttiga
känsla bör mana oss att besinna det
egna ansvaret för atmosfären i omgiv
ningen.

Den materiella Lrygg'heten betyder
mycket, inte tu tal om den saken. Men
själva, andan inom en grupp eller ge
menskap är det allra viktigaste för vår
trivsel och tillfredsställelse. Och an
dan bestämmes av allas våra inflytelser.
Är det något i tonen och andan som in
te tilltalar oss, kan vi lämpligen fråga:
Vad kan det bero på - och vad kan
jag göra åt den saken?

Det är ingen konst att finna fel och
sjunga klagovisor. Allt är inte väl be
ställt. Mycket kunde och borde vara an
norlunda. Det är lätt att konstatera. Det
är svårare att komma åt missnöjets or
saker och få bukt med dem. Här kan vi
dock säkert uträtta något, om bara vil
jan är god och om vi gör vårt bästa.
Rejäla och förnuftiga insatser har all
tid sitt värde, och de ger förr eller se
nare resultat.
En del olust beror på sådana ting,

över vilka vi tycker oss ha: ganska ringa
inflytande. Vi känner oss små och makt
lösa i de stora världspolitiska samman
hangen. Men även där kan vår vaken
het, insikt och aktivitet ha sin betydel
se. Vi kan i någon mån påverka opi
nionen oeh vidga möjligheterna till av
spänning och samförstånd.
I våra trängre kretsar - inom hem

met och familjen, arbetsplatsen, um
gänget och kamratlivet, föreningarna
och samhällslivet - kan våra små be
mödanden få stora verkningar. De kan
i varje fall sätta sin ,prägel på vår egen
person och miljö, och genom· oss går sä
impulserna och inflytelserna vidare.

Vi känner vår begränsning. Mängen
tvivlar tyvärr på sina möjligheter att ut
rätta något. Vi kan dock undanröja en
del missnöjesorsaker, om vi bara vill
och om vi värmer upp andra för sam
ma sak, Huvudsaken är att vi känner
vårt personliga ansvar och att vi inser
vad den egna insatsen betyder. Den kan
innebära en Imuff i rätt riktning, mot
en bättre sakernas ordning, och därmed
mot en högre grad av trivsel och gläd
je. Och det är vackert så.

V. J.

Fram för trivselkvällar!
När vi nu fått en acceptabel samlings

lokal i Bergasalen förvånar det en att
den kan stå outnyttjad lördagar och sön
dagar. Finns det då ingen lust och or
ganisationsförmåga kvar li föreningar
na? Nog bör en trivselkväll gå ihop
ekonomiskt. Jag skulle vilja ge ett tips:
sätt igång och ordna en Gustavsbergs
kväll en gång eller två i månaden -
för unga och gamla, familjer och gus
tavsbergare över lag, där vi får sjunga
gemensamt, dricka ,kafäe,lyssna till loka
la förmågor och delta i "Tjugo frågor"
eller liknande sällskapslekar. Vi kanske
också kan dansa några varv. - Jag
tror att en sådan kväll skulle ,bli popu
lär och givande och att vd alla i Gus
tavsberg skulle komma varandra när
mare. Denna Gustavsbergskväll kunde
vara "konfessionslös", jag: menar utan
annan avsikt än att vi ska ha trivsamt.
Givetvis skulle fordran vara att man
uppträder hyfsat. Den skulle inte ha ka
raktär av "personalrest" eller grupp
möte -- glädjen skulle vara naturlig,
hjärtlig och anspråkslös. I min fantasi
ser jag den organiserad ungefär som en
kombination av Radions trivselprogram,
något renodlat med tips från Knutssons,
Hdlding' Petterssons och Egon Kerr
mans tillställningar.

En som vill ut,

Fult porslin
Herr Red.

Jag var på GIF:s '50-årsfest. Trev
ligt, men det porshn som Värdshuset
serverade sin goda mat på var nött och
fult. Det gjorde inget gott intryck för
att vara i ett porslinssarnhälle !

Vara skolbarn undfägnas också med
glasyrspräokta fat och skamfilade mug
gar under måltiderna.
Lät oss göra en insamling till nytt

porslin för Värdshuset, så vi slipper
skämmas.

GLR.

Skall information ersätta
diskussion?

När man vet hur slentrianmässiga de
flesta av våra sammanträden i förening
ar, kommitteer och nämnder är, då
grips man mången gäng av lust att re
voltera. Här väcks en fråga och ome
delbart kommer det allena saliggörande
svaret från den duktiga styrelsen, den
duktiga ordf. eller den allvetande ex
perten. Skulle det vara så att någon
trots sakkunskapen fortfarande inte
känner sig nöjd eller inte riktigt för
står något i .frågan eller svaret, så hän
der det att denna någon kan bli rik
tigt illa åtgängen. Sedan blir han i all
mänhet ,försiktigare och 'hummar' med
och låtsar sig första och allt är frid
och fröjd. D. v. s. tills det kommer en
dag då Ingen längre är intresserad av
att statera i enmans- eller i bästa fall
tvåmansteatern längre. Det är därför
anmärkningsvärt att gjutareförbundets
förre ordf. Sven Ekström nu menar att
företagsnämndsledamöterna t. ex. länge
nog suttit på skolbänken. De bör nu
kunna vara mogna för aktivt medan
svar i företagens skötsel, anser han.
Kanske har han rätt men nog tyckes
det sign. som om denna 'mogenhet'
skulle visat sig på sammanträdena i
form av ökad 'undersökningsvilja'. D.
v. s. en livligare diskussion om företags
frågor eller åtrn.nstone en ökad pro
duktion av problemställningen. Nu tror
sign. i stället att det är tid att bryta
'föreläsningsverk,samheten' på samman
trädena och aktivisera åhörarnas egna
förutsättningar att bedöma de frågor
det här gäller. Här är det inte meningen
att propagera för den ohämmade prat
samhet om vilken Anna Maria Lenn
gren skriver:

Den talegåva Lukas har - av mången
hölls för stor och rar

man tror, att ingen kan i konsten högre
stiga.

Men sakens art jag bättre vet,
ty all hans tungas färdighet
är blott en oförmögenhet
att kunna tiga.

Men däremot borde det ligga intresse
att stimulera 'lekmännens' lust att

själva undersöka en ifråga eller ett prob
lem i stället för att göra tvärtom -
överlåta både sin själ och kropp åt ex
perterna, vars kapacitet i dessa frågor
nog kan vara åtskilligt övervärderad.

"Pn1,/1•1·lelJ,.n''
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Födda:
Den 13 sept. Lena Margaretha, d. t. Werner

Eickele och h, h. Ulla Greta f. Johansson.
Den 21 sept. En dotter, t. Sven Oscar Wad

ström och h. h. Elna Linnea f. Jansson.
Den 22 sept. Bror Willy Olavi, s. t. Bror

.F'redy Magnusson och h. h. Tyyne Elisabeth
f. Heikkinen.
Den 7 okt. En dotter, t. Lars Erik Gunnar

Nilsson och h. h. Birgit Maria f. Näslund.
Den 9 okt. Ingegerd Annette, d. t. Erik

Lennart Hagelin och h. h. Astrid Ingegärd
f. Neuman.
Den 11 okt. En son, t. Gian Luigi Marian

och h. h. Siv Inga Linnea f. Gustavsson.
Den 13 okt. Hans Bertil. s. t. Hans Eric

Hagberg och h. h. Siv Irene Matilda f. Pihl.
Den 16 okt. Leif Peter, s. t. Enar Oskar

Arne Lindman och h. h. Dagmar Vilhelmina
f. Hedberg.
Den 17 okt. Ulla Irmeli, d. t. Knut Sören

Rolf och h. h. Liisa Inkeri f, Alanko.
Den 23 okt. En dotter t. Guiseppe Bonini

och h. h. Orsola f. Brognoli.
Den 17 nov. En dotter t. Bror Edvin Sand

qvist och h. h. Sonja Inga Viktoria f. Karls
son.

Vigda:
Den 29 sept. Nyman, Sven Erik och Sonja

Margareta Petersson.
Den 29 sept, Edling, Bernt Olof och Elsy

Margareta Olsson.
Den 20 okt. öhlin, Carl Folke och Julia

Irene Johansson,
Den 3 nov. Olsson, Stig Nils Erik och Gullan

Berit Stenström,

Döda:
Den 26 sept. Änkefru Amanda Augusta Sjö

kvist f. F'ranzen, Bergsg. 1 B, 81 är.
Den 6 okt. Änkefru Emma Kristina Elm

qvist f. Engström, Mörtnäs 1: 423, 74 år,
Den 20 okt. Vaktmäst, Karl Oscar O!ofsson,

Höjden. 66 är.
Den 23 okt. Änkefru Ester Maria Palrnqvist

f. Andersson, Alderdomsh., 75 år.
Den 31 okt. Änkefru Anna Karlsson f.

Hedberg, Martag, 5, 75 är.:
Den 13 nov. Fru Lydia Andersson, f. An

dersson, h. t. f, ugnsarb, Karl Sigfrid An
dersson, Mariag. 7, 74 är.
Den 19 nov. Änkefru Elsa Augusta Ekberg

f. Pettersson, Haga, 75 år.

P R E D I K O T U R E R:
JULDAGEN kl. 7 julotta:

Kyrkoherde Hallin, Kören.
Kollekt för Ungern.

ANNANDAG JUL kl. 11 högmässa:
Pastor Wilson.

SOND. e. JUL kl. 11 högmässa:
Kyrkoherde Hallin.

NYARSDAGEN kl. 11 högmässa:
Kyrkoherde Hallin.

TRETTONDAG JUL kl. 11 högmässa:
Kyrkoherde Hallin.

GOD JUL 1956!
Varje sön- och helgdag firas hög

mässa i Gustavsbergs församling. Be
söksfrekvensen är förhållandevis låg
även om på sista tiden någon ökning
kunnat förmärkas. Kanske har "rekla
men" i de stora tidningarna givit re
sultat. Varför går man då inte till
kyrkan? Många säger att högmässan
är tråkig. Predikan år trist och psal
merna är sömngivande. Kanske och
kanske inte. Om vi skulle försöka sät
ta oss in i vad högmässan vill ge,
kan vi gå tillbaka långt i tiden. Un
der 1600-talet skulle man helt enkelt
gå i högmässan. Det var då det. Då
gick det inte att skolka. Man var
tvungen. Kyrkan ville då som nu sam-
1~ alla. Ingen undantagen. Allt tal om
kyrkans skiljande från staten, hur
förutsättningslöst detta skiljande än
skall behandlas av de förenade stats
och konstitutionsutskotten i riksda
gen, kan inte ge något resultat and
ligt. Jag känner Gustavsbergsborna
ganska bra vid detta laget. Jag vet,
att de är hyggliga, lojala medborgare,
och jag vet, att de som alla männi
skor längtar efter något annat. Den
inre oron är hos dem inte nersövd.
Den kan inte stillas av att man tjä
nar så mycket pengar som möjligt.
Eller har bekväma bostäder. Allt det
ta är utmärkt. Men, handen på hjär
tat: Är ändå inte, som Mästaren talar
om i sin Bergspredikan, de andliga
värdena så betydelsefulla, att vi inte
kan undvara dem. överallt där Guds
ord predikas vill man något. Man vill
hjälpa. När Ungern måste få hjälp,
så sändes från prästgården i Gustavs
berg icke mindre än 1.400 kg kläder
och skor, insamlade i Gustavsberg.
Varför? För att hjälpa. Till något an
nat och bättre än förut. Man längtar
till något annat och bättre.
Julen står för dörren. Varje hög

mässa hör vi: "Ära vare Gud i höj
den och frid på jorden, till männi
skorna ett gott behag." Varför? För
att erinra om Jesu födelse. När julen
kommer, då vill vi ha frid, ljus, vär
me. Den sanna vännen kommer in
ifrån oss.
En god jul önskas Gustavsbergs

församling, och välkomna till hög
mässan!

Olle. Hallin

Folkpensionärsföreningen hade möte
den 14 okt, i Pilhamns skola, 6 nya
medlemmar invaldes. Ingarö lottakår
stod för värdskapet oeh det blev kaffe
med dopp till dragspelsmusik av David
Hjerpe.

Syföreningen Enkronan inbjöd sönda
gen den 18 nov. lingaröbor över 60 år till
sedvanlig' Ingaröträrr, denna gång för
lagd till Hemvärnsgården. Den var i och
för sig en sevärdhet för de hundra
Ingaröbor som bänkade s~g vid dukade
kafifebord. Ordf. fru Anna E·klund häl
sade välkommen och så fick gästerna
njuta av musik och körsång av Ingarö
Värmdö Hembygdskör under ledning av
musikdjrektör Hjalmar Torell från
Strömma. Dessutom ledde fotograf Hil
ding Ohlson allsång och berättade histo
rier och fru Alva Wahlström sjöng en
visa tillägnad Enkronan. .Samman
komsten avslutades med <lans. - Sy
föreningen Enkronan som arbetar för
Ingaröbornas bästa och Iför att någon
gång ge en hjälpande hand åt Jångva.
r1gt sjuka har till kommunalnämnden
överlämnat 8.000 kr som grundplåt till
en kommunal tvättstuga på Ingarö.

Folkpensionärsröreningens styrelse
har bett oss att genom Gustavsberga
ren frambära ett varmt tack till orga
nisationer och enskilda som visat in
tresse och hjälpsamhet till nytta och
glädje för Ingarös gamla.

God Jul och Gott Nytt Ar!
S. L.

Tack!
För varrnt deltagande och. vänlig 1ipp

vaktning :Vid vår faders, Karl Olofsson,
bortgång och jordfästning, ber vi att till
arbetsledning, arbetskamrater och vän
ner få frambära vårt innerliga tack.

Hans och Rune Otojeson.

Mitt varma tack till fabriksledning,
broptistförsamling, grannar och vänner
för allt deltagande vid min moder Anna,
Karlssons bortgång och jordfästning.

,-ri,ea, Karlsson
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"Enkronan", lngarö hade vid sin sam
mankomst i november ett uppskattat
sångin8l(!)g med Alva Wahlström som
skald. Där tackade hon alla goda giva
re, Hemvärnet m. fl. och talade om att
man nn arbetar för att få ihop till en
tvättstnga. Vi saxar några verser ur
kvädet, som sjöngs på mel. "Luffar
visa".

Runt Ingarö vi farit,
ja överallt vi varit
och hämtat glada gäster
till våran lilla fest.
Vi ,Enkrontanter buga
för herrarna med fruga
å bjur er var välkommen
vår högt ärade gäst.
För här ska bli musik o sång
till kaffe, dopp, nu dagen lång,
å blomsterkvastar stora fång,
ja! RoHgt ska vi ha.
Fiol o_ch dragspel en kvartett,
som spelar polskor, vals i ett,
allt detta gör ju livet lätt
så hoppas allt blir bra.

Till Hemvärnsgården nya
vi_ nog bör sy en rya,
att skänka chefen Wiberg,
som. gav oss löfte stort,
att hyra få lokalen
till den här stora balen,
det kostar ej ett öre,
tack vare allt vi gjort.
För Wiberg tänkte nog som så:
Ha trevltgt där ni flickor små.
Jag värvar lottor, passa på,
men hej va han bedrar,
Vi stannar kvar i alla dar
i den föreningen vi har,
och syr å syr, å spar å spar,
till dess vi målet nå.

Vårt mål det är en stuga,
där varje liten :fruga
sin tvätt kan centrifuga
med hjälp av en maskin.
I vinterdagar kalla,
då snön har börjat falla,
placerar vi oss alla
i tvättstugan så fin.
Om Ni vill göra ett besök,
vi underlätta till Ert stök.
Låt bykgrytan gå upp i rök,
å låt oss stå till tjänst.
Om korgen din är stor å tung,
om du är gammal eller ung,
går tvätten undan med ett svung,
Du arbetar med spänst.

Några bilder frän Enkronans fest
hemvärnsgården.

Syföreningen Enkronam.
Fiskare Bergman &, Oo spelar låtar.
Pensionärerna vid kaffebordet.

Hembygdskören med Hjalmar Torell.

Från Vå"rmdö
Bara

Bara ett vänligt leende,
en hälsning, varm och god,
kan vara nog att skänka
en livstrött levnadsmod.

Denna lilla vers ingår i prosten Nils
Bolanders dikt "Bara" och omkring det
ta tema samlades den för sina humani
tära hjälpåtgärder, numera välkända ar
betskretsen "Den Goda Viljan" torsda
gen den 16/8 i Värmdö Bygdegård.

Den i verksamheten alltjämt med
stort nit arbetande, Fru Lisa Larsson
Hemmestavik, hälsade de närvarande
'hjärtligt välkomna och omtalade att alla
som kommit i beröring med arbetskret
sen och dess verksamhet bland invalidi
serade människor, givit dem sitt erkän
nande och stöd genom gåvor av olika
slag.

Värmdökomministern Ahlberg talade
inspirerande och medryckande och
tjänstgjorde sedermera med bravur så
som auktionsropare. Tack vare hans in
sats och de närvarandes välvilja in
bringade auktionen Kr. 2.229:80. Sambi
digt härmed ber arbetskretsen cfå uttala
sitt varmaste tack till Gustavsbergs Fa
briker, Gustavsbergs Konsum och till al
la privata givare för storslagna gåvor.
När detta läses är vi redan inne i Jule

tid, och nu går på nytt i likhet med i
fjol de idoga damerna i arbetskretsen,
med en enda önskan att lfå sprida jul
glädje ,genom gåvor till olika sjuka in
om i första hand Värmdö och Gustavs
bergs kommuner.

Under förhoppning' att det skall lända
mottagarna till uppmuntran och glädje
meddelas att arbetskretsen fortsä tter
sin verksamhet under välvtllig kontroll
av ,polisman Ulfshammar, Hemmestavik
och att nya medarbetare är välkomna,
Även gåvor emottagas med tacksamhet.
Upplysning erhålles å tel. 076·6/20245 el
ler 0766/202 34. Hit kan också anmälas
fall av invaliditet som måhända för oss
är okända.

Världens Frälsare, vars födelsehögtid
vi nu gå att på nytt f.ira, skall med sina
välsignelser löna Eder alla som deltagit
i arbetet. Arbetskretsen Den Goda Vil
jan önskar att vi alla skall fä uppleva
en riktig God Jul och Ett Gott Nytt År.

Ernst Nyberg

Prenumerera god tid på Gustavsbergarens Jubileumsårgång 1957!
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~alien
Det lackar mot jul och det förestår

jäktiga dagar för husmödrarna. Det
blir uppsittarkvällar och ibland halva
nätter för att man på ett värdigt
sätt skall kunna fira den stora hel
gen. Förberedelserna för att de tradi
tionsenliga varorna till julbordet skall
finnas, samt att julklappsproblemen
skall kunna lösas på ett tillfredsstäl
lande sätt, äro klara från vår sida.
Alla är ni därför hjärtligt välkomna
till våra butiker. Vad vi kunna se, så
kommer det att finnas rikligt med va
ror av olika slag. Det kommer sä
kerligen att finnas både kaffe och ris
gryn, trots att dessa varor några da
gar i mitten av november såldes mer
än normalt. Man kan t. o. m. tänka
sig att risgrynen blir billigare.
På tal om priser så kan det vara

av intresse att notera några siffror
ur Socialstyrelsens prisindex ( där
1949 är lika med 100). Det framgår
att livsmedel under 1955 steg från
137 i januari till 152 i december. Ser
vi på innevarande år, så gick index
ned en enhet i januari, nådde toppen
156 i juni månad, för att i september
gå ned till 153. För beklädnad har
indexsiffran varit omkring 120 båda
åren 1955-56.

Genom våra butiker har det häm
tats större kvantiteter varor än före
gående år, men en del av ökningen i
kronor ligger givetvis i ändrade pri
ser på livsmedel. Vi har ju fått en ny
butik i Lugnet samt större utrymmen
genom tillbyggnader vid Villagatan
och Hästhagen. När dessa rader når
läsaren, har Hästhagsborna hämtat
mycket varor från sin utbyggda och
nyinredda butik, som vi tycker blev
trivsam.

Under hösten har 18 av förening
ens anställda haft gemensamma träf
far, där man bl. a. behandlat "Vårt
vänliga konsum - i den goda kund
betjäningens tecken", försäljnings
och varufrågor samt den egna utbild
ningen. Våra träffar för husmödrar
na synes ha uppskattats mycket och
även resulterat i att några studie
grupper i ämnet "Vi köper kött' bil
dats. Några grupper studerar "Vart
tar pengarna vägen", och en har ta
git "Nationalekonomi".

Kjell Ericsson, som varit anställd
som assistent i vår förening sex år
och då bl. a. sysslat med personal-,
upplysnings-, propaganda- och butiks
frågor, har erhållit plats i Konsum

Ringen Motala. Vi tackar för hans
arbete och önskar god fortsättning på
den nya platsen. Vi har ett antal sö
kande, som är intresserade av att ta
ga upp Ericssons mantel, men när
detta skrives är ingen utsedd.

Det sedvanliga höstmötet med för
eningens fullmäktige har hållits på
Folkan. Där talade förre Folksamche
fen Karl Eriksson om den första ge
nerationen. K. (som han i allmänhet
kallas) är en inspirerande talare, och
han gav oss mer eller mindre yngre
många intressanta informationer om
den tiden, som äro värda att minnas.
Vid samma tillfälle visades en vacker
färgfilm om Carl Milles och hans
verk. Informationer lämnades om vår
förening och dess verksamhet, och så
drack vi givetvis gott cirkelkaffe.
En stor nyhet sedan början av de

cember månad är att Tidningen Vi
kommit med tryck i fyra färger. Tid
ningen började som kooperativt med
lemsblad en gång i tiden. Sedan dess
har den vuxit på alla ledder och är i
dag landets största djuptryckstid
ning och ett första rangens kulturor
gan. I sitt program skriver tidning
en bl. a. Vi tror att vi alla kan va
ra varandra till hjälp. Vi tror på
samarbete mellan länder, folkgrupper
och individer. Vi tror inte på förmyn
darskap och tvång." Föreningen läm
nar subvention så att priset för den
na förnämliga tidning rör sig endast
om några ören i veckan. Vi förvän
ta att upplagan, som för vår för
ening rör sig om något över 1.000
exemplar, kommer att öka under kom
mande år.
EN LÅNG OCH GLAD JUL är de

visen på rörelsens julreklam i år, EN
GLAD JUL önskar vi er allesamman.

G.M-n.

Enllång
glad
jul

konsum/ kooperativa

Farsta Trädgård
Affären vid blå fabriksporten hålles öppen varje dag och inför

julhelgen på följande tider:

Lördagen den 22 dec. kl. 9.00-14.00
Söndagen den 23 dec. kl. 9.00-11.00; 13.00-15.00
Julafton den 24 dec. kl. 9.00-13.00

Ärade kunder uppmanas att i god tid beställa de blommor som skola
skickas som julhälsning. För övrigt hoppas vi att genom riklig
tillgång kunna tillhandahålla blommor i affären till jul utan beställ
ning i förväg.

Vi ha öppet söndagen den 23 dec. för att bättre kunna fördela för
säljningen.

0

God Jul och Gott Nytt Ar!
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Det finns många tecken på
att vi försöker höja vår personliga
standard alltför snabbt. Resurserna i
form av vår löpande produktion räcker
inte till Iför att täcka alla anspråk, var
för det uppstår ett importöverskott, som
måste betalas med minskad valutare
serv. Vi får jämsides härmed också stör
re risker för prisstegringar än vad vi
eljest skulle ha fått. Avvägningen mel
lan konsumtion och investering, dvs. mel
lan konsumtion i dag ooh konsumtion i
framtiden, blir inte heller sådan den bör
vara för att göra den ekonomiska ut
vecklingen så snabb och så balanserad
som möjligt, Möjligheterna till bättre
försörjning för alla står i direkt sam
band med den ekonomiska framstegs
takten i vårt samhälle.
Därför måste vi - i eget självklart

intresse - hushålla bättre, spara mer
för d'rambi<len och inte lättsinnigt tro att
"allt ordnar sig nog".
Det är framtiden det gäller och fram

tiden är alltid oviss. Även om man kan
peka på hyg,glig utveckling i förfluten
tid, är detta intet :bevis <för att utveck
lingen i framtiden också skall bli till
fredsställande. Inte heller räcker det att
peka på tekniska nyheter och revolu
tionerande upptäckter inom vetenska
pens olika fält. Allt detta nya - atom
energi, biokemiska rön, servoteknik med
dess möjligheter till långtgående auto
mation - som vi fått i våra händer,
måste ekonomiskt utnyttjas. Redan det
ta kräver stora ansträngningar och upp
offringar 1'rån oss alla.
De nya stora reformer, som nu är fö

remål Iför diskussion, nämH,gen arbets
tidsförkortning och tjänstepensionering,
måste också ha sitt fasta underlag i pro
dukttonshänseende, vilket nödvändiggör
en hög investeringsnivå. Jnvesteringsbe.
hoven aktualiseras också av vår befolk
ningsutveckling, som dnom en relativt
nära framtid kommer aot innebära öka
de •krav på de arbetsföra åldrarna.
Det !finns bara ett som är visst - i in

tet folkhushåll får man något gratis.
Den mänskliga hushållningen .kräver in
satser och ständigt nya insatser för att
framsteg skall vinnas.
Därför blir slutsatsen i den beskriv

ning av vårt folkhushåll som redovi.
sats på de föregående sidorna, främst

en uppmaning till alla i värt folkhushåll
engagerade oavsett om de är löntagare
eller företagare, oavsett om det gäller
privata eller statliga och kommunala fö
retag, förvaltning eller annan ekonomisk
verksamhet:

Utnyttja alla produktionsresur
ser. Hushålla bättre med resurser
na. Spara mer . . . hur litet som
än sparas mer, är det just detta
lilla mer som måste till, för att vi
ska kunna . . . Investera mer, vil
ket är en given förutsättning för
att försörjningsmöjlighet.erna för
alla ska kunna ökas så som vi alla
hoppas samtidigt som lättnader
kan genomföras för företagare
och andra.

(Slutord i Ekonomi-sk Informations
Rapport 1956)

*

Samhällsintresset
bjuder, att alla synpunkter kommer fram
i debatten. Ingen opinion får förkvävas
eller skjutas ät sidan, förhånas eller
diskvalificeras. Just därför att avväg
ningarna är så svåra, besluten så bety
delsefulla, är ett allmänt engagemang
så viktigt. Allmänheten skall upplysas,
dnte despotiseras. Alla har något att
I-ära, och ingen har monopol på sanning
en. De tekniska misstagen görs av tek
nikerna och inte av <len "oupplysta" all
mänheten, ehuru <len senare får betala
kalaset. Men <len får också njuta fruk
terna av teknikernas insatser, när dessa
- såsom regel - är riktiga.
Vad man kan klaga över är inte, att

"skönandar" lägger sig i för mycket,
utan snarare att esteter och allmänheten
lägger sig i för litet, och ofta engage
rar sig för sent, när tiden Inte längre
medger hänsyn.
Vad som behövs är en levande opi

nion i ana dessa så ·betydelsefulla sam
hällsfrågor, ett växelspel mellan poli
tiker, tekniker, esteter, allmänhet. De
batt, motsättningar, engagemang blott
befruktar. För den som står mitt uppe
i ett hetsat dagligt skapande ter sig
många gånger dylika inblandningar som
"obehöriga", men i verkhgheten är det
av omistligt värde, en grundläggande
tillgång i omgestaltningen av stad och
stat, att debatten om form och inne
håll icke slappnar. Endast om alla har
en känsla av att förstå vad som sker,
om de får höra argumenten, och själva
bli hörda och accepterade som opinion,
om de "får vara med", så förankras
samhällsbyggandet hos medborgarna och
skapas det verkliga förtroendet för myn-

digheterna. Denna syn på samhällsar
betet innebär naturligtvis också att den
stora del av allmänheten, som represen
teras av de mera nyttobundna vardags
-människorna, av bilisterna, fotgängar
na, "skattebetalarna" etc. även skall
komma till tals i opintonsbildningen.
Alla har rätt att få komma till tals, att
låta sin stämma bli hörd. "Ur diskus
sionen stiger Ijuset."
Sedan och slutligen är det de folkval

da som utan tvekan med beslutsamhet
och kraft får träffa avgöranden och ska
pa den nya verkligheten.

Hjalmar Mehr
i "Vi"

*

"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det är sörgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så innerlig vel
den urett som tkke rammer di,g selv !
Jeg roper med siste pust av min stem.

me:
Du har iikke lov til å gå der og glem

me!"

*
Deras brott var en lidelsefylld tro på

friheten. Utanför står en västerländsk
värld i vanmakt, maktlös därför att ett
ingripande måhända skulle tända en
världs-brand. Ungern är offret för världs
lfreden. Tills vidare återstår iför de fria
!folken endast att fullgöra en enkel plikt:
att ,ge humanitär hjälp och att ta emot
ungerska fly;ktingar på ett värdigt sätt,
inte spärra in dem till en tröstlös till
varo i baracker och läger som tyvärr så
ofta skett, utan ta emot dem med öpp
na armar och sann generositet. Vi hop
pas att det välmående svenska folket
ska gå i spetsen, när det gäller att ge
ohyggligt prövade människor bistånd.

Vi 1956

*

A. !Kielland 1945

Vår samhällsform är sådan, att vi har
svårt att skydda oss mot förrädare. Så
mycket större lit måste vi sätta till den
enskilde medborgarens vaksamhet.
Vi bör göra upp med den godtrogen

het, som underlättar kommunistiskt spio
nage. Den skärpta vaksamheten måste
sättas in på varje arbetsplats. Särskilt
vid försvar, civilförsvar och kommuni
kationer bör alla vara på sin vakt. Stora
materiella och mänskliga värden står .på
spel. Det år missriktad solidaritet, där
est vi skulle hålla dem om ryggen, som
utlämnar för vårt lands bestånd avgö
rande hemligheter till främmande makt.

Försvarsminister Torsten Nilsson, 1952
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Gunnar Mattson 50 0ar

Vår ad'färschef för Konsum Gustavs
berg, Gunnar Mattsson, tar den 9/1-57
steget in i 50-åringarnas led. Född i Em
maboda med en smålännings alla ,goda
egenskaper och energi, började Gunnar
efter slutad skolgång sitt första jobb
som tidningspojke på Emmabodaexpres
sen. Gunnar förstod redan då vad reklam
i affärslivet betyder och erbjöd massor
av goda nyheter till lågt pris åt läsar
na. Emmabodaexpressen gick inte fort,
och gjorde långa uppehåll vid stationer
na. Det lär vara under ett sådant up
pehåll i Emmaboda 1921 som Gunnar
sprang ,till Konsum och sökte jobb som
biträde, och fick naturligtvis jobbet. Där
stannade han till 1928, tog sedan plats i
Växjö som -butiksföreståndare i Kon
sum. Efter tre år var han klar för sin
första aff'ärschef'splats. Det blev Broby
handelsförening som fick ,glädjen att an
ställa honom. Gunnars inspirerande be
rättelser om denna tid skulle varit ro
ligt att återge, men det skulle nog föra
oss för långt.
År 1935 .bröt Gunnar upp Ifrån Broby

och anställdes som försäljare på KF:s
försäljningskontor i Malmö. Det var sä
kert svårt för Gunnar att sitta fastked
jad vid en telefonlur dag ut, dag in.
Det blev heller inte längre än till 1937,
ty då anställdes han på KF:s revisions
avdelning, arbetade som revisorsaspirant

Tack!
Ett varmt tack till fabriksledningen,

arbetskamrater och vänner för vänlig
hågkomst på min 70-årsdag.

Adolf Pettersson

För all uppvaktning på rnin 50-årsdag
ber jag att få hjärtligt tacka.

Valdemar Mattemam

Ett hjärtligt tack till släkt, vänner,
fabriksledning och arbetskamrater för
all uppvaktning på rnin 50-årsdag.

Gunnar Österberg

Mitt hjärtliga tack till arbetsledning,
kamrater, grannar, släkt och alla övriga
människor sorn 1tppvaktade rnig på 60-
årsåaaen: Karin Johans.son

Rädda Barnen ber härmed få frarnfö•
ra sitt inmerliqa och uppriktiga tack för
Eder stora gåva å kr. 1.151:50 aoseäå
för hjälparbetet bland de unaerska bar
nen. Beloppet har redan tagits i anspråk
för den bespisningsaktion sorn inorn kort
igångsättes i de fattigaste stadsdelarna
i den ungerska huvudstaden. Aktionen
kommer att beröra barn upp till 12 år.
Vi kan försäkra att bespisningen genom
föres 1inder fullt betryggande kontroll.
Tillsarnrnans rned ett antal förträffliga
läkare och socialarbetare har vår i Bu
dapest stationerade Rädda Barnen-dele
gat, kurator Anna-Ma Tall, organiserat
denna hjälpverksarnhet som väl torde
kornrna att bli rena livräddningen för
dem på vilka densamma inriktas.
Skräck, svält och köld har farit hårt
fram med Budapestbarnen och vi korn
mer att göra maximala ansträngningar
för att kunna vidmakthålla aktionen
ifråga.

i Borlänge och sedan som distriktsrevi
sor i Kalmar - Malmö - Stockholm
och Norrköping. Som revisor trivdes
Gunnar som fisken i vattnet - och han
passade till det också. Klockarfar åt
föreningarna kan man sägaatt Gunnar
varit under sin revisorstid och det är
många föreningar som haft gtädjcn av
Gunnar under revisorsåren 1937-1952.

År 1952 ställde Gunnar kosan mot
Oustavsberg för att överta platsen som
affärschef härstädes, Även här har han
kommit på sin rätta plats. Att Gunnar
passat in så bra ,i de olika miljöer han
varit och •klarat sina uppgifter med så
dan heder, beror säkerligen på hans
osjälviskhet, hans intresse både för sitt
arbete och för den kooperativa rörelsen.
Man kan nog påstå, att om ylle är be.
teckningen på god kvalite då är det äkta
helylle i Gunnar.

H. P.

FY,SIKLEKTION.

- Vi har hört talas om Arkimedes
princip. Vad händer nu Hans när din
pappa kliver i ett fulltappat badkar.
- Mja - då ringer telefonen!

Då Eduard Herriot, den franske poli,
tikern, blev tillfrågad om sitt livs lär
domar, svarade han: "Den gode Guden
har gett oss två öron och en mun på det
vi bara skall säga hälften av vad vi
hört."

- Dä året minns ja schärsrlt för att
dä va så svinaktigt kallt på höstsidan.
För att int getkräke mitt, sku frys
ihjäl, va ja tvongen å ta in'na i stugan
å låt'na ligg under rni säng.
- Men vart dä int en sjujäkla lukt?
- Asch, den vande ho sej snart ve.

te! .

*

*

Du skulle ha sett hon som släpp-

*
ENDAST FöR HERRAR.

"U.l).IO+S!l{
Ul.l,lnSU.lJ ne :p:qn1s.:iq, U.lU0fflj/8p.:l.I .I'!ll{
uailuiupn vct 1lPU1,!A ne ,I,)UI'!lp 'El2murus
UA).lp .:inm1s rn:q.:it[U8)tTJÅU u_g!JUUjA}[
trap l+U e:issrA pUBtf.IQJ vd trnpar TA va
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När detta skrives mitt under brinnan
de krig i öst och väst, vill man gärna
göra sig den reflexionen: Hur vore det
om herrar statschefer satte sig ned vid
schackbrädet och där gjorde upp sina
mellanhavanden? Det är väl i alla fall
de stora som anser att ett krig är ound
vikUgt, inte har menige man så stor
glädje av att offra tid på så onödiga
ting som krig.
Nåväl, när dessa rader når läsekret

sen är väl det hela över. Hoppas vi. Vi
inom schacksällskapet tampas i fridfull
stämning på 13. En gång i månaden
spelas en blixtturnering. Blixt har för
resten blivit ganska populärt och det ska
sägas att detta är en rolig form av
schackspel. Många vill hålla före att
man förlorar spelstilen, men därom kan
de lärde tvista, för att nu använda en
utnött fras. F. n. pågår en cup-turne
ring med ett 20-tal deltagare. Efter två
förluster är man ute ur tävlingen så
att till sist blir de två bästa kvar och
går till finalen.
En synnerligen spännande match ha

de vi anordnat den 12 okt. då samhäl
let drabbade samman med ifa:briken. Ge
nom detta arrangemang dök det fak
tiskt upp ett antal dolda krafter, vilket
bevisar att schack är en ganska utbredd
företeelse. Nu hoppas vi få med så
många som möjligt avdessa dolda [kraf
ter i vårt sällskap. Tillåt mig så till
sist få publicera resultatlistan från den
na match.

Samhället:
I. Elvin 0
L. Krook 1
E. Bjärewall 1/2
E. Andersson 1/2
B. Thulin 0
G. Weiborg 1
T. Flodmark 1
E. Olsson 1
0. Svensson 0
T. Leonardsson O
F. Vesterberg O
E. Flodmark 1
Y. Nyström 0
H. Ytterberg 0
A. Andersson O

Samhället alltså

Fabriken:
1 A. Andersson
O A. Lindström

1/2 V. Olsson
1/2 E. Nyberg

1 H. Ericsson
O I Norin
0 O. Bergqvist
0 A. Ahberg
O B. Arvidsson
1 J. Björk
1 A. Björkman
o B. Johansson
1 R. Ericsson
1 C. Weiss
1 K. 0. Johansson

slaget med 6-9.

Sylvester-Ballonger

Men dom lovar att komma igen!

B. Arvidsson

0

God Jul 1956 Gott Nytt Ar 1957.
tillönska vi Gustavsbergarens läsekrets!

Diskussionscirkeln Forum Redaktionskommitten
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Jag
Min far

100

•minns
sköt varg
år sedan

för

Jag var en riktig vHdbasare som ung.
Ville först ta värvning men det ville inte
mina föräldrar vara med om. Våra nö
jen på den tiden var logdansen och den
började med Valborg'smässoafton. På
vintern ordnades s. k. bjudningsdanser i
salen på någon större bondgård. Det
var fint folk som kom, till och med präs
tens pigor sökte sig dit. Och jag som
hade framgång hos kvinnfolk, fick otta
förmånen att ledsaga dem hem. En söt
småländska var husa på prästgården och
en gång tog jag henne med till logdan
sen. Men prästen vaktade oss och an
ställde rörhör när vi kom tiUbaks och
ville veta var vi varit. Jag svarade att
vi varit !i. aftonsången, vilket behagade
honom mycket väl. Och så blev jag in
bjuden på kaffe.
Min far berättade att när han var i

skolåldern och en morgon skulle ,gå till
skolan, så stod det sju vargar utanför
deras stuga. Det ,blev allmänt uppbåd,
man grävde varggropar, 5 meter djupa,
och satte igång med jakt. Min fär var
liksom Kjaxl XII bara en pojke när han
sköt sin första varg. - En oktoberdag
1880 etädslades han som statardräng och
man gav sig iväg pä vagnar, Men det
började snöa så intensivt att man fick
byta vagnar mot slädar. Som statar
dräng var hans årslön 125 kr. Natura
förmånerna utgjovde 600 kg råg, 200 kg
vete, 200 kg korn och 200 kg havre.
Tre tunnors utsäde if.ick man till ett po
tatisland och fyra famnar ved i bräns
le. Han stannade och blev med tiden
rättare och senare ·befallningsman. Det
är från honom jag har mitt påbrå. På
äldre dagar jobbade farsgubben i en vin
handel. Och där var dom inte så noga.
Man tog sig en sup när man behagade.
Hian arbetade också i expressbyrå och
en tid som rättare på Grävlinge herr
gård. Både min far, farfar och farfars
far var födda i Bjursön, Gunhildbo i
Västmanland. De blev gamla gubbar, far
79 ·åir, farsfarsrar 93 är. Det var myc
ket på den tiden, då medelåldern ej
var sä hög. Ja, det var något om mig
och mina :förfäder.

Johan Gwstavsson

Jag rå'cker min hand
Jag räcker min hand
till skymningens ord
de små betagande
som droppar in i mitt sinne
och skänker behaglig svalka

Jag räcker min hand
till ord

gjutna i ödmjuka formar
i självuppgivelsens längtan.

Jag räcker min hand
till de ord

som likt stjärnhimlens sökarlyktor
rannsakar visdom och tro
och analyserar min kärna.

A. T-n.

En FULLTRÄFF i ljud och form
får Ni om Ni köper Er radio eller

TV-apparat hos undertecknad fir

ma. Alla ledande märken. Service

i samhället.

Firma

TEVERADIO
A. Rosen.

Centrum, Gustavsberg. Tel. 31050

Se Televisionen!
Hör Dubbelprogrammet !
Förstklassiga radioapparater

televisionsmottagare
av märken Telefunken, Grundig,

Luxor, Centrum m. fl.
och allt inom branschen köper Ni

bäst genom

Rune Boox
Behöver Ni el-spis, kylskåp, damm
sugare, strykjärn, värmeelement

m.m. eller vill Ni ha hjälp för en

reparation av elektrisk apparatur

eller för installation vänd Edei till

Rune Boox
Tunollevägen 19, Gustavsberg

Tel. 306 57, 303 25

Gudrun Stenströms

CJJamftisering
Algatan 1 Tel. 309 63

Till alla kunder ett hjärtligt tack

för det gångna året och en önskan

om en

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmarna och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!



'

I

DECEMBER 1956 GUSTAVSBERGAREN 35

God Jul och
0

Gott Nytt Ar
tillönskas

GUSTAVSBERGARENS

läsekrets

av

E. Olofssons Boktrvckeri AB
el

quslaus6ergs
Herr- och Damfrisering

ber att få framföra sitt hjärtliga
tack till alla kunder för det

gångna året
och önskar

God Jul och Gott Nytt Ar!

GUNNAR FALL
Tel. 307 40

Allt för

FOTO!
även på avbetalning

HILDING OHLSON
Tel. 304 01 Grindstugärde B 14

Ärade kunder

I I målare
önskas

Martin Lövgren
God Jul och

utför måleriarbeten av alla slag

Gott Nytt År Tel. 19 94 59

Bojans Damfrisering
q"d iul

tel. 310 01

tJch q"II fflJII ,ArHästhagsterrass.en 20

ELEGANT I SÄRKLASS •
• TEKNISKT PÅ TOPPEN

siälvunpdragande herrur med rotor
verk ..

självuppdragande damur

Se dessa nyheter hos

Thörnqvist Ur & Optik
Kommunalvägen 4, tel. 309 90

GUSTAVSBERG

VälktJmmen 1/em!
Se och Hör Radio - Television

Jag har direktförsäljning av Philips
- Concerton och Telefunken, mär-
1ken som man verkligen kan rekom
mendera.
Radio - Telereparrationer billigt

Aug. Eriksson
Mariagatan 4

Tel. 307 97

God Helg

cJvfed goda julinköp
från vår välsorterade butik önskar vi medlemmar och kunder

En God Jul och Gott Nytt År

Mjölkförsäljningsföreningen
GUSTAVSBERG

Tel. 300 81
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Tofflor en lämplig julklapp.

Textil
Nattlinnen. Nylon

19:50, 22:75, 29:75
Underklänningar. Nylon

från 15: 50
Underklänningar. Bomull

14:- 18:- 26:50
J\'Iidjekjolar . . . . . . . . . . . . . . 11 :25 13 :25
Blusar i god sortering - höga kvaliteter

Trevliga kjolar
i prislägen från . . .. . . . 17: 50

Herrskjortor.
Poplin 19:50

Nironskjorta, som ej behöver
strykas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 :50

Spunnen nylon i hög kvalitet
49:- 55:-

Trevliga slipsar
i synnerligen gott urval. ..

Herrpyjamas från 22:50
Morgonrock i rayonull 52:-
Halsdukar - Handskar - Strumpor
i\Vfössor - Slalombyxor - Strumpor

Linnevaror.
Duk 130X220 21:-
'Tryckta dukar.
Servietter . . . . . . . . . . 55 x 50 27 :50 ds
Handdukar, rrotte och linne i stort
urval.

Trevliga gardiner
finns att välja på.

Sko

Barn, brun med bildmotiv
22-24 25-30 31-33 34-36
6:25 7:- 8:- 9:25

Dam, svart lack

En lång
glad jul

Herr

24:-
rosa, månsten 22:50

Kul med leksaker från

Fölungen
Mekaniska bilar - Mekano
Dinky Toys bilserie . . . . 2: 20 - ;15: -

cherryfärg 16:-

Slippers
perforerad, dam .... 14:75 herr 16:50
slätt skinn .... dam 18:- herr 17:75

Skinnstövlar dam och barn

Halvkängor i dam ~
en populär artikel.

Dockor. Sköldpaddans fabrikat.
Dockskåp - Möbler
Nyheter i Mlckls träleksaker
att plocka i sär och sätta ihop.
Lastbilar från 3 :25
Lastbilar med sidotipp.
Den roliga Bilratten
Gunghästar.

Nyheter

12:75

SÄLLSKAPSSPEL.
Algas nyhet Vangaratta 14:-
Finans-Monopol-Las Vegas 14:-
Pussel från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:15

ljustakar av smidesjärn.
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lllappa på ho1 OJJ

Julprydnader
i god sortering.

Brilonpipan. Nyhet . . . . . . . . . . . . 12:50
Rathospipor.

Rakapparater.
Philips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75:
Remington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 :
Plånböcker - Portmonnäer

I trevliga presentkartonger
Eau de Cologne
Parfym
Tvål
Hårvatten

Smycken l stort urval.

l\fagnetclipset - en trevlig nyhet
= (5-örhängen i ett)
i presentförpackning 12:50

Skattkammaren med sina sagor och
berättelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:50

När Var Hur 1957

I
Cellos: Skum på ytan

. Kar de Mumma: Lilla stjärna där

•"'
0

Ja

hjälpa Er med klapparna
Möbler/Sport

Reproduktioner:
Olle Ohlsson, Hagalundsmålaren
och X:ets vackra motiv
från Stockholm 10:-

Sparkstöttingar Kälkar - Skidor

Till hemrnet
'rak- och golvarmaturer
Tevagnar
Radiobord
Soffbord
Tidningskorgar
Blomsterbord
Speglar i god sortering

HUGIN Dammsugare
Symaskiner

SPECIAL

Gundavågen
6.5 kg 19:50 10,5 kg..... 24:-

Brödrost 24:- 37:-

EI. våffeljärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47:50

Strykjärn med termostat från .. 35:50

Potatisskalningsmaskinen I
"Pontus" · 46:50

B
Snabb-

köps

butiker

Rostfria formar och fat.

Nickelcrom

Tilja rostfria matbestick

Tryckkokare 46:75 86:-

Tidur 17:50 20:-

Luma Julgransbelysning .. 21:- '31:-

Julbordets Prydnader
och Läckerheter

JULOST

J/älhornna

Konsum Gustavsberg
Fruvik - Lagnö - Grisslinge
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Välkomna till
0

JUL- och NYARSHELGENS
Möten och Gudstjänster i MISSIONSHUSET

Söndagen den 16 dec. kl. 15: Sönd,agsskolans Julfest
Sönd. 23 dec. kl. 11.15: Gudstjänst, Thorsen
Juldagen kl. 7: Otta, Kören, 'I'horsen ; kl. 8.30 : Sångstund å Ålder-

domshemmet
Annandag Jul kl. 17: Missionsgudstjänst
Nyårsafton kl. 18: Nyårsbön, östby, Andersen, Thorsen
Nyårsdagen kl. 16: Familjefest
Trettondag jul kl. 14: Julfest i Skälsmara Missionshus
Tisd. 8 jan-Sönd. 13 jan. : Alliansmöten
Sönd. 20 jan: Församlingens Arshögtid
Tisd. 22 jan: Norrl. avskedssymöte för pastor och fru Thorsen

MISSIONSFöRSAMLINGEN önskar alla Välsignelserik Julhelg
och ett GOTT NYTT AR.

Gustavsbergs Baptistförsamling
hälsar Er alla välkomna till Jul- och Nyårshelgens möten i Kapellet.

Juld,agen kl. 7: Julotta
Annandag Jul kl. 11.15: Gudstjänst
Nyårsafton kl. 18: Nyårsbön i Missionshuset

kl. 22.30: Nyårsvaka i Hyddan.
Nyårsdagen kl. 11.15: Gudstjänst

En fridfull julhögtid och ett välsignelserikt
Gott Nytt År vill vi också tillönska Er alla.

BAPTISTFöRSAMLINGEN.

Filadelfia församlingen
GUSTAVSBERG

önskar • alla och en var Välkommen till våra

JUL- och NYÅRSMÖTEN
SÖNDAGEN 16 dec. kl. 15

Söndagsskolans fest i Bergasalen
JULDAGEN Kl. 7

Julotta. Kj. Andersen
ANNANDAG JUL, Kl. 11.15

Predikan. Kl. 19 Väckelsemöte
Inger och Kjell Andersen m. fl. Sångarna

NYARSAFTON
Kl. 18 Missionshuset
Kl. 22.30 Hyddan. Nyårsvaka. Thorsen, östby, Andersen
och Sångarna.

NYARSDAGEN
Kl. 19 Väckelsemöte. Inger o. Kjell Andersen m. fl. sångarna

Red:s spall
Puh! Vilket snickeri att få ihop Jul

numret. Men nu har vi en lång jul fram
för oss - och då kopplar vi av ett tag,
och sysslar med något annat. Jag kan
ju ägna mig åt litet Saltstänk och Kvit
ter till Nyårsrevyn ... Julnumret är sig
likt - litet Petterssons blandning som
Garring sa' - med de vanliga rubriker
na. Fanfars jantaeier har jag tagit med
under strejkhot - och en så snäll med
arbetare vill jag inte stöta. Edla Sofias
Saltstänk är lika friskt som vanligt -
men frampressat under vissa för oss
alla förnimbara olustlciinelor kring miss
handeln av Ungern. Höstens glädjeämne
är nog den goda kontakten med ton
åringarna i Bergasalen. En annan kitl
sak är den att kommimen blivit ägare
av en bit mark och därtill Värdshuset.
Det kunde väl ingen di'ömma orn före
KF:s tid.
Ja, God Jul på er då! Vi satsar väl på

ett Gott Nytt Jubileumsår för Gustavs
bergaren!

Red.
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Litet tidsfördriv under Julen, hoptrocklat av
Gösta och Sven. Ingen tävling - men den som
klarar det har gjort en bra prestation! Mycket nöje I
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Bristsjukdom
Vi möter ibland ordet bristsjuk

dom. Det gäller då vanligen företeel
ser inom de levande varelsernas värld.
Mänskor, djur och växter kan förete
vissa svagheter och avvikelser, vilka
har sin orsak i brister beträffande
näring, sol och andra hälsofaktorer.

Detta begrepp kan säkert ges en
ganska vidsträckt innebörd. Så kan
många av våra beteenden härledas
från brister av olika slag. Om vi ser
det så, blir det lättare att förstå och
komma tillrätta med vissa svårighe
ter, till gagn för den gemensamma
trivseln.

En person hade ett stadigt rykte
om sig för butterhet och surhet. Han
var inte rolig att ha och göra med.
Men det var i själva verket bara ett
fel med honom - han saknade mod
att vara fri, öppen och verksam utåt.
När den sunda lusten till självhäv
delse och aktivitet stängdes inne av
feghet och modlöshet, blev humöret
dåligt, och så fick omgivningen kän
na av den komprimerade olusten.
Visst var det synd om den mannen ...

Vi talar ibland om mindrevärdes
känslor. Dessa bottnar i bristen på
självtillit, öppenhet och spontanitet.
Lite var har vi väl någon släng av
den åkomman, även om vi dessbättre
inte behärskas av den. De som i detta
avseende har det värre ställt än vi
själva, bör ha rätt till en smula med
känsla. Kanske kan vår hjälp och upp
muntran bli ett medel till befrielse
och hälsa.

. Ibland tycker vi oss sakna vidsyn
och tolerans i de mänskliga samman
hangen, och detta kan kännas olus
tigt och besvärligt. Men även här rör
det sig kanske ytterst om en otrevlig
bristsjukdom. Bakom själsliga reak
tionen kan ligga kroppsliga skavan
ker. Det kan också vara andra ting;
såsom brist på vänlighet och kärlek i
barndoms- och ungdomsåren, som
gjort sinnet hårt och omedgörligt.

Vi ska inte försvara och än mindre
gilla grinighet och intolerans. Där
emot bör vi förstå att varje sinnes
art har sina givna orsaker. Om vi ser
det så, får vi lättare för att umgås
med olika naturer. Vi undgår då att
förargas i onödan - och vi lyckas
själva klara oss mera själsligt hel
skinnade genom jämmerdalen.

V. J.

Maskerad
Det är bara maskerad.
Man går här och gycklar
och låtsas vara glad.
Men bakom masken som vi lånat,
där bor vårt eget jag,
som vi glömt och hånat
- såi:lan är livets lag.
Om vi ej får harmoniskt spel,
då är det vårt eget fel,
ty vi har tappat våra nycklar
till lyckans estrad.

Pengar
Pengar det är silver,
pengar det är guld.
Pengar det är tillgång,
pengar det är skuld.
Pengar kan man tjäna,
pengar kan man få.
Pengar det är allting,
men ingenting ändå.

Livets stig
Det finns en liten vacker stig,
den går till dig - den går till mig.
Jag gick på denna stig en dag,
jag ville vinna ditt behag.
På halva vägen möttes vi,
du svarade ja och stod mig bi.
Vi funno lyckan där vi två,
på livets stig med våra små.

ARGUS
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Ivrig, ängslig,
självbestämd?

"Vackrare Vardagsvara" hette en
propagandapublikation som Svenska
Slöjdföreningen gav ut 1919. Den var
författad av Gregor Paulsson och pre
senterade för den stora allmänheten
ett nytt program för den· svenska
konstindustrin. Det var i samma veva
som Wilhelm Kåge kom till Gustavs
berg och började omsätta denna bok
titel i porslinspraktiken. För ett par
år sedan bad Hjalmar Olson Gregor
Paulsson, som av åldersskäl stod i be
grepp att lämna sin befattning som
professor i konsthistoria vid Uppsala
Universitet, att skriva en ny "Vack
rare Vardagsvara" anpassad efter
dagens situation. Gregor Paulsson
slog sig samman med sin son national
ekonomen Nils Paulsson och resulta
tet blev den på KF:s förlag utgivna
"Tingens bruk och prägel". Den har
blivit väl mottagen, recenserad i
många sorters olika publikationer
från dagspress till fackpress och satt
i gång en debatt om varor och livs
stil som vi inte haft någon motsva
righet till på länge.

Det betyder egentligen inte att bo
ken "Tingens bruk och prägel" är en
tidskrift eller ett utmanande debatt
inlägg. Tvärtom har författarna i
första hand bemödat sig om att
tränga djupare in i de faktorer som
formar både våra varor och vår livs
stil, analyserat sammanhang mellan
vardagsvarornas praktiska, sociala
och estetiska funktioner och konsu
menternas inställning både till den
varuflod som forsar fram på dagens
marknad och de behov vi konsumen
ter har - eller anser oss ha - i en
period som hittills karakteriserats av
en ständigt stigande materiell stan
dard.

Man kan säga att denna bok angår

varje människa, eftersom vi alla är
konsumenter och att den dessutom är
ett betydelsefullt inlägg i en allmän
kulturell fråga, som rör hela det
svenska samhället.. Hur skall man på
verka produktionen för att den skall
framställa sådana varor som verk
ligen tjänar den stora allmänheten
och vad är det egentligen för varor
som bäst tjänar den stora allmänhe
ten? Författarna menar att det är ge
nom vårt val av varor, i första hand
för hemmet och dess inredning, som
vi bygger upp en livsstil. Man kan
också vända på saken och säga att
det är vår livsstil som avgör vilka
varor vi väljer - om vi nu kan få
tag på den sortens varor vi vill ha.

Hur som helst, det finns ett intimt
samband mellan vad vi köper och den
allmänna inställning vi har till den
materiella tillvaron. Ochdet är i häv
dandet av detta till synes enkla men
ofta förbisedda faktum som bokens
värde ligger. I de flesta tidigare re
sonemang om varor hall' man vanligen
talat om varan som en isolerad sak,
som i sig själv är praktisk eller
opraktisk, ful eller vacker, fin . eller
tarvlig. Men i själva verket får ju
tingen omkring oss en mening först
vid användningen. En aldrig så nog
grant varudeklarerad textil meterva
ra blir ju olämplig om den används
i fel sammanhang, ett aldrig så vac
kert linne passar inte som överdrag
till en stoppad sits med tvära kan
ter; den styva linnetråden bryts.
Samma tyg hade ·kanske passat ut
märkt som överkast till en säng eller
som draperi. På samma sätt kanske
en träpall är utmärkt i köket men
den passar inte i vardagsrummet. Och
samma röda kudde (garanterat sol
och tvättäkta) kan i en soffa vara en
stimulerande färgklidk, i en annan i
stället en kontrast som skär i ögo
nen.

Detta är ju egentligen ganska själv
klara förhållanden som var och en
lägger märke till i det dagliga livet.
Men inte desto mindre är det våra
åsikter om det praktiska och oprak
tiska, det socialt passande och opas
sande och det fula och vackra som
bygger upp det författarna kallar
"konsumtionsstilarna".
I boken skiljer man på tre såda

na, den ivriga, den ängsliga och den
självbestämda. Den ivriga konsum
tionsstilen representeras av de män
niskor som vill vara först med allt
det nya, de som - ofta till varje pris
- vill vara annorlunda än andra och
som vill skilja sig från den grupp
de tillhör. Den ängsliga konsumtions-

stilen följs av dem som absolut inte
vill vika av från mängden eller sin
egen grupp. De vill vara lika "de si
na" och känner sig otrygga om de in
te är det. Man. kan säga att den iv
rige accepterar ett mode, en nyhet
eller förändring medan denna ännu är
ny och inte blivit allmänt accepterad
och överger denna nyhet när den blir
"gammal" för att då kasta sig' Pil!
nästa nyhet. Den ängslige accepterar'
nyheten först i det ögonblick som
den blivit accepterad av det stora
flertalet. Slutligen har vi den själv
bestämde som handlar efter eget val,
antingen han eller hon därigenom gör
som andra eller handlar annorlunda'.

Naturligtvis är denna uppdelning
i tre olika konsumenttyper en sche
matisk konstruktion ehuru den inte
saknar underlag i verkligheten. Det
är inte heller så att individen enbart
är ängslig, ivrig eller självbestämd,
Alla är vi troligen en blandning av
alla sorterna men också blandningar
med olika proportioner.. Att söka till
lämpa denna indelningsgrund både på
sina egna och andras attityder till
omvärlden och varorna är en både
spännande och givande metod att kla
ra upp sina begrepp och skaffa sig
en mera systematisk kunskap om hur
varor väljs. Men här är inget sagt
om vilken attityd som är bättre eller
sämre, vilken som ur individuell och
samhällelig synpunkt är önskvärd.
Fastän orden ängslig, ivrig och själv
bestämd associerar till "bättre" och
"sämre" attityder tror jag man får
akta sig för att undervärdera de två
föratnämnda och övervärdera den
sistnämnda inställningen. Den ivrige
behöver inte vara nyhetsjägare, det
kan också vara den framsynte och
lättrörlige, nyskaparen och pionjären.
Även i den ängsliga attityden kan
det ligga en värdefull eftersinnande
prövning (det är för övrigt fråga om
denna beteckning är riktigt vald). Den
självbestämde kan å ena sidan vara
en omdömesgill självständig typ men
kanske också ett "original" utan kon
takt med medmänniskorna eller en
känslokall individualist.

Men även om denna indelnings
grund i framtiden både kan komma
att modifieras och kompletteras för~
svarar inte dess eventuella bristfäl
lighet en undanflykt från frågan om
vilka konsumtionsstilar vi anser - va
ra positiva och livsbefrämjande.
Strävar vi efter ett massmönster, ett
gruppmönster eller ett individuellt
mönster för vår livsföring och vårt
val av varor?

Arthur Hald
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Gustavsbergarens första nummer

Om Du tittar på denna tidnings om
slagssida så ser du att där står angivet
15:e ärg. När den årgången är klarad
kan vi alltså fira jubileum med Gus
tavsbergaren, Det var på hösten 1942
som planerna på en tidning ventilerades
med fabriksledningen och i diskussions.
cirkeln Forum. I januari 1943 kom nr
1, som försiktigtvis kallades för Prov
nummer. Nummer 2 följde i mars och
nu hade Calle B ritat en omslagsvinjett,
som vi nött på under åren och inte hel
ler har lust att byta. Sidan 2 och 3 har
allt från begynnelsen reserverats för "le
dare och debatt" och under den väl
bekanta vinjetten Forum har många vik
tiga samhällsproblem belysts av lokala
pennor. I maj 1943 kom det första
"Saltstänket" med Gezeiius vid gåspen
nan. Frän år 1947 infördes hel omslags
bild på första sidan och från 1950 fick
Julnumret ett mera påkostat omslag. -
Det skulle vara intressant att samla
samman ett register över innehållet i
Gustavsbergaren under åren.- ett upp
drag som med varm hand överlåtes åt
en frivillig medarbetare. - Nog om

söka ,ge någon historik över tidningen.
Men jag skulle gärna vilja berätta litet
om hur tidningen kommer till, från
önskeskissen och de första manuskripten
och fram till utsändningen i brevlådor.
na. Det kan ju bli en handledning för
den som vill ta jobbet som redaktör, när
jag ledsnat eller man ledsnat på mig ...

När det alltså börjar bli så dags, d.v.s.
en· månad före utgivningen, lägger jag

upp 24 lösa blad med fasta rubriker och
"önskcrubrfker", börjar tjata på foto
grafen om att plocka fram aktuella bil
der och göra en omslagsbild, funderar
på och skissar några ämnen till uppsat
ser, går igenom anteckningarna om vad
sig tilldragit haver - och· ringer eller
skriver runt till trogna medarbetare för
att få dem att sätta pennan och skriv
maskinen igång. Och så börjar manu
skripten strömma in - trodde Du. Jo,
Fanfar och Edla Sofia, öhlund, Olle Hal.
lin och Mattsson kan vara sena ibland
- men deras manus kommer bergsä
kert. Men de räcka inte till att fylla 24
sidor. Då ser jag över mina förråd.
George Garring är en pålitlig och väl
villig man, som brukar sända mig några
uppsatser i taget. Viktor Johansson, en
annan vän i viken, sänder troget tänk
värda saker - fem spalter räddade. -
En ny omgång "utpressning" sätts
igång från min sida och alltid träffar
jag på någon vänlig själ. Berg ätar sig
skriva en sak under Forum, Hald lånar

Hur

detta. Det är inte min mening att här ,bild.

Maskinsättare Einar Alm har umder
årens lopp satt tusentals kilometer

maskinrader.

gäst vid Kolström. Han följer också tid
ningen med intresse och bryter och sät
ter rubriker med särskild känsla, Det
tycker jag förresten hela raden av tryc
keriets medarbetare visar. Vi har tagit

Gustavsbergaren kommer till
sin förträffliga penna till ett uppslag
om våra förnämsta produkter, och sät
ter jag mig hårt på några stycken till,
så kan jag få fram informationer av all
mänt :intresse. Nu har jag kanske mate
rial för 12 sidor. Några smånotiser och
andra bidrag och inska,ffade annonser
fyller ytterligare några sidor. Resten får
jag nog skriva själv.

·En del av de influtna manuskrip
ten måste jag skriva rent och put,
sa, bilderna ska beredas plats och
storleks.bestämmas - och så går då
hela bingen rvag med angivande
av stilval till tryckeriet - Olof'ssons
Boktryckeri på Folkungagatan. Vi föl
jer med.

Här trMfar vi en för vår tidning in
tresserad stab. För Boktryckare Olofs
son och hans medhjälpare finns inga
omöjligheter - om vi så behöver force
ra, trycka om en sida eller byta ut en

Fru Hedwig Olof'sson, som är vår när
maste kontakt i "typografin", har varit
oss till särskilt stor hjälp med räd och
dåd. Jag vet att hennes personliga in
tresse för Gustavsbergaren bl. a. tar sig
uttryck i att hon tar slut-korrekturet
som hemmalektyr för att fä tidningen
all right.

Handsättare Ragnar Johansson, en sä
ker yrkesman, 'har gått i skola som liten
grabb i Ingarö och är stadig sommar-

några bilder av dem, för att bättre visa
hur tidningen kommer till.

Först hamnar manuskripten hos ma
skinsättaren, som har en hel del stilar
att välja ,på. Gustavsbergaren sättes
med "Ideal" det mesta med "petit rnell",
ett typsnitt, som amerikanska Iäkare
funnit vara mycket skonsamt för ögo.
nen. Typograferna har ju ett eget mätt
system, ej centimeter utan punkter (p)

Handsättarna Henry Larsson
och Pierrou,

Sättningen med lösa typer iäföres ännu
i stort sett på samrna sätt som på

Gutenbergs. tid.



FEBRUARI 1957 GUSTAVSBERGAREN 5

,(~:
~_J
~,1r.1,
-~
lirl!f~
~,~ ~i::r_,~-~~ lli- ~ I; ,- -- h .. , , ,. - ..
~I ~~~~~-.~=Acc:._c-c=:zz~

Homdeiittaren. Ragnar Johansson har
satt och brutit alla. nummer av
Gustavsbergaren sedan juni 1948.

och sedan gammalt latinska namn på
de oljka stilsorterna. Petit = 8 p, bor
gis = 9 ,p, conpus = 10 p o.s.v. När vi
vHI pressa in riktigt mycket ger vi or
der om nonpareille = 6 p kompakt, det
är då den intresserade läsaren får ploc
ka fraJJTI lförstoringsglaset. - Sättma
skinens tangentbord liknar en skrivma
skins. Matriserna föres efter radgjut
ningen genom en sinnrik anordning äter

sina kanaler i matrismagasinet.
Sedan tar handsättaren vid och drar

Litografen Erik Lundberg sköter
kameran.

Snällpresstryckaren Carl Lundberg,
60 år i yrket och alltjämt vital.

s. k s,paltkorrektur för en första läs
ning, ty även den skickligaste maskin
sättare kan råka slå på fel tangent el
ler kanske rent av redaktören vill
ändra litet. Ett enda litet bortglömt
kommatecken föranleder nysättning av
hela raden. Ombrytningen. d.v.s. for-

Nu har Gustavsbergaren hunnit till
bokbinderiet, där fröken Lisa Nyström

verkat i snart 30 år.

matläggningen av hela sidan med in
pass av klicheerna är också handsätta
rens arbete.

Av klicheerna finns det olika slag,
men alla original överföres fotografiskt
på en zinkplatta, som sedan etsas, re
tuscheras och monteras på träfot. Ke
miska Iappningar, som syfta till att ge
hårdare tryck åt mörka partier, sättes
på däckeln som spännes 'kring tryck
cylindern men ytterligare handskurna
lappningar behövs för att göra rättvisa
ät de förnämliga fotografierna vi består
oss med.

När. jag får de första korrekturen tar
det några kvällar att rätta dem och att
klistra förslag till sidor och placera tbil-

lnstickning är ett av momenten
i tidningens tillkomst.

der. Och när slutligen ombrytnlngskor
rekturet kommer har jag en spännande
veckohelg för att passa in puzzlet, ta
bort och lägga till. Skulle det råka bli
så att en sida blir tom, så måste den
fyllas - eller också måste 3 sidor tas
bort. Så jag försäkrar att det kan vara
huvudbry!

Förarbetena och tillr1ktningen i pres
sen tar längsta tiden, själva tryckningen
som utföres i en amerikansk press, går
fort undan, trots att den måste passas
noga och fordrar sin man.

Nu återstår falsning, Instick, häftning,
skärning och paketering av alstret. När
så tidningsbuntarna slutligen kommer
till Gustavsberg får Harald Lindholm
ett bra jobb med distribuermgen. Det
skall tryckas kuvert, adressändringar
göras på namnplåtar och uppdelning
ske i poststatloner m.m. Slutligen ger
sig brevbäraren ut till väntande brev
lådor. Och när Oustavsberguren ir i
våra händer, då vilar en märkbar ro
över samhället.

G. Dbg

Boktryckare Carl ototseon tar med.
orubbligt lugn emot alla ev. klagomål.
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Min ungdoms vilda
("avslutande kapitel")

Aret 1912 var ett bemärkelseär på
många vis. Stora sjöolyckor, "Titanic"
stötte på ett isberg, Odelbergs "Maud"
körde på lilla grynnan och "Torskgub
bens" båt sjön>k närapå med "man och
allt" vid kajen. Så var det ju Olym
piska spelen och jag och Gustav V ope
rerades för våra kungliga blindtarmar,
Honom skrev dom en massa om i tid
ningen varje dag, mej gav dom fasen i,
- ändå var min <blindtarm lika stor som
hans. Men som sagt var, "man måste
vara känd för att bli erkänd". Fast nog
tyckte jag act den ena tarmen kunde
vara lika så ,god som den andra. Dom
sade åt mig när jag lämnade sjukhuset:
"Var försiktig med vad ni äter". Det be
hövde dom ej be om. Man åt inte ihjäl
sig på hummer och rysk kaviar med 30
kr. i månaden.

,Så det skulle då bli lätt arbete till
att börja med (allt arbete är lett).
Hönshuset var ett passande arbete tyck
te dom. Efter en vecka tyckte varken
gubben Jaenson eller hönsen att det var
bra, äggproduktionen •gick ner och Jaen.
sons blodtryck gick upp. Själv kände jag
mig' som vanligt i sommarvärmen. Så
kördes man från naturen och fåglarnas
sköte in på "Hinkelslageriet" - rätt in
i Sylfidernas armar. [)e världsliga nam
nen av dessa sylfider var Augusta John
son, Hilda Palrnsbröm, Moster Algoulin
m. fl. Oh, synd och nöd, oh sorg och
kval, ack denna jorden är en jämmer
dal ...
På "Bagarna träsk" spelades bandy,

Jag tror jag såg det första gången 1904.
Naturligtvis skulle man göra likadant,
men det fanns ju ingen bandyklubba!
Far min hade en söndags-spatser-käpp
med ett hundhuvud som krycka, det dög,
d. v. s. så länge som hundhuvudet höll.
När det var gånget kom allting till en
ände, och den ändan var min. Det som
var kvar av käppen drogs till mitt sam
metslena slut som magneten till stål,
förd och dirigerad av käppens ägare,
Men nog hade dom kunnat låtit en ta
byxorna av sig innan dom damma utav
dom.

Nya och revolutionerande uppfinning
ar från denna tid var ficklampan och
karbidlyktan för cyklar. Ficklampor och
batterier såldes av "Manne" i Skeviks
gatan. Han kunde med att sätta tungan
på de två utstickande mässingsbladen
säga precis hur många volt där fanns i
batteriet. Om han sade "3 volt" var det

0ar
3 volt även om det ,bara lyste som ett
kattöga. Men man hade ju lätt sig att ej
argumentera med experter.

Så kom gatlyktornas tid. "Natt-Olle"
var den första "Varde-Ljus't-mannen
och hans efterträdare var Tunström.
Följande konversation förekom vid ett
tillfälle när lyktorna skulle släckas:
Kalle, Joel, David och ett par· till (av
vilka jag höll en i handen) hade, om
ej "På fjärran kust" dock "Prövat dru
vans must", nog av den varan för att
bli retfulla. David fråga;de: "Ä Tunström
lykttändare?" "Jo de stämmer de", blev
svaret. "Va i hälsefyr släcker du för
då?"
På bönemötet vittnade Tunström och

läste ur den goda boken: "Vem eägen i
mig vara" ? Då hördes en välkänd röst
långt nerifrån dörren. "Kakelmakare
Tunström". "Gas-Pelle" undfick nåden
en kylig vinterkväll och begav sig, fylld
av salighet, på hemvägen. Emellertid
var trappan hal och Pelle slant oeh
golvet kom upp å slog till honom i rygg.
slutet. Utav födsel och ohejdad vana röt
Pelle till "Djäk - - -", så erinrade
han sig som väl var att han var frälst ...
"Tack å lov!"

Begravningar äro ju i regel allvar
samma tiUställningar och bör därför
respekteras och ej dras In i skämt. Jag
kan dock ej hjälpa att jag måste dra
fram en ikylig vardag. Jordfästningen
var över och klockarn klämde i med
den passande psalmen. Prästen satte
mun i strutform och hasade sig med
så gott han kunde: På våren går ju
syran i träden, syran här gick ej längre
än till prästens näsa; men den porlade
lika friskt som ösby å och var gång
droppen föll vart han litet efter med
orden i psalmen, när klockarn var färdig
hade prästen halva versen kvar, men
han drog på till han var färdig ...

Stjerna var kal ,på hjässan och bas
på målarsalen och bodde den här tiden
i Grindstugatan. Han kom en kväll och
gick förbi lyktan utanför "Fredblads".
Där stod några sångens dyrkare i topp
form, jag tror dom höll pä_ att gå över
till den katolska läran, för dom gjorde
en massa vidunderliga korstecken med
benen. Men dom hälsade artigt "God af
ton". Stjerna blängde och lyfte pä hat
ten, då klämde en av tenorerna i med
"Klara Stjerna du som strålar".

Helmstein var en atletiskt byggd man,
på ungefär fem fot I längd, med skuld-

ror som den värsta kvartersbutelj. Han
kom en dag marscherande över Snic
karns träsk. Där stod "Jeppe" och ang
lade och hade tfätt ett par fina gäddor.
"Stilig gädda det där Söderberg, den
väger väl minst ett kilo?" Jeppe tog
sej om näsan. "Nää det gör den inte,
men nog fan väger den elva hekto all
tid."

Så skulle än muddras upp. För ihand
med en stor skopa. Basen var "Sven
Anders". Så fick man tag i en rot med
mudderskopan. Sven var där med yxan.
"Djävla trärötter å förbannade sk-t",
sade han och högg av roten. Enda felet
var att det var ingen rot. Det var riks
telefonkabeln ...

Var fanns den bästa frukten? Mja,
Renklorna vid Bråvalla var bra, "Snuf
sis" Hampus var fina, Efraims Säfsta
holmare var bra också. Ja det här är ju
.förstås bara hörsägner. Folk pratar så
mycket. Barlows :plommon var bra· ock
så - påstods det.

Nu har jag en bekännelse att göra.
Ett brott har tyngt och plägat mitt an
nars rena och snövita samvete de sista
45 åren, ibland har det till den grad
överväldigat mig att jag gråtit floder av
tårar och förlorat matlusten för flera
timmar i taget. Jag är den SKURK som
i hastigt och obetänksamt mod gömde
G. H. Lagerströms byxor en dag när
han tog sig ett bad i "Pojkarnas bad
hus". Jag är så. genomledsen och ned
bruten efter denna bekännelse. Tro mig.
Men sanningen är den, att den dyrbart
älskade läraren tfick vandra i bara mäs
singen frän stranden till hemmet. Men
nog såg det finurligt ut alltid. Så dom är
skapade en del!

Våren var invandringens tid vid Gus
tavsberg. [)ä anlände Nils Dackes lands
män massvis. Efter att ha laddat sina
dunbolster med halm från Farsta, flyt.
tade de in i det Gröneborgska Palatset
eller i Kullarna. Där var Otto och Frans
och "Pettamå.la" och den rödögda Stra
divarius-dyrkaren Nels August Holger
son. Samtidigt anlände till vår odelade
förtjusning ett välbehövligt tillskott av
kvinnlig arbetskraft i form av kullor.
Och dansen gick i Kullen, Stenkullen
och Mariagatan, och ·grannarna ''njöto"
i fulla drag av st'ampet, skratten och
rännandet i trapporna.

De vackraste rosor såväl som de skar
paste törnen växer på samma rot. Sorg
och glädje äro nära ibesläkta:de, med
gångar köpes i de flesta fall genom mot
gångar. Man kan ej heller döma och
fördöma en persons framtid efter hans
uppförande i uppväxtåren - lika litet
som att man kan med bestämdhet säga
att ett gott hem all:tid frrumbringar en
god medborgare. Naturligtvis äro utsik-
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I Våsterled
X.

"Världen är så stor så stor
Lasse Lasse liten."

Ska jag ;resa trn västkusten eller ska
jag stanna i Minneapolis för att sedan
resa tillbaka i österled? Det är den sto
ra frågan. Beskäftiga vänner i Detroit
har avrått mig från att fortsätta men
lika energiska pådrivare i Minnerupolis
har rekommenderat att :fortsätta. Var
det kanske för att bli av med mig? Tve.
hågsen, oviss och räddhågad beslutar jag
mig äntligen för att fortsätta resan än
da bort Ull ,Stilla Havets fjärran belägna
kust. Min bussbiljett räcker ju ända
till Los Angeles och har endast kostat
500 svenska kronor. Men först måste vi

>
stanna några timmar i Minneapolis ooh
S :t Paul. De två bvilllng'städerna som lig
ger på var sin sida av floden Mdssl
slppi,

De två städerna -ligger ,i Minnesota,
en av de 48 staterna i USA, och den
för oss svenskar namnkunnigaste sta
ten. Minnesota iblev stat först är 1858.
Det är ganska :märkligt att denna stat
och dessa städer endast har 100 år på
nacken. Av befolkntngen utgöres en
tiondel av svenskar eller svenskättling
ar. Trodde Du att svenskan var det för
härskande språket dä trodde Du fel.
överallt, i alla sammanhang förekom
mer endast engelskan. 1Större delen av
de svenska emigranterna har redan gått

terna större, men där finnes bevis på
motsatser och tyvärr många av dem.

Visst gjorde man rackartyg i ung
domsåren. (Det kanske sitter ,i ännu).
Nog snöt man väl några äpplen, här å
där, hartzade på fönster och lurade en
och annan gädda från än till stekpan
nan, "Lånade" ett lakan från Hultmans
klädstreck, tog det på sig och skrämde
dagsljuset ur hans piga sent en kväll
med ett Bcu-u-uu. I stället lämnade man
med glatt hjärta några nävar hår i ut
byte, tog också upp kollekt i form av
dagsedlar, en del elaka människor fick
för sig att mina öron var nå'n sorts
handtag. Och man konsumerade en hel
del hasselsoppa men i det stora hela
vart det jämnstruket d. v. s. när man
fått sin Wlstrykning så jämnade det
andra ut sig ...

George Garring

bort. En ny generation har tillkommit.
Den svenska folksprnran håller på att
försvinna. Många fruktlösa försök görs
för att bevara den gamla svensktiden.
Ett slags S-kansen som ,bevarar gamla
folktraditioner och ,gamla svenska
bruksföremål finns. Men allt för många
vill inte kännas vid det gamla fattiga
landet Iångt där ,borta under polcirkeln.

S:t Paul är huvudstaden i Minn.esota.
För endast några decennier sedan var
det en svensk farmare vid namn Olsson
som brukade den jord där staden S:t
Paul numera ligger. Olssons lilla block
stuga finns fortfarande kvar, som ett
minne från den grumla nylby,ggartiden.
Jag besöker en 1kyrkogård. 'En svensk

kyrkogård. Enkla träkors, på andra stäl
len höga stenar i granit. "Här vilar An
ders Per Jonsson, han fick aldrig återse
sitt ,gamla land" står det inristat i den
grovhuggna stenen. Längtan till det
gamla landet går igen i a'Ilt. Ja,g möter
en gammal kyrkogärdsvaktmästare, Han
är svensk, men bosatt här ute sedan
50 år. "I skolan i Sverige läste jag ofta
om den stora floden Mississippi men då
kunde jag väl aldrig drömma att få leva
här större delen av mitt Iiv", säjer den
gamle mannen på sin brutna svenska.
"Här ute kommer jag snart att vila
vid stranden av den stora Misstssippi
floden". Den gamle torkar en tär från
kinden och jag tar ett hastigt farväl
för att fortsätta min resa.

Och jag reser längre och längre in i
landet. Det känns underligt, spännande
och oroligt. Jag har rest 260 svenska
mil men jag har lika lång sträcka •kvar
innan jag kan doppa min fot i Stora
Oceanens böljor, Det är bara att knalla
pä. Bussen, den moderna ,prärievagnen,
kör sina modiga 120 kilometer i tim
men. Det är god stämning i bussen.
Bekvämt nedsjunken i en !fåtölj kan man
lukta stg till crninst tio olika kulturer
bland passagerarna. Alla. Hka måna
om sin egenart och sina särdrag.

Vid min sida sitter en ung indiska
vita Iångibyxor, sari och högklackade
skor. Hon har rödlackerade naglar och
utströmmar en doft av eau-de-cologne,
och en del odefinierbara kryddor. "Å,
att resa är att leva", säjer hon på en

god engelska som till och med jag kun
de begripa. "Tänk alfa dessa människor
som reser i flock, låter sig ledas efter
ett ,bestämt schema, ja skickas iväg ,som
hermetiskt tillslutna paket ipä tåg eller
flygplan. Vad ser de, vad upplever de?
På sin höjd förnimmer de bullret av
motorn från det fortskaffningsmedel
som för dem från den ena ,platsen till
den andra. 'Monsieur, monsieur! Tänk
:att fä åka ,buss, stanna var man vm,
leva som man vill, träffa intressanta
människor. Å monsieur, detta är väl
underbart, är det inte, säj." "Ja, det är
rätt trevligt", säjer jag pä min entoni
ga engelska. Men ,genast tänker jag:
Detta .borde väl kunna säjas bättre,
med andra och mera poetiska oro kan
ske. :Därför säjer jag vänd till den in
diska flickan: "Ja1g älskar !bussresor."
- "A min monsieur! Att älska,. att
uppleva kärleken under en 1bussresa det
är det stora undret, det välsignade und
ret som övergår allt annat". - Har hon
missförst•ått mej? Hennes ögon ·sprutar
eld. Hur ska detta egentligen sluta. Bus
sen gör en tvär gir ,ooh stannar. Vi är
framme i Bissmavk. Indiskan försvann.
Jag återser henne aldrig. Kanske var
det bäst sä.

Ett rastställe är som en oas i öknen.
Åtminstone_ för den som reser med ibuss.
Jag tar fram min karta och min färd
biljett. Biljetten visar att resan ska gä
genom staterna Nord Dakota, Montana,
Washington och Oregon.

Vi åker vidare. ,Staten Montana är
som ett stort spöka:ktigt mänlandsikap.
Här utbreder sig den skrämmande prä
rieöknen i all sin vildhet. Aldrig hade
ja1g kunnat tänka mig jovden sä stor
och himlen så ändlöst vid. Är det hundra
mil du ser åt väster elller mera? Vänd
dig om och det är likadant ät öster. Det
blir vidare och vidare, ju längre du be
traktar det. Man kan resa i timmar mot
hor•isonten och den flyr ständigt undan.
Präriegrä:set växer högt och frodigt, det
är som ett stort gräshav. Vi har nu åkt
i över sex timmar ocih lfovtfarande syns
bara himmel och jord. Det lider mot
kvälL Den första kvällen pä den andra
dagsresan. 1Solen sänker sin ,glödande
kula ned i präriehavet och färgar prä
rien röd, mörkröd , mö11kbrun och slut
ligen svart. Det har ,blivit natt. Långt,
långt borta kan man uppfatta tjutet frän
prärievargar, de jämrar si:g alltid dä so
len går ned.

Och det vart mongon den tredje da
gen. - Morgonsol över Prärien! Finns
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det något skönare, något vackrare?
Skönheten består i himmel, tomhet och
tystnad. Det -blir sinnebilder, symboler
över människans ensamhet och tillva
rons storhet.

Vi rusar lfrarrn över Prärien som
ibland övergår til! öken. Men snart änd
rar landskapet form. Det börjar bli
skogsklädda åsar. Vi passerar ett indian
reservat. Husen är byg,g<la på pålar och
samlade i en by, På avstånd liknar det
en grå oformtg massa.

Vi ser nu grovt tillyxa<le hus, det är
.farmare som slagit stg ned i dessa ens
liga trakter. Här finns den vilda västern
i all sin ,primitiva prakt. På nytt öpp
nar sig vida slätter, men detta är inte
prärien, nej det är bördiga slätter. Här
finns stora sjöar och präktiga skogar.
Bussen arbetar sig rfram vidare, men den
avbetar tyngre. Stigningen blir allt mera
märkbar. Det •blir allt tätare mellan
hållplatserna. Förklaringen kommer
snart. - Långt borta i horisonten reser
sig väldiga höga bergsmassiv vars höga
majestätiska fjäilkammar !försvinna i vi
ta moln. Det är KlLppiga Bergen, som
reser sig fyratusen meter över havet.
Hur ska vi kunna komma med bussen
över dessa väldiga berg som är dubbelt
så höga som Kebnekajse?

Man måste beundra den tekniska
fulländning som kännetecknar dessa
bussar som bit för bit orkar forcera de
väldiga motlut som lfinns i denna svär.

framkomliga terräng. Efter !flera tim
mars :körning, ständigt uppåt allt högre
och högre när vi så äntligen <len högst
belägna platån på Klippiga Bergen. Här
ligger det metertjock snö. Väldiga plog
försedda traktorer håller dock vägarna
raroara, Luften är tunn· och ,genom
sklnlig och utsikten är storartad.

Nu bär det iväg nedåt. I rasande fart
vid sidan av jättestup. Ett fel på bus
sen och vi är alla förlorade. Men allt
går väl och vi är framme i Spokane,
som är vägdelare mellan ,Seattile och
Portland. Jag tar bussen :mot Portland,
Denna stad som näst Minneapolis, hyser
de flesta svenska emigranter i Arne
rika.

Vi passerar nu de stora skogarna,
skogskamperna, där så många svensk
amerikaner avbetat. På stora områden
är skogen skövlad. Fortfarande finns
det kvar lämningar efter sågverk som
ligger och ruttnar ned. Ett stort ute
värdshus '1igger på en bergsluttning där
ett trehundra meter högt vattenlfall stör
tar ned. Här gör vi den sista rasten in
nan vi företager intåget i Portland, -
Och nu är vi där. Veckan i Port.land
var höjdpunkten av mina upplevelser i
Staterna. Men de vackraste upplevelser
na har aldrig blivit nedskrivna. Det blir
de inte här heller.
Jag reser ned till det soliga Calilfor

nien. En resa så himmelskt vacker att
ord ttll beskrivning falla platt till mar
ken. Det blå gnistrande havet, de vita A. ö.

Universitetet i Arizona ligger vackert inbäddat i tropisk grönska.
Lektionerna pågår ofta i det trio. och palmerna utgör ett gott skydd
mot den brännande solen.

Den andra bilden visar den amerikanska storstaden ...

stränderna och de olivgröna palrndung
arna. Men även här är det stora slätter
och höga berg som skär sönder skyn.
Och så har vi den röda skogen. Jag har
gått mellan stammarna i denna förtrol
lande skog vars stammar kan bli ända
till etthundra meter höga. Den klassiska
bilden av en bil som kör genom en ur
holkad trädstam är ingen saga. Nej, det
finns ännu större exemplar av skogens
jättar. Jag har varit in i ett träd vars
trädstam var inredd som a,lfrfär där man
sålde diverse krimskrams. Tio personer
(kunder) fick plats vid disken. På ett
särskilt utstäHningsomräde .fanns hus
vagnar till salu. De var gjorda av ur
holkade trädstammar.

Och rSan Francisco, staden som är
byggd på de sjuttiosju kullarna. Staden
med världens krokigaste gata, och den
största kinesstaden utanför det egent.
liga Kina. Där bor 35.000 orientaler och
utgör ett (Pittoreskt inslag i stadsbilden.
Snövita hus rfinns inbäddade i rosor pä
de grönskande kullarna. Ja, landskapet,
vägen, staden, allt är .rnycket vackert.
Blommor och frukt på samma träd, evig
sommar. Och runtom, uppe vid horison
ten, en gördel av snötäckta berg under
blå skyar. Och borta bortom bergen,
bortom de blå skyarna, bortom tid och
rum, där !finns alltid längtan och dröm
men att ännu en gång få återse det gam
la landet ,Sveri,ge. - Resan i Västerled
är slut.
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Semestern passar det bra att tala om
nu. På fabriken har man reserverat ti
den 15/7-3/8. Man tror att det blir som
varmast och härligast den tiden.

Uppsala Stadsteater har sin trogna
publik i Gustavsberg och Folkan var
väl-besatt när den duktiga ensemblen
spelade "Turturduvans röst" den 28 ja
nuari.

Daghemmet skall få f'ilial i Åkerlyc
kan, som nu också ombyggs med lägen
heter. Verksamheten i Hästhagen kom
mer därvid att överflyttas till de mera
rymliga lokalerna i Akerlyokan.

"Hälsoår 1958" räknar Folksam med.
Ett led i detta arbete är åtgärder i före
byggande hälsovård och arbetsträning.
Samarbete är inlett med Dr Åkerbladh
från Statens Arbetsklinik och även
Korpidrottsförbundet kommer med i bil
den. Den 18 januari gjorde man studie
besök vid Gustavsberg, där Dr kker
bladh demonstrerade sin provbuss och
en av våra anställda svettades i cykel
genometern. Därefter följde en stunds
diskussion i vilken även representanter
från fabriken och kommunen deltog.

Resas lokal,avdelning hade informa
tionsträff i Bergasalen den 15 februari,
varvid redogörelse lämnades för möj
ligheterna att ordna kortare och längre
gruppresor. Efter ,kaffe oeh bordssam
tal visades en vacker färgfilm om en re
sa till Paris med buss.

Finsk mäesa hölls i ,kyrkan den 24
februari med predikan ~v pastor Juhani
Rekola. Elfteråt samlades man i Berga
salen till kyrkkmf.fe, sång och musik.
Ett 50-tal finska medbor,gare i Gustavs
berg med omnejd hade mött upp.

Röda Korsets Gustavsbergskrets höH
årsmöte i Bergasalen den 20 februari.
Vevksamhetsberättelse, som nämnde go
da insatser i hjälparbetet, godkändes och
Greta Hallin omvaldes som ordf. Vi
dare förekom musik och kaffe och ett
intressant kåseri med tjusiga bilder om
Japan av kapten Åke Alprichter.

"Radhusmästerskapen!', den av Bäck
ström & Co. stiftade skidtävlingen för
ungdom 8-14 år, samlade den 16 febr.
trots miserabelt väder, 27 startande.
Genom försäljning av tidningspapper och

tombuteljer hade man fått rhop priser
till samtliga deltagare.

Porslinskurs nr 3 för avdelningsföre
ståndare m. fl. i våra konsumtionsför
eningar startade ,på Gustavsberg' den 24
februari och skal-I pågå till slutet av
mars. rStudierna omfatta praktiskt ar
bete ,på våra fabrtker och teoretiska
studier kring :försäljning, lagerhåälning,
planering, reklam m.m. På programmet
står också föreläsningar i kooperation,
diskussioner och studiebesök i Målerås,
Enköping, Slöjdföreningen och en rad
av andra institutioner och kontaktor.,
gan.

Porslin heter ett nytt ikursbrev i Brev
skolans serie om Husgeråd. Det har
skrivits av Arnold Erderyd, omfattar 55
sidor med många bilder och frågeställ-

ningar. Ett bra studiematerial för den
som viH veta mer om porslin och få
bättre varukännedom.

Folkparken har årsmöte den 15 mars
och kan redovisa en god verksamhets
berättelse för 1956. Tillgångarna om
fattar c:a 54.000 kr. i fastigheter och
inventarier och i bank c:a 14.000 kr.
Mot det står bl. a. skulder i andelskapi
tal på 59.000· kr. - F'olkparkssommarn
räknade in c:a 11.000 besökare medan
biografen ståtar med •33.000 gäster. -
Den planerade golfbanan och nya toalet
ter beräknas bli färdig till årets säsong
start i maj. Lekplats, parksoffor och
blommor har varit uppskattade arrange
mang under den gångna säsongen. -
Under det nya året planeras ombygg
nad av friluftsscenen.

Forum
Forum hade fredagen den 22 febr.

1957 sitt årsmöte på Gustavsbergs
Värdshus.

Ordföranden Gunnar Andersson vän
de sig i sitt hälsningsanförande särskilt
till de inbjudna: damerna, doktor Ha
rald Hald, doktor Per Holm, konstnär
Stig Lindberg, f. d. räksdagsman David
Norman och arkttekt Olov Thunström.

Till att leda dagens förhandlingar val
dels Gunnar Andersson och till sekr.
Fritz Berg. Av verksamhets-berättelsen
framgick att Forum under de senaste
åren inte haf't sammankomster i sed
vanlig utsträckning, men att styrelsen
under det kommande året hoppades 1kun
na fullfölja den plan som uppgjorts. Lik
som tidigare hade Forums huvudsakliga
uppgift varit utgivandet av tidningen
Gustavsbergaren, som nu tack vare Gus
tavsbergs Fabriker och Gustavsbergs
kommun d'ått en stabilare grund att byg
ga på. Typografiskt och innehållsmäs
sigt hade tidningen fått erkännande från
många håll. Till alla, som medverkat tiH
framgången, framförde styrelsen ett
varmt tack.

1Styrelse- och revisionsberättelser la
des med godkännande till handlingar
na. Vid de dänpå verkställda valen om
valdes Ull styrelse och redaktionskom
mitte Gunnar Andersson ordf., Fritz
Berg sekr., Harald Lindholm, kassör,
Gösta Dahl-berg, huvudredaktör och Axel
öhlund vice ordf. Till revisorer valdes
Elis Sander och Gunnar Mattsson.

På styrelsens förslag invaldes Artur
Hald, David Norman och Ru'ben Ed-kvist
som medlemmar i Forum.

Sedan en del medlemmar framställt
önskemål om tätare sammanträden för
klarade ordf. de egentliga förhandlingar-

na avslutade och överlämnade ordet till
doktor Artur Hald. Denne inledde ett
samtal över "Tingens bruk och prägel".
Efter att ha dragit en parallell mellan
Roms forum och föreningen Forum och
kallat värdshuset iför Gustavsbergs
Akropolis övergick talaren till att refe
rera och kommentera Gregor och Nils
Pålssons bok Tingens bruk och prägel,
Anförandet framfördes på ett trevligt
om än något a:kademiskt sätt.

I den följande diskussionen framhöll
doktor Bellander att våra fostrare bör
ta de vackra tingen tiH hjälp i arbetet
för trivsel i umgänget mellan männi
skor. Artur Teglund rundrade om det
finns någon entydig definition på vad
som är ,konst, om en vanlig människa
törs säga att något är fult, som alla
e~perter säger är vackert. Doktor Hald
svarade omedeJibart med ett teoretiskt
resonemang som mynnade ut i att om
man lägger in ikänsla •i det som man
skapar och om 9-etta kan uppfattas av
en annan så är det -konst. Så var det
dags för kvällens mest skarpa •inlägg,
som kom från doktor Per Holm. Han
opponerade sig mot den moralism som
kommit fram under diskussionen. Doktor
Holm kunde inte förstå att man valde
livsstil i och med att man valde möbler
eller att man måste ha saker, som var
godkända av Slöjdföreningen för att
bli ansedd som en bättre människa. Då
hade tiden l'unnit i väg så pass att •ordf.
Gunnar Andersson tyckte det var tid att
avsluta, vilket han •gjorde med att tacka
wlla som gjort inlägg ,och framför allt
alla som lyssnat, ty ingenting går upp
mot en god lyssnare.

Fritz Berg
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Vid det här laget förbereder vi oss på
årets första rnånadssammanträde. Bäst
att rätta till slipsen, ty det glunkas om
att TV-kiameran ska titta på oss. Till
,protokollet ,kan antecknas att d'örslags
verksamheten noterade 39 premierade
förbättringsförslag 1956 och att premie
summan var kr. 2.410:-. Ett antal min
nesfat och bokpremier kommer att ut
delas vid årsträffen i mars, då även en
jubileumspremle utdelas. Mera om 10-
årsjubtleet här bredvid,
OJycksfallsstatistiken visar :fina silf:fror

för 1956. Det var 54 olycksfall mot 64
1955. Antal fall pr 100 årsarbetare blev
5,8 mot 6,9 året före. Sjukdag1arna var
983, men det är att märka att 379 av
dem är resultat av vinterhalka och kan
ske litet oförsiktighet på färd till ar
bete. - Skyddskommitten har varit på
studiebesök vid Televel1ket i Nynäshamn.
En fin och välordnad :fabrik, som kunde
uppvisa endast 0,7 proc, olycksfall un
der det gångna året. - Vår samarit
kurs är i fuH gång med 60 deltagare
varje tisdag i Bergasalen. 1Studieverk
samheten är förresten just nu som liv
ligast. Fem grupper om ttllsarnmans 90
deltagare brottas med ekonomiska fråge
ställningar d. "Gustavsbergsorientering
1956-57" och på Strandvik pågår en
stor kurs i arbetsledning för avdelnings
chefer och :förimän. Den ledes av civil
ingenjör Tore Porsander, - Omsättning
en av personal håller sig till c:a 10 proc.
Det är brist på yrkesvana arbetare i 30
--40-årsåldern, några utländska arbeta
re ha sökt andra jobb. Genom nybygg
naderna och inflyttning dit har halv
moderna lägenheter fbliv,it fria för nya
medarbetare. Några ungerska ungdo
mar har beretts arbete och rbostad, och
vad tiden lider d'år vi väl också räkna
med att en del svenska ungdomar är
beredda att rycka in på vår marknad.
I höghusen i Lugnet ihar vi en växande
reserv.
BKF har firat 10-årsjubileum. Där

om mer rpå annan plats. KF-företaget i
Gustavsberg kan fira sina 20 år och
Gustavsbergaren 15 år. Så nog kan vi
göra 1957 till jubelår. HPF kan om de
så vill fira 130-årsjubileum i år!

God fortsättning!
sa«.

Förslagsverksamheten
10 år

Egentligen var vi dnne på förslags
verksamhet redan 19,39, då företaget
första gängen inbjöd till pristävling om
förslag till arbetsbesparande åtgärder.
Men det var först 1946 som vi fick en
fastare organisation, med idelådor och
en granskningskommitte, bestående av
representanter både från arbetare, led
ning och teknisk expertis. Vi var allt
så några år före Saltsjöbadsavtalet och
kan nu notera en tioårig verksamhet i
denna form och anda.

Under åren 1946-1956 har i det när
maste 200 förslagsställare levererat om
kring 350 förslag, av vilka 320 ha pre
mierats. I premier har under denna tid
utgått 26.000:-. Frän år 1950 infördes
utöver premierna "diplom", d.v.s. ett
minnesfat med tillägnan och namn, och
vi har överlämnat 176 dylika. Frän är
1952 beslöt vi att instifta bokpremier
till dem som förse oss med nya uppslag
men redan fått "plaketten", det gör 75
böcker, som förslagskommitten skrivit
sin tillägnan i och överlämnat vid den
sedvanliga ärsträrren,
Från varje år tar vi här ett prov på

förslag och finner då 1946 att Erik Alvar
Eriksson kom med ett förslag till auto
matisk isolaiorpress, Han har varit tro
gen genom åren och står i särställning
med ett 25-tal förbättringsförslag. Aret
1941 tar vi som exempel ett förslag av
Sven Lindahl till omkonstruktion av
sprutbox. Det gav sedan iden till våra
sprutskäp av globform. För 1948 väljer
vi ett av Reuihoiä Westerbergs förslag,
t. ex. en oljeavskiljare. Ivan Berglind och
Evnar Hedberg fick ihop ett förnuftigt
sättningsförslag 1949 och ur 1950 års
skörd väljer vi Anton Kocks fixtur för
målning som exempel på ett fint för
slag. Ett utmärkt uppslag att skydda
[abriksstiinvpeln. vid gl{J)Sering renderade
Olle Andersson premie 1951. Ur de 45
förslagen 1952 kan vi som exempel näm
na ett förslag av Oskar Johansson på
automatisk start för bladmaskin. Ar
1953 hittar vi Ake Ntissen« "Atgärder
mot stopp i press", 1954 lämnar Arvid
Olsen in ritningar på en ny konsol och
stolpe tirlil Icyldisken och 1955 nämner
vi som prov Karl Gustavssons tryck
luftsbroms. Från senaste året kan vi
ta Evert Johanssons uppslag att Iaga
siktduk. Alla dessa är några prov ur en
rik samling goda förbättr,ingsförslag,
som till 90 proc. resulterat i metodför
bättringar, och materialbesparingar.

För att inte betunga företagsnämnden
med förbättringsförslagens behandling

har v,i som 'bekant särskild förslagskom
mitte. Den består f. n. av 8 man med
Artur Teglund som ordförande och un
dertecknad som sekr. övriga leda
möter är Anders 1Steen, Car,l Wiberg och
kontaktmännen Birger Lindberg, HPF,
Sven Wahrenberg, TPF, Sven Svensson,
BKF, och Gösta Erix-on, KPF.
I särskilda försla,gslådor finns fack

med papper och kuvert för förslag.
Blanketter kan också utlämnas direkt
av sekreteraren. En gång i månaden
töms lådorna och kommitten samlas för
att bryta breven 00h ,granska förslagen.
De registr~ras och sändes sen som re
gel på remiss till fabriJkschefer och an
nan eX'pertis för yttrande. Vid nästa
sammanträde tar förslagskommitten för
slagen och remissyHrande under pröv
ning och ifiast1ställer premien. - Om för
slagsställaren önskar vara anonym ,be
höver icke namnet utsättas, men en ta
long tjänstgör som legitimation. Oah då
behövs namnet för utkvittering av pre
mie och för "diplomet".

Ett grundvmkor för en god förslags
vevksamhet är att inlämnade förslag ic
ke s'kall resultera i minskad aribetsför
tjänst eller sämre arbetsvmkor. Några
problem i den riiktningen har vi inte hel
ler haft. Belöningsformerna bygger på
uppskattning, där riktpunkterna är alla
de premier som utbetalats under åren.
Endast i undantagsifaH har vi behövt gö
ra noggmnnare berä!kningar över tids.
och materialvinst. THl förslag som icke
kan realiseras, men ba,kom vi1ka ligger
ett visst arbete, utbetala vi som regel en
uppmuntringspremie.

Tack vare att vi har protokoll och re
gister över förslagen kan vi bordlägga
förslag för att avvakta utvecklingen och
chanserna för förslagets tillämpning. Vi
kan på så sä:tt efterpröva ett förut pre
mierat förslag som vis1at sig utfalla över
förviäntningarna och kanske öka på med
en tilläggspremie. - Det gäller också
a:tt tillse att praktiska förslag faktiskt
förverk1igas.

Vid årets träd'f - 10-årsträffen - nar
kommitten <beslutat tilldela några för
sLagsställare som under denna tidsperiod
åstadkommit halva dussinet av ,prima
förslag en jubileumspremie. - Vi tror
att iflera försfagsstäUare blir ihågkom
na nästa gäng vi passera en milstolpe.

Vad försliagskommitten vill eftersträ
va i fortsättningen är en närmare kon.
takt med försiag:sställarna och medver
kan d'rån alla håll att göra ,verksamhe
ten smidigare. Den skall vara en trivsel
faktor, ett uttryck för positiv inställ
ning i ett ,gemensaimt jobb och en vilja
att göra initiativ för en bättre produk
tion.

Gösta Dahlberg
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4Badkarsfabriken 10 0ar Nya bostäder

Livets små stunder ska njutas i skön
harmoni, tänkte man tydligen på Bad
karsrabrtken, som i anledning av sin tio
åriga tillvaro passade på att göra en
ståtlig fest i Bergasalen den 9 februari.
F'estkommitten dukade upp en förstklas
sig supe med dryck, och vid varje ku
vert låg en redogörelse :för de 10 åren,

1kompletterad med en rad bordsvisor av
märket "Lukas". På estraden tronade
ett badkar fyllt med blommor och med
Inskription i guld: BKF 10 år. !Som en
:förnämlig krydda på anrättningen spe
Jade självaste 0harles Redlands orkester
både till sång och efterföljande dans.
Ingenjör Wahlgren tolkade badk:ararnas
vilja till samarbete och laganda och
harangerade och förärade en rad av kon
taktmän till BKF var sin röd ros. Gus
tavsbergschefen framförde gästernas

tack och till BK!F:s lfol:k ett tack för
gott arbete. Han sade sig tyda inskrip
tionen på estradens badkar tHl "Bättre
Kar Framdeles". På Hjalmar 0l:sons .för
slag avsändes ett hälsningstelegram till
Albin Johansson. - Axel öhlund talade
sedan som fackföreningens representant
ooh erinrade om det förhållandet att ar
betarna nu för tiden hade helt andra
möjligheter att göra sin stämma hörd
och att delta i ett samarbete framåt.
BKF var ett uttryck :för ett gammalt
önskemål att öka industrin i Gustavs
berg för att få ett bredare underlag i
utvecklingen. -

Och så jazzades och buggades det tm
morgontlmmen. Men så hade man ock
så en orkester som det svängde om.
Tillåt mig gratulera Forsman, Johnson
& Co för utmärkta arrangemang!

Dbg

Vid det här laget har bostadsrörening
en Bergets 4 hus i Hästhagen blivit fär
diga och fyllts av bostadsrättsinnehava
re. Lägenheterna äro på 3 rum och kök,
rymliga och praktiskt inredda, och har
också enligt vad vi erfarit emottagits
med tmfredsställeI,se. ·

I Lugnet är man nu igång med en
ny rad av byggnader i stH med tidigare
uppförda. Här är det kommunen som
är byggherre. Husen utföras med sam
ma vackra röda fasadtegel som de tidi
gare byggriaderna och beräknas bli kla
ra under äret.
I sinom tid !får vi väl anledning åter

komma med nya bilder. Under planering
ligger nämligen höghus på Kvarnber
get.

Sportfiskeklubben
hade årsmöte den 22 febr. på Folkan.
Styrelsen med Calle Wiberg som ordf.
omvaldes. Nästa år fyller klubben 10
år och man beslöt att högtidlighåI!a
detta med en liten jubileumsfest. Då
olaga fis,ke och olovligt fiske visat ten
dens att tillta gör klubben några erin
ringar här nedan.

S. k. "ryckning" av strömming, vilket
i princip tillgår så, att man utefter pim
pellinan monterat ett antal trtppelkro
'kar med vilka man rycker fäst ström
mingen, när den uppträder i stora stim,

betraktas av fiskeex-pertis som en form
av ljustring och är förbjuden. Denna
upplysning lämnades vid årsmöte med
Stockholms ~än:s Frskevärdsförbund av
fiskeriintendent Sjögren som svar på en
fråga, hur myndigheter och yrkesfiska
re ser på detta slags fiske. Yrkesfiska,
rena har skrivit till myndigheterna med
begäran om åtgärder för att skydda
strömmingen. Fiskevårdsförbundets års
stämma beslöt enhälligt, att i skrivelse
till Iänsstyrelsen uttaäa sitt stöd för yr
kesfolkets uppfattning.

Vad är skillnaden mellan olaga fiske
och olovltgt fiske? Med olaga fiske me,

nas fiske, som bedrives i strid mot ,gäl
lande lagbestämmelser eller av länssty
relser utfärdade bestämmelser av mera
lokal natur. 0lovligt :fiske innebär att
man ej har tillstånd av fiskerättsinne
havaren att bedriva fiske på hans vat
ten. Olovligt fiske (tjuvfiske) bedömes
av domstol i regel som svårare brott än
olaga fis,ke.

Oustavsbergs Sportfiskek4ubb har ti
digare varnat och motat bort tjuvfiska
re från sina vatten, men från och med
i år har man börjat åtala dem. Fem man
har i år dömts till böter, förlorat sina
redskap och ålagts att utgiva skade
stånd tiH klubben,
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Vilket vårväder!
Almanackan envisas med att skriva

början av februari, men väderleken be
finner sig i slutet av lkattmånaden. Det
ta är mitt vinterväder, Mitt och 'bränsle
nämndens, i någon mån även elektri
citetsverkets. IDftersom jag fortfarande
är bohuslänning frän kustbandet, där
ingen snö blir mer än nattgammal och
regn och dimma behärskar vmterrnåna
derna, aå är det här vädret för mig som
en barndomsmelodi. Så jag plaskar allt
så omkring på min mammas gata och
tar näsdropp och sjöblöta ungar med
jämnmod.

Men det finns saker
som ,ger mig den olösta gåtans grämel
se. Till exempel den nöjeslystnad som
griper annars sansade och hårdflirtade
Gustavsbergare i mitten av januari. Vad
betyder nu detta springande ,på revyn?
Om det inte är nöjeslystnad är det då
nyd'Lkenhet? Eller är det till att bli besvi
ken så trll den milda grad, att man tyc
ker att det kunde vara lagom till Johans
sons en trappa ned eller till Viran och
Berra på söder. Och för den skull spri
der smittan vidare. Eftersom jag har
en trasa med i byken borde jag vara
tacksam över detta sakernas välsigna
de tillstånd, men jag är alltså betänk.
sam. Egentligen var det väl så också
att mina kära vänner ansträngde sig
till det yttersta för att upptäcka vad
som lounde tänkas bära min signatur.
För att skratta på rätt ställe. Varefter
de samt och synnerligen .gav upp glada
tjut där den andre göken gagsat upp
sig. Så nu lägger jag upp. (Varför här
mar Skatan Göken? Kraxa med kråkor
na hon! Red. anm.) Hur sa?! Jaså,
ja då får jag väl hitta på något annat
att hota med. Själ-v skrattade jag ät det
där Rune Malm nystade ur sig vid sidan
av manuskriptet. Utom när han påstod
att 1Strandskatan hade lagt ett ·ägg. Det
var lögn. Vilket härmed dementeras. Va
sa jag nu då, det gör de samma. Fo1'k
tror vad dom vill i alla fall.

Annars var krittken mycket lärorik.
Dels fick man veta att denna revy var
bättre än den i fjol, dels att revyn i
fjol var ett strå vassare än den i är.
Att det numret var en sjudundrande
smörja, att samma nummer var det av-

gjort bästa, Att den visan var si och
varför inte så. Varför det enda jag åt
minstone är riktigt övertygad orn är,
att jwg fortfarande har ryggen därbak.
Eller har jag inte det?!

Apropå kritik;
så läste jag i ett kolorerat blad med
sinne för kultur, att det bara är sken
helighet när en del människor yttrar:
"Kritisera bara, gott folk, jag vet inget
mer stimulerande än kritik." Ingen nor
mal människa tycker om att bli krtti.
serad stod det. Skönt, då är jag alldeles
kolossalt normal. Jag har alltid, bok
stavligen stått redo att rusa in i första
bästa buske när nägon närmat sig' i
krttlserande syfte. Och jag är i stånd
att ,ge vilket uppdrag som helst på båten
om jag vädrar att därav 1kan komma
en och annan. känga. Folk har försökt
inbilla mig att det berodde på överkäns
lighet. Men det är den högsta och ren
hårigaste formen för ett normalt beteen
de, ooh hör sen, folket, Det där om
buskar, påminner mig om: Så gär vi
runt ·kring ett enrissnår, enrissnär ,enris
snår, eller - Du fär inte vara rne på
våran julgransplundring!

Vi ska ha både tårta å glass!
De ska inte du, haha. .Iajamensan vi

har' ett väldrgt. schå vi mödrar i gran
utkastartid. 1Själv brukar ja:g ge sjutton
i julstädningen och tar överhuvudtaget
hela julstöket så rationellt som möjligt
med tanke på den oerhörda nervbeläst
ning som julgransplundringen utgör.
Hos oss är det riktigt tokigt. En av alla
våra söner råkar ha födelsedag som kol
Iiderar' med granens ändalykt. Man
kan ju inte bänka på allting. Det drar
med sig att det liksom måste vara dub.
beltraJktering iför att man inte skall lbli
beskylld för mannamån. Varför vär,a
ungar har ett bra utgångsläge för den
allmänna skrytvalsen. Och det begag
nas, isynner,het av den lille mellankillen
på två och ett halvt. Men det gick inte
så bra, när han i en pa'Us, när dom andra
urngarna häimtade andan, dräimde i med:
Åsså ska vi ha pilsner! För övrigt var
det ju inte riktigt med sanningen över
ensstämmande, så · långt har vi -inte
sträokt oss än, men vem vet var det
slutar.

Att detta är ett mansamhälle,
det kan väl ba•ra mycket deprimerade
toffelhjältar tvivla pä. Hur var det med
eken vid Ekvallen? ! Den stod pall i fle
ra är. Fanfar gjorde ettriga anfall mot
den, ändä reste den på det oförskäm
daste, sin murkna kr.ona mot himla-lju
set. Ända tills jag pep fram att jag tyck-

te att den var vacker. Dä hann man inte
nysa förrän den låg stympad, avslöjad
och förrådd i sluttningen ned mot idrotts.
platsen. I allt sitt ihäliga elände. Men
det var onekHgen ett effektivt sätt, det
S'kall jag använda vid flera till:fäHen.

Tycker ni om
att gä ,till tandläikaren? Alltsä vi bort.
ser från det ekonomiska och fäster en
dast avseende vid det fysiska obehaget.
Jaha, ni säger de, j,a det är nog det
vanltgaste. [)et finns de som påstår att
det ligger mest -pä det psykiska planet.
ktt det rent ut sagt är en inbillning,
detta med 'Skräcken och ·smärtan. Det
tmr -inte j.a,g. I min :fatalistiska ungdom
ansåg jag det under min vä,rdighet att
erkänna fysisk pläga. Sä jag försökte
lätsas som om det var rena nöjet att
sitta bekvämt tillbakalutad i tandHhlrn
rens stol. Men jag lyckades aldrig att
ens inbilla mig själv att jag t~ivdes.
F1a'st en urtjusig man i vitt lutade sig
över rm~g och allting. Numera räknar
jag detta att fä vara rädd och att lfå
vi.sa det till de värdefulla mänskliga
rätti-ghetema. Undra då på att våra ung
ar med f:a1sa -ser fram mot tandlfökar
dags. Det g•år ju an när de fär tur i
början av teNninen, men i är dröjde det
ttlls i januari Iför skolsonen och hans
kamrater.

Nog var det som en vandring till
Getsemane, den morron då den oundvj,k
liga tandlagningsdagen viar inne och den
började mycket riktigt med diverse toa
lettbesök. Mycket tröst hade jag inte
att komma med, teg finkänsligt om över.
driven snasklförbrukning. Han ,gick med
sin olycksbroder, utan ett ord pä vägen.

Ensam med min dammsugare
och smwbarnen, slog det mi,g en tanke.
Vad förstörde våra tänder dä, mina och
mina jämnårigas ? Snask ? I krisbohus
län på tjugo- ,ooh trettiotalen? ! Försök
med nfugot annat. -Vär matsedel lämnade
intet övrigt att önska ifräga om enkel
het. Men när vi kommit upp i en älder
dä vi kunde betala våra tandlä:karräk
ningar själva, före dess var ingen lag
ning aiktue11, då blev det granna, krit
vita löständer för många, mänga av os.s.
En skick.Ug tanddoktor klarade med ett
nödrop mina framtänder, oxeltänderna
var ett minne blott. ,Men vad orsakade
fömallet? Spiggen sill, salt fisk, härd
saltat fläsk, groft bröd ooh skummad
mjölk, potatis och morötter?

En dag den bl,iver dock aldcrig så lång
att 1nte dess afton skall stunda. Så står
det i en gamma:] psalm av ,gott märke.
Sonen kom hem frän tanddoktorn, gläd.
jestrålande. Inga hål, frågade jag miss-
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Fanfar lyfter luren
från den kollektiva samtalsapparaten ...
trea .. nolla... . fyra . etta
sexa . piip! En kvinnlig 'ingen-
rädderförvargen'-röst jublar i hans öra;
- . Edla~Soifia här! - Så'n tur då, sä
jer Fanfar och presenterar sig. Som
svar får han ett typiskt 1kvinnligt, flärn
tande 'åh!' dock utan svärord efter, vil
ket han nästan väntat sig, eftersom Edla
alltid gett honom ett intryck av att vara
allergisk mot myndighetspersoner. (Fan
far är ju med i styrelsen för blåsorkes.
tern.) Han :6ramför sitt ärende:-Jo lilla
Edla, jag vtll bara tacka Iför dina erkän
nande ord om mina skriverier i Gustavs-
bergaren och . hurså? - - Upp-
muntran åt nybörjare? Hm var
snäll och avbryt mej inte, Edla! Som
sagt . jag tackar! Tyvärr har inte
alla människor samma goda smak som
du i litterära ting, :Så frågade mej t. ex.
några kompisar ,på Sanitet, f. d. kom
pisar numera förstås, om vad mitt
julopus egentligen gick ut på. Ja, på den
där revyn av Lergöken och Strandska
tan undrades det t. o. m. om mitt opus
var en julrebus, vars lösning skulle in
flyta i detta nummer. Men revyförfat
tare är ju folk med föga djupsinne och
förmodligen var avsikten blott att in
fria deras löfte om att 'alltid retar det
nä'n'. Nu blir det ingen sådan lösning,
för mina skriverier är avsedda för folk
som kan koka soppa på en spik, bok
stavligt talat, och därmed jämnt. Skulle
det däremot finnas någon hederlig män
niska som helt objektivt vill undersöka
om det han inte förstår har något litte
rärt värde som inte behöver förstås, då
vill jag rekommendera min 'litteratur-

troget? Fyra, svarade grabben glatt.
Nu har det blivit för mycket ,för honom,
tänkte jag förskräckt. "Du kam. aldrig
tro vicken kuli tanddoktor vi hade, han
bara lattjade hela tiden, de kändes
krnappt alls", berättade delinkventen.
Efter kom hans kamrat och förtäljde
samma saga. Jag var mållös. Vilken
prestation! Den övergtänste Råttfånga
ren från Hamelns och ormtjusarens ur
Tusen och en natt. Kan man få beställa
tid? Det där var ju faktiskt ett bevis
för tesen om den psykiska f'aiktorns be
tydelse vid tandlagning. Ingenting är
riktigt bergsäkert här i livet. Måtte jag
nu åtminstone ha ryggen bak.

Edla Sofia.

värdesundersökningsmetod'. Kunskaper i
algebra samt någon kännedom om Ein
steins relativitetsteori räcker för att
man skall kunna få ett tillförlitligt svar
genom denna metod.

Man ersätter alltså
alla dunkla meningar med x, y, z eller ö,
därefter tar man första bokstaven i
första ordet av varje mening, som är be
griplig. Det dunkla på ena sidan av lik
hetstecknet, det begripliga på den and
ra. Sedan hyfsar man det hela på öv
ligt sätt, förkortar, fuskar etc. Gör man
rätt (och vem gör inte det?) då blir
det antingen bokstäverna ,S.M.B. till
svar eller också bokstäverna S.B.S. De
förstnämnda betyder 'skriveriet mycket
bra' de sistnämnda betyder nej, det
skall inte avslöjas men den förste, som
kornmer till mej efter den förste och
med den rätta lösningen, han blir bjuden
på •ka!ffe. Det var väl fiffigt, Edla? -
- Jo, jag menar det. Använd metoden
själv, Edla! Inte för att s. k. kända
namn behöver vara osäkra på sina
alsters värde, men det kunde kanske va
ra av intresse att få detta s. a. s. ve
tenskapligt bekräftat. Tyvärr är inte
metoden användbar för kritik av form
givande konst; så Anders Liljefors kan
i lugn och ro fortsätta med sina sten
åldersexperiment. Men ....... avbryt mej
inte Edla! Det finns knappast något
som jag gillar bättre än diskussion, bara
folk inte tdeligen avbryter mej. - - -
Diktator? nej, kära lilla Edla, tvärtom!

Du ska veta
att jag, precis som den där fransman
nen 'vahannuhette', alltid är beredd att
offra livet för yttrandefriheten, även i
de fall där yttrandena går mej emot.
Fick t. ex. inte du förklara din kärlek
till hr Ek på Ekvallen, utan att jag ban
nade dej för det? Visst fick du det. Men
nog förbluffade du mej. Hade det varit
en ångestpoet, en - itisk konstnär eller
en Harrnageddonprofet, som förälskat
sig i E~SKRÄLLET, då skulle jag för
stått. Men DU! Du som är så dynamisk!
Nej, lilla Edla, jag vägrar att tro det.
Nu har i alla fall vägförvaltningen tagit
bort den utan vårt hörande, och det har
dom all heder utav. Ett samhällsträd får
icke ge främlingen ett in~ryck av att
slöhet och oföretagsamhet är rådande i
samhället. Hur orätt vore inte detta!
Den där släntan ner mot plan kan bli
vacker, må du tro. En bred stentrappa
och små rosenbuskar på ömse sidor och
en härlig utsikt mot det ståtliga, färg
gnistrande byggnadsverk, som inom en
inte för avlägsen framtid skall uppföras

där. Ja, jag menar den planerade park
hallen förstås och inte någon oplanerad
tvättstuga. Acke Björkman säjer att sce
nen kommer att bli av storstadsmätt
och av modernaste slag. Tänk dej, att
spela revy där! Aj, :a,j, aj!

På tal om att spela
så kommer blåsorkestern att konsertera
i Bergasalen söndagen den 17 mars kl.
18. Du är hjärtligt välkommen, Vi kom
mer att försöka med en modernisering
av orkestern och med gästspel av Ulla
Andersson och Rune Malm. Det låter
väl intressant? - - Två flöjter, tre kla
rinetter, tre saxar, tre horn, tre trumpe
ter, tre basuner, två blåsbasar, en kon
trabas och så trumma. Orkesterplacering
a la Hollywood, andra små överrask
ningar att förtiga. Rock en Roll, Of
fenbaeh, saxsoli etc., etc. allt i moder
naste tappning, ingår i programmet och
biljetterna, som bara kommer att kosta
två kronor, är det allt bäst att köpa i
god tid.

Ja, lilla Edla, det var visst något du
hade på hjärtat? - - Vad jag svarade
kompisarna? Ingenting, Edla. Jag är ju
ingen Ritola och bildseendet är ju fak
tiskt den enda möjligheten för många
människor att få situationer och sam
manhang klart för sig. Detta är natur
ligtvis inget fel i och för sig men ger
just ingen marknad åt 'det dunkelt sag
da, det dunkelt tänkta', och är det inte,
Edla-Sofia, just det dunkla, som sätte!
andarna i rörelse? Från mörkret stiga
vi mot ljuset, säjer skalden och nej,
Edla lill:a, nu har jag faktiskt inte tid
att prata längre. Du kan väl ringa mej
någon gång. Ring till fabriken för det
skulle vara så roligt om högtalarna en
dag förkunnade att växeln sökte herr

Fainfar.

- Idag ä de så varmt så man skulle
ha en fil.
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Sleolnytt:

Någon gång på eftermiddagen fre
dagen den 28 december inregistrera
des den sjunde miljonen från årets
början i vår förening. När vi sedan
drog slutstreck blev summan för he
la året 1956 7.078.114 :- kronor, med
en ökning av 701.336 :- kronor eller
11.0 procent. Om man beräknar att
prisstegringarna på de varor vi för
medlar är c :a 5 procent så är alltså
något över hälften kvantitativ ökning.
Vi har ju fått den nya butiken i Lug
net, som sålde för 260.701 :- kr. från
den 8 maj till årets slut. Detta är
dock inte helt nyförsäljning ty ett
stort antal av dessa kunder-medlem
mar gjorde tidigare sina inköp i and
ra av föreningens butiker. Inflytt
ningen i de nya bostadsfastigheterna
i Lugnet och Hästhagen samt den på
gående utbyggnaden i Lugnet bör
medföra att vår varuförmedling kom
mer att få ökad omfattning.

Ser vi tillbaka på det år som gått
så har investeringarna i fastigheter,
inventarier, inredningar och lastfor
don varit rätt omfattande. Ombygg
naden i Villagatan har tagit den stör
sta andelen, följd av investeringarna
i Lugnet och Hästhagen. Trots dessa
stora utlägg är den likvida ställning
en mycket god. Bokslutet föreligger
färdigt och har kontrollerats av så
väl de lokala revisorerna som KF :s
distriktsrevisorer. Sedan tillfredsstäl
lande avskrivningar verkställts redo
visas ett överskott, som möjliggör 5
proc. ränta på insatserna och 4 proc.
återbäring. Verksamhetsberättelsen
kommer att sändas ut till medlemmar
na under personliga adresser. I den
na kan var och en taga närmare del
av siffrorna. Distri'ktsstämmorna bör
jar söndagen den 17 mars i Värmdö
bygdegård. I Gustavsberg samlas
första distriktet tisdagen den 19 mars
och andra distriktet onsdagen den 20
mars. Stämmorna förläggas i år till
Bergasalen och börjar klockan 19.30.
Förutom förhandlingar blir det mu
sik, utlottning och film. En av fil-

överlärare Vilhelm Gezelius har va
rit tjänstledig för sjukdom från och med
den 10 nov. 1956 till terminens slut och
därefter haft semester Inttll den 2 febr.
1957. Under sistnämnda ledighet har
överlärare Gezelius besökt sin son ,i Cy
racau och trllsammans med denne per
flyg gjort rekreationsresor i Mellan
arnerika och U.S.A.

,Folikskolläraren Fr-itz Berg har under
samma tid tjänstgjort som tillförordnad
överbärare med fil. kand. Elsy Nicklas
son och Kar-in Ahlqvlst som vikarier.

Till ordinarie adjunkt i Ca 27 i ämne
na geografi och biologi har skolstyrel
sen enhälligt förordnat !fil. kand. Karin
Håkansson fråin och med den 1 jan. 1957,
oeh Ull ordinarie d'oJikskollärare i Ca 23
i ämnena modersmål och historia har
från samma tid förordnats folkskollära.
ren Sven Eri'ksson.

Folikskol:Iäraren Karl Olov Ouatavsson
har återinträtt i tjänst och är ifrån års
skiftet klassföreståndare för pojkklas
sen 5c i Ekedalsskolan.

Folkskollärarmnan Inga-Britta Holm,
klassföreständarinna Iför klass 6c har
beviljats tjänstledighet från och med
den 11 mars med if-o1'kskollärarinnan Sti
na Holm som vikarie.

Som vikarierande ämneslärare d ma
tematik, f'ysfk och teckning har för vår
terminen anställts teknolog Gunnar Ny
ström.

Föräldramöten har hållits med iklas
serna 5c, la, lh, le, 6a, 6b och 6c.
Samtliga har varit välbesökta och stärkt

kontakten mellan hem och skola.
Bland besök i skolan kan nämnas

konsulent 1Spång;berg från skolöversty
relsen, som var speciellt intresserad av
eng'elsk.undervismngen, elever från
Tolla.re F'oblchögskola, två sakkunniga
från skolöverstyrelsen, som ville ha un
derlag Iför arbete med ,kursplaner för
yrkesundervisningen i ·9y, överlärare och
ttllsynslärare från Laxå, språdclärare Ro
land Dupuis samt lärarkåren från Kol
bäcks enhetsskoledlstrikt.

Vdd sammanträde med särskrlda skol
styrelsen den 18 dec. 1956 avtackades
ordf. Georg Lundgren, som på grund av
hälsoskäl avböjt återval. 1Skolstyrelsen
överlämnade till sin uppskattade ordf.
en vas ,i Grazia med inskriptionen: "Tack
för 22-årigt ordförandeskap". I tackta
len underströks det förtjänstifulla sätt
på vilket ordf. lett skolstyrelsens arbete
under iför skolväsendets utveckling i
Gustavsberg många och händelserika år.
Som ett ex. på hur stor expansionen va
rit framhölls att första staten som
Georg Lundgren lkh..1:bbade fast löd på
65.803 1kronor medan den sista ökat till
1.111.613 kronor. Lärarkåren i Gustavs
berg uppvaktade med en bokgåva. I
sitt svarstal framhöll ordf. det goda
samarbetet med överbärare Gezelius, be
tygade sin ·glädje över de ,bevis på upp
skattning han fått från lärarkåren och
skolstyrelsen och tillönskade skolan en
Iyekosam utveckling under .kommande
år.

F. Berg

merna, "I Österlen", berättar om
kiviksbygden i Skåne och dess många
fruktodlingar. Det är ett av Sveriges
vackraste hörn som här skildras i
tjusiga färgbilder. "Vi och vårt", en
KF-journal, som innehåller en rad
glimtar från det kooperativa verk
samhetsfältet. Vi förväntar att det
kommer att bli välbesatt dessa kväl
lar. i "Bergakungens sal".

Kassakvittoräkningen pågår för
fullt och i början av april bör allt
vara registrerat och färdigt så att
återbäringen kan sändas ut.
I januari månad hade vi den sed

vanliga realisationen i textil och i
februari månad hade sko sin "rea",
som det nu kallas i modern tid. Mode
växlingarna är nu så snabba att det
fördras stor uppmärksamhet på la
gerhållningen och det är därför vik-

tigt att genom kraftiga prisnedsätt
ningar sälja ut i tid. Många av våra
medlemmar passade tillfället att
komplettera sina förråd av vitvaror
under Vita veckan i februari månad.

I likhet med tidigare år kommer vi
att ha tillfällig försäljning av mjuka
mattor i möbelbutiken i början av
april månad. Textil annonserar i den
na tidning om tyger, som är lämpli
ga att ha "när det våras ibland ber
gen". Sedan kommer i god tid vå
rens och sommarens färgglada tyger
och gardiner fram i skyltningar och
exponeringar. Omställningen med tan
ke på en ljusare årstid kommer även
att ske i andra avdelningar. Ännu
kan det bliva aktuellt med både snö
och isutrustning, men det kommer
ändock en vår ...

G.M-n.
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Under den varma vintern i år har ar
betstakten (På byggena 1kunnat hållas up
pe. Det tycks heller inte vara brist ,på
byggnadsarbetare. Det märker man i
Lugnet. Sedan de lfyra hyreshusen vid
Rutens väg nu är klara och bebodda har
grunderna till lfyra nya hus växt fram
och man är redan i höjden med två 'by,gg
kroppar. Några affärs- och verkstads
lokaler håller på att inredas i hyreshu
sens bottenvåninga.r, 1bl. a. en grön
saks- och fiskaJffär. En mindre syfabrik
är även snart där installerad. I slutet
av året torde ett samhälle på cirka 1.000
människor ha växt d'ram i Mörkdalssko
garna,
I kommunens eqnahemsområde i Lug

net kämpar nu grävskopan från morgon
till kväll i bergknallarna. Det röjs Iför
väg, grävs diken för vatten och avlopp.
Högst ett tiotal egnahemsspekulanter
kan dock räkna med att komma ifråga
i den här etappen och det är osäkert
om någon i år skall kunna påbörja sitt
huslbyggande där.
Fattigvården gick deifinitivt till histo

rien vid 1957 års ingång. Socialhjälps
lagen trädde då i ikraft och därmed
ströks ordet !fattigvård ur lagtexter och
annat. Socialhjälpen i Gustavsberg fun
gerar dock i stort sett som tidigare, då
man redan under fattigvårdslagens tid
här anpassade socialvården efter nutida
samhällsförhållanden och ideer. Hjäl
pen heter aältsä nu socialhjälp och den
nämnd som handhar detta kallas social
nämnd.

Gamle hedersmannen Georg Lundgren
avgick vid årsskiftet från sin post som
ordförande i folkskolestyrelsen. Under
sin ordförandetid ihar ihan fått vara med
om en enorm utveckling av skolan med
bl. a. den nioåriga enhetsskolans infö
rande, upplförandet av Kvarnbergssko
lan. Förre vice ordföranden, Harald
Persvret, har övertagit ordförandesyss
lan och i hans ställe har ,Erik Nilsson
trätt till.

YtterHgare en mångårig förtroende
man har 'lämnat sitt kommunala upp
drag, nämligen pålitliige Georg Booai,
som a,v,gic:k som vice brandchef vid års-

En parisisk rullgardin

Det ligger en dansklänning på en stol. Den hor nyss blivit färdig. Den skimrar som
pärlemor. Den har många små flitiga stygn ...
Azaleorna blomma som bäst med skära blommor, men bortom dem ser jag apelsin
trädet. Det bär frukter som börjar gulna.
Jag ser metrons skylt över valvbågen och den parisiska höga gatlyktan. Vi gingo
snett över den lilla trekantiga öppna platsen, förbi Cofe Comptoir, när vi skulle köpa
vårt vin hos vinhandlaren. Som artigt erbjöd sin stora korkskruv. - Tänk, att fara så
lång väg och glömma korkskruven!
Gatan är nyspolad och ren. Solen lyser och kastar reflexer på de blekgula, nygräd
dade "les baguettes" i nätkassen. Vin, bröd och ost - ja det räcker. Kanske också
en kopp svart kaffe - javisst!
Hon, som hade sytt dansklänningen, håller på med att stryka in tvätten ... "Jag är
trött monsieur, nu går jag och lägger mig!" Och monsieur drar upp rullgardinen med
det målade parismotivet. Tittar på månen, tittar på termometern. Brrr - 10 minus
grader. Snön glittrar på vägen. Det är långt till sommaren. Och det var 7 år sedan
de voro i Paris ...
Men innan monsieur släckt nattlampan har han läst sagan om Bronssvinet, H. C. An
dersens vackra berättelse från Firenze.

Monsieur

skirftet. De båda förtroendemännen hyl
lades av kommunalfullmäktige vid årets
sista sammanträde.

Kommunen, som enligt förra kommu
nada rapporten, inköpt central mark i
Gustavsbergs samhälle, har nu även lagt
sig till med ett gott stycke av Ingarös
jord, nämligen 246.000 kv!Il vid Brunn.
Även detta markköp har gjorts i av
si:kt att få ett centrumområde i kom
munens ägo för samhällelig' planering.
Marken har köpts av AB Skärgärds
tomter för 126.000 kronor.
För Ingarös del har vidare beslutats

om inrättandet av en tvättstuga vid PH
hamns skola. Sylföreningen Enkronan

har satsat gr:und,plåten på 8.000 kronor
och kommunen lägger till resten av
kostnaden, som beräknas tiM 25.000 kro
nor.

Den s. k. värdshuskommit.ten, har läm
nat förslag att Värdshusets nuvarande
tjänster, bibehållas för samnällets behov
och att :kä:Harmästare Lundin rfår driva
rörelsen på kontrakt med kommunen.
Komrrnunalfullmäktige har sedan god
känt detta och vidare beslutat att sikol
barnsbespisningen skall tillsvidare fort
gå på Värdshuset och att ett närmare
samarbete mellan källarmästaren och
skolans ledning därvid skall hållas.

Y.N.
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Il Il Il

Dräkttyg 100 % kamgarn i två moderna färger,
bredd 150 cm. 26 :- kr/m.

*Ylle-tweed
lämpligt till klänningar och kjolar, färg: ljusblå och

beige, bredd 150 cm. 17 :- kr/m.

Damstrumpor "Vinetta"
Feststrumpa art. 1930 15 den 5:75
Mellanstrumpa art. 1947 20 den 4:75
Promenadstrumpa art. 1959 30 den 5:90

Gardiner. Inredningstyger. Filtar. Täcken.
Madrasser. Kuddar.

Från vår fabrik i Lammhult
Trevliga matbord med Formicåplatta.
Storlek 75X110 med tilläggsskiva 75X30 cm. 120:
Storlek 75X80 med 2 utdragsskivor . . . . . . . . 146 :-

Från Danska kooperationen
Stol av bok, svartlackerad eller naturbonad

pris 29:50 resp. 26:-

Fördelaktigt pris på Skumgummimadrasser:
80X195X 4 cm. 108:-
80X195X 5 ,, 117:-
80X195X10 ,, 181:-

Tak-, golv-, vägg- och bordsarmatur.

I Fölungen . . . >-~

Vårens leksaker för sandlådan.
Påskartiklar.

Nytt från Helene Curtis:
"Enden"

ett medicinskt schampo .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. 7 :50

Väinö Linnas: "Okänd Soldat" 7:25-9:25
Harry Martinsson serie 6 :50 - 9 :75

1 illfällig försäljning av handväskor börjar
omkring 15 april

Varför gå sur ••nar det finns Gislaved!

Gröna Cirkeln
Rost 3 (Lättrostat)

Guld Cirkeln
Rost 4 (Mellanrostat)

Kung Kaffe
Rost 6 (Fullrostat)

Konsum Gustavsberg
Fruvik • Grisslinge • Lagnö
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0 tider, 0 seder!
"Barn nu för tiden älskar lyx, <le

har dåliga vanor, föraktar auktorite
ter, visar ingen respekt för vuxna och
älskar att pladdra i stället för att lä
sa läxor. Barnen är nu tyranner i stäl
let för slavar i hemmen. De reser sig
inte längre när äldre personer kom
mer in i rummet, <le säger emot sina
föräldrar, pratar i sällskap, kastar i
sig maten vid bordet, lägger benen i
kors och tyranniserar sina lärare."

Sokrates (400-talet f. Kr.)

En reflexion och en parallell ger sig
själv: vilken himmelsskriande skill
nad mellan ungdomen i Stockholm
nyårsnatten, som gick ut för att slå
sönder den frihet, den i så rikt mått
åtnjuter, och den ungdom i Ungerns
huvudstad, som icke tvekade att ge
sitt liv för frihet, "lag och rätt.

Eskilstunakuriren (1957)

Ungdomsträffarna avslutades till Jul
med Lucia, modigt och duktigt framförd
av ett 10-tal flidror. Att man både kan
och vill sjunga visade 140 unga röster,
då Lergöken provade ett nytt allsångs
blad. Man hann också med en tävling
i "Tjugo-frågor-stil" innan Arne Lam
rins orkester under stormande bifall tog
estraden i besrttning. Det blev applåder,
visslingar och stampningar. Och ännu
mera jubel när orkestern spelade upp
till en stunds dans. Kvällen avslutades
med skämttävltngar, ledda av Hilding
Ohlson. Några bilder finns med ,på den här
sidan. I mitten <längst ned intervjuar Ar
ne Larsson :Sveriges Iför.svar och anfall
i bandy, Yppe Palmqvist och Lef,fe Fred
blad. Ett populärt inslag vid startsam
kvämet på nyåret. Den 14 f'ebruart ha
de man äter allsång, den 21 februari ta
lade Brand-Johan om brandskydd och
den 28:e övade man gammaldans. Den 7
mars är Bergasalen upptagen, men det
kanske fblir utflykt i stället. Den 14 mars
gör Posten ett propagandainslag Iför lön
sparandet och den 21 mars planeras en

trafikkväll, Den 28 mars bjuder elever
na på högstadiet ett program.

Tävlingen om Bergacupen i bordten
nis har kommit i otakt, då flera utebli
vit. De som vtll vara med och tävla kan
anmäla sig Ull kväillens värd varvid ett
bord reserveras Iför dessa matcher. Det
blir utslagsserie på tre game.

Ett antal vackra turistaiffischer i ram
lyser nu UiPP tegelväggarna, nya hög
talare och skivspelare är under inmon
tering. Det är resultatet av ungdoms
lotteriet och anslag från fabriken.

En ny lfritidsgrupp Iför flickorna har
startat, en s. k. Evakurs, förlagd till
Kommunalhuset på tisdagskvällar.

Ber,garådet består nu av Anita Dahl
qvist, Rigmor Moberg, Britt Lindqvist,
Leif Göthe och Lars Andersson. - För
den som rhär vill göra något Iför ung
domen, leder Ungdomsträffarna ut på
ett tacksamt arbetsfält. Vi väntar ock
så att ungdomarna själva ska vara med
och hjälpa till som hittiI!s.
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Kommunen har av AB Skärgårdstom
ter inköpt 2 områden på Ingarö till
sammans 2'50.000 kvm till ett pris av
126.000 kronor. Det ena söder om
Brunns gård omfattande ,53 st egna
hemstomter det andra norr om Brunns
gård. Här ska bli Centrum och ett grön
område, Kommunalnämnden har sökt
byggnadstillstånd iför Vattenverk och
ledningar upp till den tidigare dragna
ledningen, som går ned ti['l skola och ål
derdomshem, TiUståndet hoppas man få
i vår så att arbetet sedan kan påbörjas.
Pensionärshemmet är nu under tak och
torde <bli färdigt till midsommar.

T,oalettfrägan i Pilha:ms skola har nu
ordnats, Tvättstuga för allmänheten
kommer att iordningställas under sko
lan.

Pensionärsföreningen har hålrit sitt
första möte för året med 47 st. med
lemmar. Lika många till finns det och
dessa önskas välkomna till årsmötet ,i

mars. Pen:sionärsföreningen vjll särskilt
tacka Konsum Iför en trevlig fest.
Ingarö Filmcirkel fortsätter med sina

filmaftnar 1 gäng varje månad och sam
lar fulla hus.

Ingarö arbetarkommun hade årsmöte
den 17/2 1957. Två nya medlemmar in
vaJldes så medlemsantalet är nu 30. Ars
mötet avslutades med musik och kaffe.

Prästval kommer att hållas i vår i
Ingarö församling. Tjänstförrättande
kyrkoherden i S:ta Klar'a församling
Doktor Torsten Wanngård har utnämnts
till kyrkoherde i Ska.i,pnäck,s församling
och därmed upphör hans tjänst i Ingarö.

S. L.

Gusta,,sbergs Systuga
för hjälp med tillklippning och prov

ning håller öppet

måndagar mellan kl. 17-19
tisdagar mellan kl. 14-16

Lokal: FOLKAN
Leda rinna: fru Ella Lindahl

Intervju med en
85-åring

En >kväll ,i februari följde jag med
Gustavsbergarens "flygande", d.v.s. fo
togralfen med nyanskaffad bil, ut till
Ingaröihemmet. Det var snöyra och blött,
så det kändes skönt och varmt att kliva
in i dagrummet och att välkomnas av
föreståndarinnan Helga Karlsson. I sin
ägandes gamla gungstol satt föremålet
för vårt besök och vår intervju, lfru Hul
da Hal1berg. Vi är gamla !bekanta så
hon hälsade glatt igenkännande och lät
oss få en pratstund, Samtalet gled gt,
vetvis in på gamla tider. Fru Hallberg
berättade att hon är född på Utö. Då
gruvarbetet tog slut därute sökte hennes
:far som många andra arbete vid Gus
tavsberg, som på den tiden började segla
upp som storindustri. Utöborna hämta
des med pråmar, som bogserades in i
Farstaviken. iFru Hallberg minns också
datum - det var d. 18/4 187'5. Ohe:f var
den då 29säriga brukspatron Odellberg.
Familjen fick flytta in i Kullen 1, som då
var nybyggt. Fadern lfick börja som
bergsprängare. När Hulda blev gammal
nog började skolan i övre iStenhuset
och där blev hon <bl. a. klasskamrat med
Knut Andersson. Vid 10 års ålder fick
hon gå ner Ull fa;bri>ken för att bära
skräp i rågodsmagasinet. Det var den
tidens yrkesorientering. Vid 12 års ålder
var skolan slut och då fiok Hulda börja
på målarsalen.

Under de första åren brukade fämil
jen ro ned tfll Utö för att >fira midsom
mar. En roddtur pä 16 timmar. Man
fick tre dagars ,lefögt Ifrån fabriken. På
dessa tre dagar rodde fadern 32 timmar.

Hulda växte till i ålder ooh visdom,
girfte sig, fick !flera barn. Tre av dem
var ute och hälsade på sin mor på 85-
årsdagen.

Maken blev 46 är. Han var vid den
tiden - 191.5 - karott- och handmo
dellsfomnare. Arbetstiden var 'lång, !frå,n
5.15-21.30, några lfil,ä/ktar och utsug
fanns inte på den tiden. Han stod ut i
porslinsdammet i 23 år. Nu fick fru Hall
berg hugga i för två. Sonen Erik på 14
år fick jobba med kollossning, ett hårt
arbete för en så ung pojke.

Så ihar livet gått vidare. Nu är tfru
Hallberg gammal och ej så stark, men
humöret är gott, Hon har ifått en lfr'i
stad på Ingaröhemmet, där hon delar
rum med sin gamla ,granne, fru Jarl.
Några av sina egna möbler har hon
kvar, bl. a. en byrå och den kära gung
stolen. Hon visar oss sina fotografier
på barn och barnbarn. "Se här är so
nen som arbetade i fabriken, han är nu
mera pastor i Hälsingland."

För 10 år sedan, alltså 75 år gammal,
for lfru Hallberg ensam ut till paradiset
på Utö, för att titta ,på familjens gamla
stuga, och för att säga fa11väl ät födel
sebygden. Nu har hon slaglt sig till ro,
tacksam d'ör den vård hpn får ,på Hem
met. Ljuspunkter är också när barnen
kommer på besök. Men hon är ledsen
att hon inte kan stickia dem strumpor
som förr, för det var ihennes käraste
sysselsättning.

Till 85-ärsdagen hade kommit många
tele,gram, blommor, tårtor och annat
gott. Vi gjorde vårt bästa att smaka av
godsakerna. Och när vi måste ,bege oss
på hemväg, avlöstes vi av Filadelfiaför
samlingen, som hylrlade den ,gamla med
säng och musik. Rolf

"Julfemman 1956"
Kommitten d'ör "Julfemman" kan som

vanligt redov,isa ett ypperligt resultat
av sitt ar,bete. Gusta-vsber-garn:a sviker
inte när det ,gäller en god saJk. Julkon
serten den 16 dec. gav det hittills bästa
resultatet elwnomiskt, inte mindre äm
853:-. Den musikaliska undevhållning
en stod i klass meä det som bjudits före
gående konserter enligt anångstämmiga
vittnesbövd Ifrån rpu'bH•ken, som fyUde
kyrkan till .sista plats.

Med frikostiga bidrag frän Gustaivs
bergs Fabriker, GustavS1bergs Konsum,
Lottakåren, Röda Korset och enskilda
personer lficik kommitten en summa ;på
2.857:- kronor till sitt förfogande och
därmed möjlighet att ,glädja gamla i Gus
tavsbergs storkommun till julen 1956.
J·ulhäl.sningen med gåva överlämnades
personligt av den förstä11kta julkommit
,tens medlemmar. •Ett varmt tack till
alla, SOIITl med sina bidrag hjälpt till att
hålla denna för Gustavsrberg specieUa
tradition vid ma-kt.

Fritz Berg
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CD

[IJ.
Födda.

195G
Den 23 nov. Lena Maria, d. t. Nils Lennart

Ekström och h. h. Marianne f. Pettersson.
Den 4 dec. Eva Kristina, d. t. Tord Billy

Forsberg och h. h. Ruth Solveig f. Andersen.
Den 5 dec. Ingela Maria, d. t. Carl Folke

öhlin och h. h. .Julia Irene f. Johansson.
Den 8 dec. Susann Kristina, d. t, Nils

Martin Brännström och h, h, Ingegärd Elvira
f. Lindberg.

Den 9 dec. Anna Maria, d. t. Kjell Roland
östby och h. h. Margit Emma Eleonora f.
Ekström.

Den 15 dec. En son till Erwin Ludwig och
h. h, Edith f, Scheppan,

1957
Den 4 jan. Britta Maria, d. t. Viljo Rikki

nen och h. h. Ilmi Kaarina f. Pajula,
Den 10 jan. En son till Alf Viktor Bjuhr

och h.h. Ingegärd Ulrika f. Söderlund.
Den 17 jan. En dotter t. Sven Birger Ax

och h. h. Sonja Maria Elisabet f. Olsson.
Den 25 jan. En dotter till Hans Anders

Steen och h. h. Aagot Kristina f. .Jönsson.
Den 29 jan. En dotter till Kalle Kostia

Sillanpää och h. h. Barbro Ingegärd f, Sved
berg,

Vigda.
1956
Den 8 dec. Sven Gösta Ekrot och Ingeborg

Margareta Jönsson.
Den 9 dec. Lennart Evert Eisenbrandt och

Birgit Maria Akerlund.
Den 22 dec, Bo Göte Palmer och Ella Marta

Viola Andersson.
Den 29 dec. Karl Lennart Sture Persson

och Ulla Britt Viola Pettersson.
Den 31 dec. Karl Johan Alfred Lindgren

och Barbro Ingalill Blomström.
Den 31 dec. Sven Birger Ax och Sonja Ma

ria Olsson.

1957
Den 12 jan. Karl Sivert Jakobsson och Ulla

Marianne Eriksson.
Den 9 febr. Bengt Rune Doukan och Ing

rid Marianne Löfdahl,

Döda.
1956
Den 9 dec. Änkefru Albertina Eugenia

Sundberg f. Jansson, Lagnö norra 1: 61, 78 är.
Den. 28 dec. Chaufför Karl Gustav Dahl

kvist, Garaget, 63 är.

1957
Den 21 jan. Fru Ingeborg Lovisa .Johansson
f. Nyström h. t. Drejaren Valter Emanuel
Johansson, Ingarög. 7, 56 är.

Den 26 jan. Fru Karin Margareta Hallste
ner h, t. Snick. Gustaf Linus Hallstener, f.
Wiberg, Mörtnäs 1: 206, 54 är.

Den 10 febr. Förrädsarb. Karl Gunnar Jo
hansson, Hästhagsterrassen 16, 22 är.

Den 13 febr. Fru Aina Kristina Victoria
Olsson f. Lithander h. t. byggn.arb, Erik
Birger Olsson, Rutens väg 6, 45 är,

Den 19 febr. F. ugnsarb, Karl Sigfrid An
derson, Mariag. 7, 77 är.

Tack!
Ett hjärtligt tack för all UIJ)pvaktning

på min 50-årsdag,
Elsa Wiberg

Ett hjärtlig tack till släkt, vänner,
oheter och arbetskamrater, samt Soc.-D.
kvinnoklubben för all uppvaktning på
min 50-årsdag.

Hulda Johansson

Till alla, arbetsgivare, institutioner
och enskilda som genom gåvor, blom
mor, telegram och besök gjorde min
sjuttioårsdag till ett ljust och bestående
minne vill jag härmed framföra mitt
varmaste tack.

Anton Kock

Ett varmt tack till vänner, grannar
och pensionärsförenin;gen för vänlig håg
komet på min 85-årsdag.

Amanda Markör

Ett hjärtligt tack för uppvaktningar
na på min 90-årsdag.

Anna Stein

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,
arbetskolleger, idrottekaonroier, släkt
och vänner för blommor, gåvor och vän
lig hågkomst på min 50-års,dag.

Bror Andersson

152:-

7/ililol'
Cpf}~

visar datum
Kom in och se Tissot Visodate,datum
uret som blivit berömt för sin pre
cision, maskulina elegans, robusta
styrka och osvikliga datumangivelse
- uret som uppskattas -\V T'issot
ägare världen runt. Vi visar gärna
kollektionen - utan köptvl'mg.

THORNQVIST
UR&OPTIK

Kommunalvägen 4. Tel. 0766/30990
GUSTAVSBERG

7-talet
Som ett apropå Ull 1957 sätter vi in

en dikt ur en Stockholmstidning iför 70
år sedan.

7 är ett märkligt tal, man nog det
minnes

7 voro fordom Greklands vise män
7 stjernor uti Karlavagnen finnes
7 himlar ges det ock för kärleken.

7 voro veriäens under, som vi veta
7 voro kwngadrömmens magra nöt
7 voro ävenledes ock de feta
7 starka rep ej Sim.sons styrka knöt.

7 år för fagra Rakel, Jakob tjänte
7 dar i lejonkulan Daniel var
7-årigt krig, mårvg lagerkrans förUi;nte
7 söner hade Assars söners far.

7 plågor oss Johannes uppenbarat
7 änglar över Jorden ut dem göt
7 dar sig staden Jeriko försvarat
7 stötar i basun, dess murar bröt.

7 kullar tronen är för drottning Rama
7 dödssynder vårt arma hjerta tär
7 resors fall, fördunkla ej de fromma
7 glas i vagnen, maktens lykta är.

7 jwngfrur labyrintens drake krävde
7 ynglingar i döden följde dem
"I dar i blod, sig Nilens vatten hävde
"I korståg gjordes mot Jerusalem.

"I flickor uti uniform, oss tjusa
"I danska kungar, burit Fredriks namn
7 dar i veckan, tanklöst fram vi rusa
"I holmars stad oss räcker glatt sin

farmn.

0, Birgers stad; 0, Stockholm, Dig jag
finner

Med all din sorg_ och synd, så skön ändå
För din skull nu rimsmide,rit försvinner
Ty dina holmar främst bland holmar stå.
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SALTSTANI< OCH
l(VITTER 1957

Efter förra årets revysucce var vi nog
alla mer eller mindre beredda på ett bak
slag i år. Förra året var allt nytt, ingen
hade några fordringar och förväntning
arna var små. Nu var det tvärtom.
Förra årets framgång var en belastning
både för författare och skådespelare.
Detta märktes och i vissa avseenden var
denna revy ej så bra som den föregå
ende. En del scener upprepades t. ex.
Men en närmare eftertan:ke säger att
det är rätt. En bra scen skall komma
igen och bli tradition. Som en bra serie
figur. Den saknar man om den blir bor
ta. En sådan sak var Fabriken och
Kommunen (Den korte och den långe).
Bra spelad och välkommen i olika va
riationer.

Men det fanns även det som blivit
bättre. Både göken och skatan ha bli
vit mera drivna och detta gäJler i lika
hög grad skådespelarna. Härvidlag har
nog revyn att tacka scenstudion för en
hel del. Det skådespelarna lär sig under
året synes blomma fram ,på revyn.

Det som gör en revy rolig, populär
och ,kanske rent av nyttig är gisslandet
av medmänniskornas små svagheter.
Det tycker åtminstone de som ej bli
utsatta för skämten. Nu är det alltid
så, att många ej tål att skämtas med
och det begränsar givetvis författarnas
möjligheter.

Det nästan mest glädjande med re
vyerna är, att den drar fram en sådan
mängd av utmärkta artistämnen i ramp
ljuset. Att ett så litet samhälle skakar
fram en så bra trupp är storartat. Även

när det får god hjälp av de internatio
nella inslagen.

När amatörer spelar revy, som är en
svår konstart, finnes en dödli,g fara. Att
det skall bli bondkomik Att det skall
vila något "Hilding Petterssonskt" över
det hela. Men det var denna revy totalt
fri ifrån. Hatten av för den okände re
gissören eller regissörerna.

Bland saker som slog får väl nämnas
"System-filialen". Utmärkt. "Fabrilken
och Kommunen" är redan nämnd och
välkommen åter. Och så den skojiga
"bentävling'en". En variation på den hit
tills ouppnådda pangsaken Miss-tävling
en i förra revyn. Samt "Enslingen". Ut
märkt mask och bra spelad.

Att nämna någon skådespelare vid
namn vore nästan orättvist, så bra som
de överlag tog vara på sina olika roller.
Alla är ju inte Iika tacksamma att spe
la. Men dock. Låt enig göra ett undan
tag och liksom förra året få räcka en
blomma ät Rune Malm. Den är han
ärligen värd. Han gjorde oss dock några
år yngre!

Så till sist det värda fågelparet Ler
göken och Strandskatan. Det var ett bra
jobb och Gustavsbergarna bör vara tack
samma att få något att se, skratta åt
och inte minst att prata om. Ni ha dock
i viss mån fått en belöning. Mer än
halva kommunens befolkning har väl be
sökt revyn.

Nu fattas det bara att någon till nästa
revy skriver en kuplett om "detta för
tjusande gamla strävsamma par".

El reoistero

Här ovan har vi revyns primadonna.
Ulla Andersson, i "Skogstjärnen" och
Rune Malm som isprinsessanM'Lamenur.
Nedtill bilder av Tjih Rhythm Arkestra
och de fem i "Kom till oss i Gustavs-

berg!"
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Att lära sig schackspelets regler, pjä
sernas gång o. s. v. är relativt enkelt.
Det gör de flesta skolgrabbar ganska
snart om tillgång till spel och lärare
finns. Men för att gå vidare och bli en
venklig't god spelare erfordras särskilda
medfödda speciella begåvningar. Mate
matiskt sinne, logik, fantasi bl. a.

Naturligtvis behöver man inte ta det
så högtidligt men det kan vara bra att
tänka på om motgångar börjar torna
upp sig. Schack är ett kampspel av
högsta rang men även tidsfördriv, be
roende på vars och ens kynne och all
männa läggning.

Det ena kan vara lika berättigat som
det andra. Hur det än bedrivs är det
ganska mänskligt ,att vilja vinna. Där
för bör man nog helst skynda långsamt
som det heter och välja lagom hårt
motstånd undan för undan. Detta att
möta en avgjort överlägsen motspelare
och erhålla s. k. förgåva är ett oting
om det överdrives. Hela spelets logiska
ide blir av naturliga skäl förryckt. Då
är simultan fördelaktigare ur alla syn
punkter. Likaså det s. k. blixtschacket
bör nog inte heller uppmuntras över
hövan. Det kan ha sitt berättigande i
vissa fall men verklig schack lkan det
aldrig bli.
I tarikespelet schack liksom inom

muskelidrotters område är det gi
vetvis stjärnorna i gamet som tilldrar sig
största intresset. I vårt land får vi väl
räkna Stählberg, Lundin som de främ
ste. Skillnaden i spelstyrka med många
andra är dock hårfin. Någon spelare
i klass med dessa har vi väl ännu :inte
i Gustavsberg men det kanske kommer.
Man kan jämföra med unge Leif Fred
blad i bandy som där ser ut att gå mot
högsta internationella klass och kanske
får vara med och ta ett nappatag mot
våra arvfiender ryssarna. Världsmästa
ren i schack heter betecknande nog
Botvinnik och är en kraft och kamp.
spelare av guds nåde. Världsmästartro
nen är dock alltid i gungning. Smyslov
och Keres m. fl. är alltid ·farliga kon
kurrenter.

Den som något äldre schackbitna
kanske helst minnes är väl spelets sön
dagsbarn Capablanka som med syd
ländsk offerglöd och elegans gjor<le rent
hus bland dåvarruide stormästare. För
att <look i sin tur definitivt besegras av
den energiske och djuplodande Aljechin.
Lasker, Morpy är nog också namn bland
många andra som satt sin prägel på det
majestätiska och odödliga spelet.
För att återgå till mera vardagliga

förhållanden är det att hoppas på en de
finitivtunnåring mellan Företaget-Sam
hället, men att inte deltagarantalet sväl
ler ut och blir formlöst. Att varje spe
lare känner sig kvalificerad för matchen.
Det skulle utan tvivel utgöra en extra
sporre på nuvarande och blivande för
mågor.

Emson.

Jag •minns
I blåst och storm

När jag var femton år gammal mönst
rade jag i Stockholm som Iättrnatros
på en dansk bark "Venner". Vi seglade
till Finland och lastade props för Cardiff
i England - men vi kom aldrig dit.
Det var i slutet på november månad.
Ute på Nordsjön började det 'blåsa storm
och snö. Seglen blåste bort och· farty
get drev mot land. Vi var då några mil
utanför Pater Nosters Fyr. Klockan tio
på kvällen hade vi skeppsräd och som
ingen visste vägen kom vi överens om
att segla in emellan skären så långt
som vi kunde och sedan ankra; Kapten
bar upp en låda danskt brännvin för
besättningen att dricka. Två svenska
matroser försmådde inte starkt när vi var
i hamn, men den här gången sade dom
till kapten att detta var inte den rätta
tiden eller platsen att dricka, Ingen tog
någon sup, men två lflaakor lades i var
livbåt för att ha till hands. Så började
vi länsa in emellan skären. Vi ,kom inte
så långt förrän vi slog emot en grynna
med sidan av skutan. Det måste ha va
rit ett stort hål för om ett par minuter
gick aktern under. Vi försökte länsa en
livbåt men den slogs sönder och den
andra :wunde vi inte länsa. Hon flöt alla
redan på däcket. Men de där två svenska
matroserna hoppade .i båten, De hade
två yxor med att hugga av rigg och
brassar som kom över båten när skutan
sjönk. Al'la de andra klättrade upp i
riggen, och då skutan sjönk hoppade de

i vattnet ooh simmade över till båten.
Jag hoppade ifrån bramrån. När vi
sedan räknade, var vi tolv man, kapten
och andra styrman drunknade. Vi nåd
de en holme och skulle gå iland. Men
båten slogs sönder av vågorna så vi
simmade i land. Mörkt var det, kallt
och blåsigt och snö. Våta som hundar
kom vi till en fiskarestuga. Det var
bara ett rum. Fiskarn och hans !hustru
var till sängs, men när vi kom in tände
de brasa och kokade kaffe. De var
mycket fattiga och någon mat fick vi
inte. Men· det var varmt så vi torkade
ut lite. Nästa morgon visade han oss vä
gen till en mera välbärgad man. När
yi frågade om mat, så !frågade han vem
sloulle betala. Då blev matroserna arga,
slog en ring runt honom och sade: "Du
har ju mat, och om du inte ger oss mat
så skall vi ta det." Då blev han rädd
och gav oss mat och vi åt rikligt. Se
nare kom Iotsbäten och tog oss till Mar
strand. Där fick vi veta att tio fartyg
förHst den natten mellan Marstrand och
Göteborg. En annan gång - under Boer
:kriget - var jag på en norsk fullrig
gare "Almedia" som låg i Port Elisabeth
i Syd-Afrika. Det var en öppen hamn
00h vi låg för tankar med, omkring fem
tio andra fartyg. En natt blåste det upp
en storm så att 20 skutor drevs Hand,
men vår skuta klarades av ankaret.
Senare var jag på en norsk bauk "Ar
gentina" •i Rio de J'aneiro. Där rasade
gula febern. På 25 stora skutor som låg
där fanns inte en man kvar, de hade alla
dött i gula febern. Men vi klarade oss.
Det värsta Iför mig hände på väg från
Glasgow, där jag träffat min bror Albert
sam jag inte hade sett ,på 4 år. · Vi
mönstrade på en engelsk bark "Loch
Rannoch" som skulle segla till Mel
bourne. När vi kom ut på Atlanten blev
bror min spolad överbord och drunkna
de. Jag var då 18 år gammal. Nu är .jag
pensionerad 1ka,pten ,ifrån Amerikanska
fartyg, och njuter varmt väder och sol
sken. Här är ingen sjögång i Californien.
Jag har mitt eget hus, inga bekymmer
och lider ingen nöd på gamla dagar. Och
min hobby är att pyssla med att bygga
skutor i buteljer.

H. A. Petterson
född i Gröneborg,

40-åringar!
vi söker skolkamrater, som gick !för
Fr. Vesterberg, för träff i Oustavs
berg på hösten. Ring för närmare
upplysningar Ally Dahlgren(Strörh
berg) 0766/304 74, Fritiof Fall 0766/
303 60.
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Baxat ur en dansk tidning:
Der var lyspwnkter
EN -journalist havde veeret med ved
indvielsen alf en borne!have hojt oppe
i ,Sverige. Han havde taget et billede
af en mor med en bornefifok paa ni
omkring sig og spurgte hende, hvor
gamle de var.
- De tre der er seks aar, de tre

der er fire aar og de tre <ler er to
aar.
Journalisten saa yderst forbavset

ud og spurgte:
- Jamen stg mig, lflle frue, faar

de virkelig trillinger hver gang?
- Ork nej, svarede ikonen. Det

sker da tit, at vi slet ingen fäar.

*

En indian frän ett naturreservat i Ame
rika var inne i Newyork för första
gången.och 'Passade på tillfället att besö
ka Waldorf Astoria under ledning av en
sakkunnlg guide. I ett av hotellrummen
fick indianen syn på en telefon och frå
gade guiden vad det var för slags appa
rat.
- Det är en telefon, svarade guiden,

och om man säger till den vad man
önskar, så får man det.
- Då vill ja,g ha ett par skor, sa'

indianen, och lyfte på luren. Ed'ter någ
ra sekunder stelnade hans anletsdrag,
han sänkte sakta luren och sade:
- Mig ännu inte hava sagt till maski

nen vad jag önska, och han ändå veta
det.

Han fråga - vilket nummer önskas?
*

3R1rr3oRUM

Köräcke!
Ett köräcke framför köttbutiken i

Hästhagskonsum skulle nog inte vara så
dumt, särskilt vid större helger. Räcket
kunde göras :flyttbart om så erfordras.
En kedja mellan två stänger försedda
med stödplattor ,borde räcka. Då kun
de man glida in mellan disken och räc
ket, nöjd och glad med att slippa hälla
reda på om man själv eller någon an
nan står i tur. För övrigt vill jag säga,
att förnämligare butik än denna, kan
man väl knappast önska sig.

"Lord Potter"

-,- Nä, Olle, vad är det för röst som
vi Ibland hör inom oss?
- :Självljud.

*

En av Sto0k1holms banker fick under
senaste världskriget en förfrågan från
en större firma i USA om vissa förhäl
landen i Stora Kopparbergs Bergslag
AB.

Banken svarade: "Vi vill ej upplysa
om ifrågavarande firmas kreditvärdig
het men kan upplysa om att företaget
är mycket gammaät och var gammalt
redan på den tiden då Columbus upp
täckte Amerika."

Till ungdomskommitten
Har länge funderat på om man inte

skulle kunna intressera viss ungdom för
'nybyggarliv' istället !för lampkross
ning. Om kommunen eller fabriken stäl
ler lämpHg mark till förfogande och här
låter ungdomen själva ibygga bloekhus
och anlägga park eller trädgård, gärna i
en allaredan existerande ungdomsorga
nisattons regi, skulle detta inte vara ett
framkomligt sätt, att ta' hand om denna
ungdom?

"Försöka duger"

Så ska' de va'!
Jag ska 'be att få uttrycka min och

många arbetskamraters glädje över den
'uppmålning" som skett på Sanitet. Även
om jag' någon gäng har !hört en del kri
tiska röster mot färgsammansättning'.
en, (det vore underhgt annars) så är
jaig säker på att även dessa kritiker
är pä det 1klara med, att det finns en
utomordentligt god färg-kompositör bak
om verket, Pä mej verkar detta färgeri
mycket stimulerande. Tack till 'bolage'
och en eloge Ull färgkonstnären.

8. H. T.

Hembygdsgillet,
eller som det numera kallas Gustavs
bergsgillet, lever kvcr genom ett 10-
tal medlemmar, dock utan några öv
ningar. I höst är det 15 år sedan man
startade och Styrelsen tänkte sig att
samla alla f. d. och nuvarande med
lemmar till en oktoberträff i gammal
känd stil, med sång, musik, folkdan
ser m.m. på Hemvörnsgården. För den
skull vill Gillet ha namn och adresser
på dem som vill vara med, för vidare
kontakter. Skriv-ett kort till ordf. Gösta
Dahlberg, Gamla vägen 6, Gustavs
berg.

Alla hoppas vi att den ökade produk
tionen ska ge oss mer pengar att an
vändas på vår !fritid. Producenterna av
veckotidningar kommer att anstränga
sig till det yttersta för att påverka kon
sumtionsvalet. Tidskrifterna bflr mer ko
lorerade och det kan befaras att novel
ler, kåserier och lustiga historier blir
än ,mer tendentiösa där så ske kan. Kan
ske beror det på de ensartade noveller
na att Jäsningen av veckotidningar över
gått till att -bli endast halvt eller enbart
tittande.

Veckopressen har, medvetet eller inte,
,genom ämnesurvalet ver,kat försoffande
på den friska ungdomen·. Däri ligger
dess stora fara och inte i att den ver
,kat förledande på en eller annan män
niska.

Kåbe Bergström
i "Byggnadsarbetaren"

Hälsan är vär dyrbaraste ägodel sä
,ger iman, när det är Iför sent.

Den största faran för människan i
dagens ooh morgond&gens samhälle ser
jag i pressens och masskommuni<kations
medlens utveckling ifrån urppgtften som
nyhets- och kulturförmedlare till alltme
ra av ett fovum Iför kommersiell pro
paganda.

För hälsan gör iman inte reklaim.
Tendensen till specialisering i yrkes

Hvet och :isolering i hemUvet hindrar
människorna från att d'å det enda verk
liga skyddet mot hdens faror: kunska
per, överblick och ·mognad.
I stället hlir hon alltmera o:fifer för

psykologiskt välplanerade, "marknads
undersökta" ·kampanjer för att stimule
ra illa:begäret, och ytterligare neuroti
sera henne : man jagar oss från alla häll
mot ett den materiella ,behovstiUfreds
stä:Uelsens och det ytiiga nöjeslivets
samhälle.

(Ur en artilkel av doc. Gunnar Biörck
i :Socialmedicinsk Tidskrkft)

Det är med goda infall som med
skjort1knaJppar - de fattas ofta.

Hufvudstadsbladet
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Bland vårens primörer på gratulations
listan finner vi Sven Leonard Löfbom,
som den 5 mars fyller sina modiga 70
år. På :Sto11holmen växte han upp och
genom skolprästen på Ingarö, Axel
Johnson, fick han teoretisk undervis
ning.

Den praktiska hade börjat tidigt -i
hemmet och fortsatte sedermera vid
Lemshaga ,gärd. Löfbom prövade också
på sikogsarbete några år och 1blev skogs
förman, men återvände till modernä
ringen, nu som rättare. Sedan 7 år till
baka är han Cerberus vid fabriken och
släpper ingen hm hm över bron.
Han är en stöttepelare .i Ingarö och

representerar landsdelen värdigt i bå
de kyrka och kommun.' Även Konsum
har utnyttjat hans Ihärdäghet, ty där är
han sedan länge medlemsråd,

På det vid Kvarnsjön vackert belägna
Edsberg idkar han alltjämt så mycket
av jordbruk, att en hel del potatis, röd
beter, dill och astrar kan gå till avsalu
till trogna kunder. Men framför allt vak
tar han noga kräftorna i Kvarnsjön.

Vill apan veta något om vad som !hänt
förr, eller om vädret vid seklets början,
kan man med förtroende vända sig till
Löf1bom.

Han är en Säker veteran, med ord
ningssinne och humor - och vi önska
honom gott väder på födelsedagen, sam
ma goda fysik i fortsättningen och rik
Uga skördar. Ja må han leva!

Livaktig förening
Gustavsbergs Pensionärsförening som

bildades den 21 november 1952 hade vid
starten svårt att komma igång, men. har
sedan dess gått framåt med stora steg
tack vare den goda hjälp den fått av bå
de enskilda och föreningar. Vi äro just
nu 140 stycken medlemmar i förening
en och antalet växer vid varje möte. Tio
enskilda möten har vi haft under år
1956. Dessutom eller i samband med
våra möten har vi blivit bjudna på kaf
fe, sång och musik, film och ljusbilder,
tal och uppvaktning av oltka slag. Kon
sum och Missionsförsamlingen började
året med att bjuda på smörgås och gröt,
sång och musik. Sedan kom Fackför
eningen, Fiolkan, Scenstudion, Barnka
bare, Baptistförsamlingen, Röda Korset
m. fl., var och en med sitt program,
Fabriken kom som den glade Jultomten
med Gösta Dahlberg som representant
och vi avslutade året med en munter
och sprtttande fest, med både kaffe, all
sång och Iekar. Fru s·elma Larssons
barntrupp gjorde en ,bejublad uppvis
ning. - Av kommunen har vi fått 400
kronor som blivit oss en god hjälp till
lokalhyra, och till blommor, när vi upp
vaktar våra medlemmar vid 70 - 75 -
80 är o. s. v. Vi har en medlemsavgift
på en krona i kvartalet som skall täcka
alla övriga utgifter.

Vi •vHI tm alla dem som har glatt oss
med sång och musik, •kaiffe, tal, !film och
ljusbhlder m.m. !framföra värt hjärtliga
och innerliga tack och hoppas att allt
framgent få vara inneslutna i Eder om
tanke.

Samuel Svenson.

Vårdröm
Där ute vid bäcken i skoaens bryn
Där går jag och drömmer så ofta
I gyllene skimmer ur aftonskyn
Viol och konvaljer de dofta.

Men än ligger vinterns is och snö
Så vit över kärr och mo
Jag längtar till vårens sol och tö
När trasten slår drill vid sitt bo.

När livet födes på nytt igen
Med sol och värme i sinne.t
Då vandrar jag åter i skymningen
Till bäcken med vännen i minnet.

När blommorna åter klä marken i skrud
När vårvind.ar susa och söva
Då drömmarna gå till min längtans brud
Och kauar hon skall jag ej töva.

A.H.
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Tore Forsman, vår förre platschef på fabri
ken, skriver mig frän Midland i Michigan,
USA. "Jag lever nu ett "amerikanskt" liv i
en liten stad vid Michigan. Den behärskas
av en stor industri, DOW. Staden har många
likheter med Gustavsberg fast i större for
mat. Det är en ren villastad, där kyrka och
olika synpunkter på religion har sin centrala
plats. Industrin äger inga bostadshus men
ger lån till husbyggen, i är skall byggas
700 nya hem här i staden." Tore hälsar alla
gamla vänner i Gustavsberg och sänder med
en del intressanta broschyrer om Midlands
Community Center, om staden Midland och
småbroschyrer, som utdelas till anställda. Där
finns "Treat your feet right" (fotvård),
"Something out of nothing" (hur man · tar
vara på saker i hemmets lapplåda), "Freedom
from Fear" (frihet från fruktan)" o.s.v,

Tack för hälsningarna Tore! Du får sä
kert stoff för att skriva mera till Gustavs
bergaren en annan gäng.

George Garring fick inte Julnumret förrän
den 13 januari och säger sig inte kunna fin
na mycket att kritisera i innehåll och redige
ring, fast han gör goda försök. Tack! Den
gode George har köpt sig en ny kärra och
ställer i mars kosan söderut för några må
nader, för att besöka gamla vänner, och titta
på och undra över naturen. Ett Sverigebesök
hägrar till sommaren, men det kanske blir
Labrador i stället. Hur som helst - vi får
nog höra av hans penna i fortsättningen ock
så.
John Andersson, Nybro, med gustavsbergs

kontakter, har skickat mig en diktsamling,
ur vilken några smådikter kommer med i
detta nummer. Han har också skickat sin
bok till Garring. Nej han är inte släkt med
FN-svensken Jarring, men en rivande karl
han med. Tack för brev och nya opus. Du
är verkligen produktiv!
Nyårshälsningar har kommit:
John Johansson, Stockholm, skriver: "Gus

tavsbergaren är en trevlig tidning; som jag
läser med nöje, men så är jag också själv
född i Gustavsberg," Sara och Hugo Carlsson
i Upplands Väsby tackar för det gångna året
och önskar redaktionskommitten gott nytt år.
Likaså gör Ruth Jonson i Lännersta, som
"med spänning väntar varje gång på den i
allt trevliga tidningen". Sven Nilsson, Klin
ten, ger tidningen betyget "en kär hälsning
till alla gustavsbergare i förskingringen".
Detsamma säger Nils Hallberg i Göteborg.
Ing-Britt Sundin i Degerfors tycker att "det
är extra roligt när Gustavsbergaren kom
mer" och Asta Wickman i Danderyd uttryc
ker det så: "Tack för att det finns en god
tidning med läsning från· Gustavsberg.'..'. - Ja,
så fortsätter de varma hälsningarna tji! re
daktionen och till gamla vänner i Gustavs
berg, bl. a. från Lisa Andersson, Bryntnge,
Frida Söderberg, Karl Svensson, Emma Lind
~ren, Ernst Lindahl, C. V. Hellqvist, E.
El.enius-Carlsson, E. V. Andersson, Elsa
Ström, Linnea och Oscar Johansson, . alla i
Stockholm. Vidare från Gustaf Ftöberg i Sol
lentuna, Tora Andersson, örebro, Elsa Eriks
son, Vårgårda, Sven Kindblom i Ludvigsborg.
Och så tar vi en till från USA, nämligen
Ingeborg Gundersen. Tack ska ni ha alla,
nämnda och onämnda! Er uppskattning av
tidningen gör besväret bara kärare.

Red
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Nu våras det i våra nejder,
det spirar inom täppans lumk: och stör.
Se solen lyser, och trots världens fejder
vi åter gläds, när lärkans sång vi hör.
Vi sjunga om den blomstertid som följer,
var själ blir varm av vårens rika skrud.
Den kraft som jorden i sig döljer,
den tonar fram vid fågelsångens ljud.
I Grindstugatan äppelträden lysa skära
och spaden förs av valkad hand i fuktig mull.
I Tallåsen, som ligger solen nära,
där lyser våren re'n i blått och gull.
En lövhögs rökelse sig upp mot himlen ringlar
och blånar över Höjdhagshusens röda färg.
Från sälgens blom ett flor av frömjöl singlar
på Kullens ängar och vid Lugnets berg.
På Kvarnberget det ångar över branta hällar,
ur mossan krypa vårlök och viol.
Vid Farsta fläktar det i ljumma kvällar
och Baggen speglar vårens granna sol.
Det skvalpar runt kring båtarna i viken,
där fejas, mönjas, putsas för seglats.
Från Parken höras tonerna av vårmusiken,
när Gustaosberq nu bjuder Våren att ta plats.

Gös ta
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Ungdom
på tröskeln till

nå'ringslivet
Under de närmast föregående åren

har en livlig debatt rört sig om prob
lemet med de svällande årskullarna.
Folk- och småskola har med nödlös
ningar hjälpligt klarat av lokal- och
lärarfrågorna. Men nu börjar det
brännas högre upp på utbildningsvä
sendet. Ar 1945 föddes 135.000 barn
i Sverige. Nästa år börjar dessa i den
vanliga folkskolans sista klass och
kräver då besked om vilka utbild
ningsvägar samhället kan ställa till
förfogande. När man då vet, att av en
årskull ungefär en tredjedel går till
de teoretiska linjerna och att enligt
statistisk årsbok hösten 1955 i runt
tal 22.000 ungdomar avlade student
eller realexamen, förstår man, att det
blir trångt för den tredjedel på c :a
45.000 ungdomar, som 1960 vill kom
ma fram till samma studiemål.
Men ändå mer prekärt blir läget för

de två tredjedelar av 1945 års barn,
som 1960 vill gå praktiska utbild
ningsvägar. Hösten 1955 var det inte
mer än 9.000 ungdomar, som kunde
komma i åtnjutande av heldagsun
dervisning vid våra lärlings-, yrkes
och verkstadsskolor. Vad förslår det
till de 90.000 ungdomar, som 1960 ro
par på yrkesutbildning ? Frågan vore
rent teoretisk om inte 1950 års riks
dags principbeslut om försöksverk
samhet och 1956 års riksdags defini
tiva beslut, att försöksverksamheten
skulle mynna ut i en obligatorisk en
hetsskola, lagt en grund för lösning
av problemet. Ty den största nyhe
ten i programmet för enhetsskolan
är, att de flesta eleverna skall bere
das möjlighet till en successiv över
gång till näringslivet. Stegvis förbe
reds övergången genom teoretisk yr
kesorientering i klass 7, teoretisk och
praktisk yrkesorientering i klass 8

och förberedande yrkesutbildning i
klass 9.
Den praktiska yrkesorienteringen i

klass 8 omfattar en tid av fyra vec
kor, då eleverna få vara hopp-Jerkor
ute i arbetslivet och genom att se,
höra och i någon mån själva delta i
arbetet få en uppfattning om det yr
ke eller yrkesområde de praktiserar
i. I klass 9 skall eleverna få en ut
bildning, som är avpassad efter vars
och ens individuella förutsättningar.
Då brukar man alltefter mognad och
intresseinriktning hos eleverna dela
upp dem i :klart yrkesbestämda, pre
liminärt arbetstypsbestämda och så
dana, som fortfarande inte vet vad de
vill bli eller vilken bransch eller ar
betsuppgift de skall inrikta sig på.
De klart yrkesbestämda eleverna

bör, om det är möjligt, beredas ut
bildning i en yrkesskola. Jag åter
kommer till det senare. De prelimi
närt arbetstypsbestämda får under
nionde skolåret en grundutbildning
inom sitt tilltänkta yrkesområde. De
yrkesområden, som är aktuella för
Gustavsberg är jord- och skogsbruk,
husligt arbete med vårdande yrken,
keramisk industri, metallyrken samt
detaljhandel och 'kontor. Den tredje
gruppen slutligen, de "obestämda"
försöker man ge en mångsidig ar
betsträning i färdigheter, som de kan
tänkas ha nytta av.
Så är det alltså tänkt och plane

rat. Enhetsskolan skall ge de kom
mande stora årskullarna av elever
möjlighet till begynnande yrkesut
bildning. Här i Gustavsberg är vi i
den lyckliga belägenheten att enhets
skolan är fullt genomförd. Ungdo
marna har tillgång till den förbere-

dande yrkesutbildning jag ovan skis
serat, men ingenting är så bra, att
det inte kan bli bättre. Vad vi saknar
i Gustavsberg är en yrkesskola, som
kan ta hand om de klart yrkesbe
stämda och ge fortsatt utbildning åt
de övriga. En fullt utbyggd yrkes
skola fordrar visserligen ett befolk
ningsunderlag av 20.000 till 30.000 in
nevånare, men då antalet yrkesskolor
för landet i sin helhet är för litet är
det kanske ingen utopi att tänka sig
en utbyggnad av den i fabriken re
dan existerande inbyggda skolan för
porslinsarbetare. Detta så mycket
mer som Nacka yrkesskolor vid för
frågan nekat att ta emot 9 y:s hus
modersgren och tydligen inte räcker
till.
Här bör det alltså tas ett krafttag.

Alla goda krafter inom Gustavsbergs
kommun och Gustavsbergs Fabriker
måste samarbeta och allvarligt disku
tera, hur vi bäst skall ordna för den
allt större skara ungdomar, som läm
nar skolan varje· år även i Gustavs
berg. Det bör väl ligga i fabrikens in
tresse, att göra det så lätt och loc
kande som möjligt för dem att stan
na kvar på hemorten och fylla luc
korna i den egna industrin. Och då
tycker man, att modellen är en utvid
gad verkstadsskola, där eleverna ef
ter klass B fick både teoretisk och
praktisk utbildning på fabrikens oli
ka avdelningar, som inte minst tog
sikte på de olika tempoarbeten, som
förekommer inom industrin och som
nu alldeles håller på att komma bort
bland modeyrkena som bilmekaniker,
flygvärdinna och hårfrisörska.

Fritz Berg
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Jag sitter och tänker
För sin tids största ateist och fritän

kares Voltaires spydiga och sarkastiska
utlåtande bävade höga herrar och da
mer. Han visste allt om • alla. I slutet
på sin levnad var det nå-gon som fråga
de honom vad han tyckte vår värld mest
liknade. Hans svar var: "Maison de
sante", med andra ord "Ett dårhus".
Tonernas mästare erhöll samma Ifråga,
hans svar var: "Som jarg ser det nu
Trauerspiel". Mozart menade att vårt
liv kan bli en tragedi men också ett
"Lustspiel", beroende på oss själva ...
Vad ·skall vi andra säga? Vad är vårt

liv? En ständig kamp för tillvaron. Och
tillvaron är? Tre mål mat om dagen,
en bäddad säng, möjlig,heten av en något
sånär ordnad ekonomi, tiHfälle att njuta
av en för,ströelse någon gång, och så
till sist en iki-sta och sex fot jord över
oss. Är detta vårt liv? Är detta full
bordandet av vår livsgärning?
Nej min vän, detta är ej livet. Långt

därifrån. Lär dig att ta vara på de till
fällen vår Herre ger di-g. Där lfinns myc
ket att se och lära, där finnes oanade
möjligheter att njuta av livet utan att
man därför behöver /bli extravagant.
Men dessa möjligheter kornmer ej till
dig, du måste söka dem. När ditt liv
blir veckor av ena:handa, endast avbru
tet av vilodagarna, när din dag endast
är avbruten av måltiderna och samma
program repeteras månad efter månad,
år efter år - vad har' du då att se till
baka •på i din ålders höst? Var äro dina
vackra minnen? Minnen av platser du
kunnat se, men gjorde det inte. Bättre
arbeten du kunde hart, men sökte dem
inte. Minnen av förlorade möjligheter.
Varför? Du var rädd min vän, du var
rädd •a1tt lbryta kedjan av .livets enahan
da. Du lever endast en kort liten tid.
Därför bör vi ta .i akt den korta tiden
som är oss g'iven. Den tid vi är döda
behöver ej orsaka oss något extra grub
bel.
Livets erfarenheter kommer ej endast

till oss i ungdomens och medelålderns
dagar. Man lär så länge man lever. En
del arv de lärdomar jag haft kunde jag
gott ha klarat mig utan. Där har varit
missräkningar, sorg, felslagna hopp, il
ska över egen svaghet och dumhet. Men
det är livets kryddor. En del av dessa
kryddor är vårt livsöde ansvarigt för.
En del addera vi själva, En del av till
satsen gives oss där vi väntat motsat
sen.
På "Andrews Island" i Brittiska Väst-

indien ligger en av de största "Pineapple
Plantations in the world", "Ananas" är
det svenska namnet på denna frukt som
egentligen tillhör Söderharvets öar så
som Hawaii och i någon mån Cuba. På
denna plats svajar den svenska flaggan,
ägaren är Axel Wennergren. Jag hade
tillfälle att besöka denna mönsterplats,
sysselsättande över 3·00 arbetare i fäl
ten och ungefär ett 50-tal kvinnor i
fruktpackningen. Alla dessa voro neg
rer. Basen tog mig välvilligt ut på
fälten, här voro ett 20-tal traktorer i
verksamhet, men att beskriva procedu
ren bleve för långrandigt. Jag såg med
häpnad hur försilll:tigt dessa negrer han
terade frukten. På min Ifråga varför,
svarade basen: "Om den är stött ruttnar
den på ett par timmar i detta klimat
och all frukt i samma låda blir odug
lig utav den syra som rinner från den
ruttna frukten." Frukterna sorteras i
klasser, en del 1blir saft, en del kokas
och konserveras, en del krossas och
blandas med annan frukt, Han bad mig
plocka ett par och ta med mig. Jag tog
ett par som jag tyckte såg bra ut, han
tittade på dem. "No .good", sade han.
"Titta här". I rotändan var ett litet hål,
han skar fr'uloten itu och där inne låg
den fetaste och vackraste gröna mask,
och köttet var svart och odugligt.
.Så är det med många av dem vi möta

under vår livsvandring, utsidan är ski
nande och oskyldigt vacker. Men kär
nan, köttet - karaktären är rutten.
Bildningen kan finnas i rikt mått, men
är blandad med egensinnig hänsynslös
dumhet. Men det lär man ej tyvärr kän
na för.rån man .bitit. Men det är undan
tagen som bekräftar regeln. De är få,
men dock för många,
Ibland mina ,bekanta har jag ett par

som jag är glad att kalla mina vänner.
Denna farnilj, bosatt i Savannaih, Oeor
gia, har ej mycket av detta livets goda,
men den frid och endräkt ·och lycka
som här exlsterar är lugnande för både
kropp och själ. Visserligen är hudlfärgen
svart som sot, men hur många rika
smycken finner man ej i svarta askar.
Deras två barn, flickor i åldern 18-21
år, äro mina favoriter, okonstlade och
naturliga äro de en prydnad för sin ras,
klippta och skurna för de yrken de före
lagt sig. iDen äldsta är sjuksköterska,
den yngre fullbordar nu sin skola och
skall bli lärarinna. Den respekt de visa
sina föräldrar och den tacksamhet de
visa dem som så hårt har arbetat för

deras vä1färd är gott att se. Huden är
svart men hjärtat vitt.

1Sitter och tänker på en kväll i Key
West, Florida. Jag gick och tittade efter
vem jag "uppsluka månde" för att få
en historia. Drog mig ned mot hamnen
och de stora "Shrimp packing houses".
Här kommer den stora räk-fiskar
flottan in. Dessa båtar med en utrust
ning som går över 100.000 dollar äro i en
klass för sig själv. Bland dessa låg en
liten illa utrustad skorv, den såg ej myc
ket ut bland de andra lfinheterna. Besätt
ningen, fyra man med skepparen, var
negrer. Jag slog mig i språk med dem.
Jag frågade hur mycket de kunde för
tjäna på en resa. Stor va:r min förvå
ning när jag fann ut att de kunde tjä
na upp till 125 dollar per man i veckan
om allt gick bra, men med stormar,
förlorade nät och utrustningar, blev
förtjänsten i1bland liten eller ingen. All
ting delades lika här, förtjänst och .för
lust. Van- man var delägare i 1båten och
utrustningen. Jag blev bjuden på
kvällsmat, naturligtvis fisk, men gott
var det och väl tillagat. Och sedan togs
gitarrerna fram. På mången god dag
har jag ej hört en bättre sammansjungen
kvartett och aldrig har väl de gamla
neger-sångerna ljudit vaclkrare. Musiken
har de i 1blodet, och kärleken till ·havet
tillhör ej endast vikingarna.
Den gamla skepparen sade: "Jag har

nio bairn i min famHj. Om alla barn
gingo genom livet som föräldrarna ön
skade, om de ville lära sig att man måste
krypa innan man :kan gå och ej blint
rusade från plats till plats så skulle där
bli långt mindre gråa hår i föräldrarnas
huvuden."
Kaawke det. Men försök att få dem

att lyssna. Att planera något i förväJg
och att gå där grunden är stadig till
hör ej det rvanliga nu för tiden. "Tänk
först - handla sedan", tillhör det gam
malmodtga. Numera lär äggen hönan att
Väl'fP8J.
Negrernas filosofi och deras tro är en

kel och rättfram. När de tala med Vår
Herre i sina böner och sånger är det
på den 1gamla erkända vägen. "Jag till
dig - - - [)u till mig". Det salvelse
fulla, det skrymtakUga finns ej, Vår
Herre blir deras vän, kamrait och hjäl
pare. iDär finns varken fariseer eller
publikaner, endast syndaren som ärligt
ooh rättframt ber om den hjälp han an
ser sig behöva. Hur många gånger har
jag ej suttit ,på deras /bönemöten, lyss
nat gri-pen in i hjärterötternru till de
enkla orden av obildade men i sanning
kristna människor. Här finns den reli
gion som jag tycker om att höra, ej
från munnen endast, mera ifrån hjärtat.
Ja:g har kallats "Ncgervän" mer än en
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gång utav ,s . k. sm arta människor . Jag
är ej rasens vän , m en individens. Svart
•-·- Röd - Gul eller vit betyder intet.
En man i blåställ ell er prästerli g orn at
betyder intet. D et är ej .k lädernu , fä rgen
ell er platsen som betyder något. D et är
övertygelsen och ärligheten i övertygel
sen ,som ·betyder all t!

När jag arbetade Iför "G re at N orthcrn
Paper Co" i M aine var över 90 proc.
av arbetsstyrkan katoliker . Varje sön
dag kom prästen och lä ste mässan . Fast
jag är långt ifr ån relig iös , så har jag
respekt fö r relig ionen . M en detta var
enbart skrym teri, var m an .fi ck ett •ku
vert i vilket han lade sin donati on till
prästen och kyrkan. Ett par timmar ef
ter ·kunde man finna samma präst halv
full spela poker med basarna.
Lyckan kommer - Lyckan går. En

del människor tror som Karl X Gustav
att lyckan är fyrkantig. Jwg för min
personliga del tror att det finns Intet
här i världen som är så runt och halt.
Man kan arbeta hela sitt liv på att byg
ga upp ett anseende, ej endast ekono
miskt utan till ärlighet och pålitlighet.
Man åtnjuter sä att säga medborgerligt
förtroende, fullgör sina skyldigheter, be
talar sina skatter och lever sitt liv efter
la:g och evangelium. Så händer något.
Utan betydelse för samhällets välfärd,
men av privat natur. Skvallerkäringar
får tag i det (sådana finns även på den
manliga sidan). Vad som tagit en livstid
att byg;ga upp, rives ned och förstöres
av dessa vandaler på en vecka. Man be
höver tänder för att tugga sin föda,
men ej för att bita sin nästa i ryggen.
Olika falla ödets lotter, en del äro

födda med den obligatoriska silverske
den i mun. En del är födda sig själva
un straff och andra till varnagel. Un
der den tiden jag arbetade i N.Y.C. lär
de jag •känna en ung man, något på
den hemli-ghetsfulla sidan, han talade
aldrig om sitt hem eller var han kom
ifrån i Sverige. Vandrade om.kring i ett
nästan ständigt rus. Under månadens
lopp lånade .han små summor av mig
som han alltid ordentligt betulade den
första varje månad, han kunde fås att
göra. allt för att tillfredsställa sin osläck
liga törst, hans språk var den bildade
mannens, hans handlingar i övrigt fyll
svinets. Han kom en Iördagskväll och
ville låna en tia, han visste så väl att
det aldrig 'blev mer än ett par tre dol
lar, så blev det också denna gång ...
På söndagsmorgonen fick jag telefonbud
från "Bellevue" sjukhus, man 1ba;d mig
komma ned och Identifiera en person
som blivit ihjälslagen på tredje avenyen
och 7,6 ,gatan. Jag· åkte ned, undrande
vem det kunde vara, talade om mitt
namn för portvakten och blev insläppt

~stibussar
Till mina "Kak-pirater" som dagligen

plundrar mig på enask och slantar men
för övrigt gör livet intressant.

Jag hör hur det smyger och tassar i köket,
jag ligger på min soffa i halvslummer blott
och tänker för mig själv "Kan det här vore spöket
eller små pirater som tittar efter gott?"

Mitt kök är erövrat av tvenne små turkar,
det söks i lådor, i askar och burkar,
det knarrar i dörrar, det hasas med stolar.
Tisslas och tasslas, jag hör svep av små kjolar.

En röst som säger: "Nej har man sett på maken,
tänk va han är elak, det kan inte vara sant,
karamellburken är tom, den är alldeles naken,
och i byxfickan har han ej en endaste slant".

Ett ljuslockigt huvud tittar in genom dörren,
"Han ligger på soffan och sover den murren".
Och stridsplaner läggas där ute i köket,
jag stålsätter mig mot det kommande besöket.

Vi ska nypa'n och kittla'n och hoppa på magen,
och dra han i håret tills dess han blir snäller,
vi ska stanna och plåga honom helaste dagen,
tills att vi får kakor, en slant och karameller.

Jag blir kysst och smekt och nypen och kramad,
tills de få veta var mina skatter jag gömt,
och medan jag ligger på soffan förlamad,
dom snaskar och äter, men offret är glömt.

"Nu vill vi höra en saga om troll och jättar,
prinsar och prinsessor och drakar och sånt där."
Dom sitter som statyer så länge jag berättar,
men så fort som jag slutar är ovädret här.

Dom sitter i mitt knä och på foten dom gungar,
och snurrar och dansar och kikna av skratt,
tills jag blir trött och säger "Ut me er ungar".
Då niger dom retfullt och säger "God natt".

Men skulle jag inte se dem på ett por dagar,
då går jag och undrar om jag varit för barsk,
men jag behöver ej ängslas, det finns inga lagar,
som kan hålla dem borta från kakor och snask.

GEORGE

till vakthavande polismannen, som för
klara.de att man ringt rnig därför att
man .funnit min adress i den döde man
nens fioka. Det var han, al1right - ge
nom hans 1kvarlåtens1kap fick jag för
äldrarnas adress -i 1Sverige, jag telegrafe
rade dem och fick omedelbart svar i vil.
ket jag ombads att ta hand om alla
detaljer nödvändiga för en kristen be
gravning. Marinens historia var en trage
di, hans liv blev ruinerat· genom kom
b.nation av svag karaktär - för många
"goda" vänner, för mycket pengar och
svag viljekraft. Han hade varit militär,
utkörd, hade plats på bank, utsparkad,
kom till U.!S.A. och levde på de pengar
föräldrarna månatligen sände honom. I
sina få nyktra stunder var han intres-

s.mt - intelltgent - språikkunnig och
vänlig. Från ett utomordentligt f'int
hem och med en lysande framtid fram
för sig var ,han ett, den svaga viljans och
spritens beklagansvärda off'er.
Männ.skan är ett svagt .kärtl, att bli

tillåten att leva sitt liv utan att klandras,
går väl knappast. Men man 1kan leva
sitt liv utan att ·klandra andra. Om
man vill.
På 75:e gatan och Madison Avenue

stod en gammal blind gubbe och Ugg
de. Var gång jag gick och köpte en
tidning brukade jag lägga en liten slant
i hans hatt och prata med honom. En
dag frågade han vad jag hette, från den
dagen hälsade han mig alltid med ett
"Morning Mr. Garring". Jag frågade
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BARN OCH FRITID
I uppfostringsdebatten diskuterar

man främst hemmets och skolans roll.
Hem och skola är utan jämförelse
de "institutioner" där barnen på ett
avgörande sätt präglas. Men i vår tid
kommer allt fler och fler barn, i allt
tidigare ålder, i kontakt med miljöer
som står utanför hemmets och sko
lans påverkningsområde. Det finns
därför all anledning att titta lite när
mare på barnens fritidsmiljö.
Vilka intryck tar barn t. ex. av

filmen - många barn är som bekant
flitiga biobesökare - eller, för att ta
ett annat exempel, av seriemagasinen.
Ibland kommer barnen i kontakt med
gängbildningar av olika slag och en
och annan slinker med i en förening.
Det är om ungdomens föreningsliv,
närmare bestämt, Unga örnars, som
den här artikeln skall handla.

Varför skilja på könen?
Vad man främst lägger märke till

vid kontakt med Unga örnar är att
organisationen samlar både pojkar

honom en dag: "Hur vet du att det är
jag som kommer, du är ju blind?'' "Ja
det är ju sant", sade han" men ja,g
känner igen dig på stegen."

,Så är det med många av oss, ibland
stå vi totalt blinda framiför en san
ning, därför att vi själva hellre vill tro
på motsatsen. Vi känner dnom oss att
våra steg är på fel väg, men i vår en
visa blindhet fortsätter vi och gör någon
eller något illa. Hade vi stannat och
tänkt oss för, hade vi undvikit. . . Men
vi stannar ej förrän vi fått den läxa
som tvärsäkert förr eller senare kom
mer. - Innan jag var 20 år gammal
trodde jag' i min heliga enfald att jag
hade a,l!a de rätta svaren .på livets frå
gor. Men ett par ordentliga sparkar i
rätt riktning visade att så ej var för
hållandet. Faktum var att jag visste
litet eller intet. Sedermera har jag sett
andra, göra samma misstag, resultatet
har också varit enahanda, men det är en
del av livets hårda läxor ...
Mycket här i livet önskar man att

man gjort och lika mycket önskade man
ha ogjort. Många personer är man glad
att d'å rnöta och lika många önskar man
dit pepparn växer. Många saknar man
när de gatt, många kan ej gå fort nog.
Många minnen av gamla vänner, nära
och kära, tar man fram Ibland. Det är
den skatt som gömmes.

George Garring

och flickor. (Detta är inte så vanligt
i barnorganisationerna som. man kan
ske tror. Inom de allra flesta skiljer
man ganska strängt på könen.) Det
är intressant att se hur i träslöjds
grupper, vilka av tradition anses vara
typiska sysselsättningar för pojkar,
många flickor med liv och lust del
tar. Och i matlagningsgrupper kan
man ofta finna att pojkarna domine
rar. Pojkar och flickor trivs med var
andra mycket bra, det kan var och en
som närmast kommit i kontakt med
ungdomarna i Unga örnar intyga.
Unga örnar skiljer sej även i andra
väsentliga avseenden från många
andra barn- och ungdomsorganisatio
ner, I Unga örnar finns t. ex. inga
klassprov eller andra betygsliknande
system. Redan från rörelsens start
framhölls att det fanns all anledning
att starkt ifrågasätta det förnuftiga
i att i skola och föreningsliv pressa
fram resultat genom tävlings- eller
betygshets. Om man vill förändra
samhället, så att samarbetet och sam
verkan skall bli dominerande drag,
måste man redan bland barnen i hem,
skola och föreningsliv ge uppfostran
en sådan utformning att samarbete,
hjälpsamhet och fördragsamhet blir
dominerande. Professor Torsten Hu
sen säjer på tal om konkurrens och
betyg i skolan något som är aktuellt
även för ungdomens föreningsliv:
"Som psykolog har man anledning

Att få. skapa, att få måla . . . Barn
tycker om att få kladda. Stor pensel och

stort papper måste de ha.

Om man är liten och har en tung mjölk
flaska att bära går det lättare om man
hjälps åt. I Unga örnar lägger man stor
vikt vid uppfostran till. samarbetet.

fråga sej hur det skall gå till att ska
pa samarbetsmänniskor, om eleverna
under sin skoltid har fått vänja sej
vid att enbart utföra individualpres
tationer, allt i en tävlingsatmosfär
med betygsutdelning."
Unga örnars starka betoning av

samarbetets betydelse ligger för öv
rigt helt i linje med kooperationens
grunduppfattning.

Läger och friluftsliv - populärt.
Det som syns mest utåt, och som

dessutom är mest populärt är läger
och friluftsverksamheten. Varje som
mar drar tusentals örnar ut på lä
ger, belägna såväl i Sverige som i
Europa. De allra yngsta örnarna sam
las till speciellt anordnade läger, där
tillsynen och skötseln är mera nog
grann. De äldre örnarna samlas till
riksläger, men också gärna till de in
ternationella sammankomsterna. Att
lägren är populära är självklart. Ba
ra detta att få ligga i tält, träffa
kamrater från andra länder och på
kvällarna sitta vid lägerelden är upp
levelser, som sitter i livet ut. I sam
band med lägren blommar det inter
nationella samarbetet upp. Unga ör
nar existerar i inte mindre än 13
europeiska länder och har ett med
lemsantal på över 1/4 miljon. Denna
internationella verksamhet är oerhört
betydelsefull. Det måste anses som en
av de mest väsentliga uppgifterna att
bland dagens ungdom väcka intresse
för internationellt samarbete.
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Sång och lek hör ihop med barn och ungdom. Här dansar några tyska örnar
för kamraterna på ett läger.

Föräldrar med som örnledare.
Verksamheten i Unga örnar om

spänner en väldig massa olika former
av sysselsättningar. Detta är natur
ligt om man vet att Unga örnar vän
der sej till barn och ungdom i åld
rarna 5-17 år. Om verksamheten
skall kunna tilltala dessa åldrar mås
te den vara rikt differentierad. De
yngsta barnens verksamhet bygger i
allt väsentligt på leken. Även för de
något äldre barnen är leken det do
minerande inslaget. Det manuella ar
betet kan för barnen i åldrarna 7-12
år bli mera invecklat. Man arbetar
i grupper med slöjd, teckning, mål
ning, motorlära, dockteater och na
turligtvis med sång, musik och teater
m. m. För de äldre örnarna glider
verksamheten så småningom över till
mera studiecirkelbetonade ämnen.
Unga örnar har brist på ledare!

För att försöka bemästra situa
tionen har man under senare år
med utmärkta resultat anordnat
föräldrakurser. Kurserna har över
tecknats och intresset bland för
äldrarna kan man inte klaga på.
De föräldrar som haft småbarn har
fått ta dessa med sej och under tiden
mamma eller pappa suttit på skolbän
ken har barnen omhändertagits av
erfarna örnledare. Det är framför
allt mammorna som engagerat sej
som örnledare - men även papporna
är intresserade.

Unga örnar - organisation som
växer!
Unga örnar har i dag 26.000 med

lemmar på i runt tal c :a 300 avdel
ningar. Vad som hämmar verksamhe
ten är brist på ledare, pengar och lo
kaler. Staten lämnar sedan 1954 an
slag till fritidsgrupper och detta stöd
har tillsammans med de anslag som
arbetarorganisationerna och koopera
tionen lämnat betytt oerhört mycket.
Unga örnar är en modern barnor

ganisation som har stora förutsätt
ningar att med ökade ekonomiska re-

På lägren får örnarna själva styra och
ställa. Här går man Wl val av ett byritd.

surser och med intresserat medar
betarskap från föräldrarna kunna
växa ut och bli en sammanslutning
som kan ge det uppväxande släktet
en gedigen och stimulerande fritid.
Moderna föräldrar har en chans att
hjälpa till. Det är inte så svårt att
bli örnledare som man kanske tror.
Vetskapen om att man bidragit till
att ge barnen en vettig och givande
fritidsverksamhet får bli belöningen!

Elon Johamsow

Fritt ur hjärtat på 1: a Maj
I dag är det den 1 maj 1957. Så

aktuell får man alltså vara till detta
nummer av Gustavsbergaren.
Första maj. En dag med tradition.

Nej för all del, jag menade inte den där
otäcka, som gör att det snöar såväl Val
borgsmässokvällen som demonstrations
dagen därefter. I år på Vårens största
arton så till den milda grad, att små
killar som fått utetillstånd till halv tolv,
dröp hem till stugvärmen klockan nio.
Då är det kallt. !synnerhet när Rune
Malm skall ha "kul på hjul" vid elva
snåret.
På första maj demonstrerade vi. Ja

faktiskt, även jag, motvalls käring. illli'
ter ett uppehåll på tio år. Efter att i tio
år ha tyckt att det var en ganska me
ningslös manifestation. Varför gick jag
med i år? Kanske var det Ungern. På
minnelsen om att man även i vår tid
kan få demonstrera vapenlös mot kul
sprutor och stridtanks. Kanske har jag
kommit till den ålder då man vill slå
vakt om de få traditioner vi trots allt
har kvar.
För nog har vi gjort storstädning

bland allt som förr var oss dyrt och he
ligt de senaste ,femton åren. I någon
sorts hårdkokt rationaliseringsiver.
Uppluckrat och banaliserat, för att få
allt att passa för passiva mottagare, gu
bevars. Jodå, jag har hjälpt till vid be
hov. Och sitter ~bland undrande om jag
inte varit med om det gamla konststyc
ket att kasta ut barnet med badvattnet.
Samtidigt som vi avlägsnar ramen som
förefaller oss otidsenlig, verkar det som
om innehållet visade tendens att följa
med mot förintelsen.
Vår demokrati har blivit ett expert

välde, vars medlemmar ser allt i stort,
kommersiellt och kallt. Här glöms män
niskan, här förhalas hjälp till självhjälp
åt handikappade, här sitter socialtän
kandet trångt och arbetsrationalisering
en håller på att beröva oss självförtro
endet. Våra förtroendevalda är för lfå
med för stor arbetsbörda och kämpar
en ojämn kamp mot pliktupptyllelsens
magsår. Jag hälsar Duandan med till
fredsställelse men strävar mot en demo
krati på djupet.
Därför gick jag i tåget, våren femtio

sju. Efter Alice med den iblågula flag
gan, efter Fanfar och hans tappra gos
sar, efter svensk arbetarrörelses röda
fanor, som för mig fortlfarande helt
naivt 1betyder, Frihet, Jämlikhet och
Broderskap.

sai« Sofia
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Drömmen om syrenen
och bonnpionen sitter fast rotad i oss
människor. Bor vi i ett bekvämt ihyres
hus kämpar vi tappert mot ett enplans
bygge, där en aldrig så Iiten plätt jord
kan !förverkliga den drömmen. Nu har
jag äntligen fått den där plätten utan
för min 'boning, så nu gäller det. Om det
växer upp syren och orkide ur leran.
Syrenen är redan ute i blåsväder. Den
lär nog fä stanna hos trädgårdsmästa
ren iför att glädja någon annan. Jag
blev betänksam häromdagen, när jag
frågade en av mina grannar vad de tre
(Pinnarna på hans tomt skulle före
ställa.
- De där, sa grannen, de !föreställde

en mycket vacker syren ända till den
dag då en kille upptäckte, att de -dugde
gott till virke åt pHbågar. AClk ja, den
killen hade hela skogvaktar Manfreds
skog med snår och undervegetatlon på
andra sidan huset.
Hur bar ni er åt, ni däruppe i Höjd

hagen, ni som har förvandlat den mest
kvalifäcerade leråiker mina ögon skådat,
till lika många oaser som det finns hus?
Ja' det där med kärlek, tålamod och
arbete det förstår vi själva, men ihur
förhindrade ni ungarnas skadegörelse?
För barn hade ju äv en ni, innan ni kom
in i den ljuva medelåldern då lugn och
ordning bara störs av de kära rbarnbar
nens sporadiska besök. Och den lilla
huskatten och hunden stryker hemtrev
ligt mellan rabatterna och leker tafatt
under syrenträden. Om avund tär min
själ. Varför de? Alldeles uteslutet är
det väl inte att den lotten även blir
min. Jag säger som ett annat fruntim
mer sa häromdan, i helig ilska över af
färsmännens oblyga upphaussande av
tonåren? Vad är det nu för märkvär
digt att vara i en viss ålder, är vi inte
tonåringar, så har vi ju varit det, eller
blir det, om vi är underåriga och får
ha hälsan. Men på edra blommande
oaser är jag alltså synnerligen avund
sjuk. 'Får vi be om edra erf'arenheter.
En liten redogörelse i denna tidning t.
ex. Tack. Så övergår vi till nästa av
delning,

Den vänder sig
i första hand till Konsumledningen. Så
här i vårtider känner man rågen spira
i ryggen, och inspirerad av detta säkert

inbillade faktum gräver man raskt upp
en gammal stridsyxa. TänJk, att jag har
inte kommit över det här med
lunchstängningen än. Finns det ing
et konservativare än fruntimmer?
Kanske det, men rdet avskräcker mig in
te i dag, nu ska det sägas. När lunch
stängningen Icom till, under en föregå
ende rätt kriUkerfientlig regim, hade
man en känsla av att den var så nöd
vändig, att den knappt fick diskuteras.
Nu har vi det sympatiskt demokratiskt
i toppen och vågar säkert be att få frå
gan omprövad.

Jaså, skall slika spörsmål tas upp på
distrilktmöten. Det vet jag, men det var
inte min tur att gå ut den kvällen och
hur än nu Konsum försöker populari
sera årsmötena, så långt sträcker de
sig inte ännu att de skickar barnvakt
åt behövande. Nå, nu tror ju inte jag att
d~t hade blivit något sagt då heller
från min sida.

Skall vi kvinnor
få våra frågor lösta, mötes- och för
handlingsvägen, så får vi nog ihitta på
någon annan umgängesform än denna
ste1benta och för kvinnligt psyke omöj
liga sammanträdesteknik. Får man de
där oerhörda orden: HERR ORDFÖ
RANDE över sina ovilliga läppar, drao .
bas man strax av tunghäfta och vill
springa hem och sätta på radion i hopp
om, att få in morbror Ruben i Pappa
Peckas kappsäck. Nu har man ju skäl
att undra om herrarna tycker att det
är så muntert att sitta i sammanträden.
De flesta föreningar har ju ett föclärligt
sehå bara att få ihop till styrelse. Ja
det har f'akbiskt gått så långt att det
väljs kvinnor lite varstans. Joo då, även
jag. Har vi nått botten? Ja kanske de,
men gärna rför mig, ur bottenslammet
brukar alldeles nya blommor gro.

Lunchstängningen var det.
Håll dig till saken, kvinna. Det är

dålig service, mina herrar, att ha stängt
en ,så vrtal del av dagen som mellan
ett och halv tre. Har dom så även i
Hallstavik, Uddevalla och Skanör?! Det
ger jag så många som flyger och far,
mina herrar! Jag bor här i Gustavsberg
och det är jag inte särskilt ledsen för.
Jag anser, att det är en skönhetsfläck
på den förövrigt utmärkta service som
bestås oss d våra fina butiker. Nu ut
går jwg alltså ifrån att ni mina läsare,
även om ni inte har en så trevlig butik
och tjusig ,personal som vi i Hästhagen,
så i aila fäll någonting ditåt. ,Själv
tillhör jag en lyxig minoritet som är så
blygsam till storleken här i Gustavs
berg, Den där som består av hemma-

fruar med flera småbarn, Även vi har
lite att pyssla med rfast vi inte jobbar
på farbrirken. Lite städning, tvätt, bädd
ning, matlagning och persedelvård oc!h
annat som vi älskar att plocka med,
samtidigt som vi passar barn, matar
barn, tröstar barn, nej inte uppfostrar
barn, ett sådant påstående skulle bara
framkalla harmsna protester. Som sagt,
det där arbetet vill vi helst sno undan
på förmiddagarna, för att kunna gå ut
på barnpromenad när solen står som
högst på himmelen. ,Efter dagens huvud
mål klockan tolv. Uret blir en aning
över tretton innan disken är avverkad
oeh ungarna lämpligen inpackade. Man
är färdig att vandra ned mot Centrum.

Det är alltså då,
mina herrar, ,man vill sticka in på Sko
konsum i förbifarten, för att köpa stöv
lar till mellangrabben. Slinka in på
Posten för att betala telefonräkningen,
ifall att Fanfar skulle hitta på att ringa
in en monolog igen. Sen, mina herrar,
travar man upp på Textilkonsum för att
inhandla en spole sysilke, och kommer
därefter ut från detta frestelsens hus
med en trevlig sommarkjol och mössor
åt alla grabbarna.
Nej, det gör man alltså inte eftersom

alla dessa ställen vinkar med kalla han
den. Posten ställer dock i utsikt längre
öppethållande.

Vi har även en grupp husmödrar som
envisas med att anse det räcka med
halvtidstjänst ute i förvärvslivet. Precis
som om det inte vore en utmärkt fri
tidssysselsättning, det där att sköta
hem, man och barn.

De springer
jäktade hem från fabriken Iför att hin
na få potatisen halvkokt innan den äl
skade maken anländer. När hon sedan
ätit och diskat vid trettontiden är det
dags, att ta kassen och gå till Kon
sum innan hon kryper in i städrocken.
Men si det går inte det heller. Det blir
att avbryta städningen, tvättandet eller
vad det nu kan vara senare på efter
middagen. Hon kanske väntar till strax
före arton, och det är inte så lyckat
det heller. Men det var nu inte dessa
och andra drabbade husmodersgrupper
som röstade för lunchstängning, det var
väl mest herrar som sällan sköter cfa
miljens inköp.
Det lider mot sommar, mina herrar,

rädda också de sköna kronor som rul
lar Gustavsberg förbi, sedan deras äga
re en gång ryckt i stängda dörrar, mitt
på blanka sommardan.
Vanm och skön sommar på er!

Edla Sofia
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Världen sedd
med konstnärens
ogon
skulle man kunna sätta som rubrik över
vad konstföreningens medlemmar bjudits
på under vintersäsongen. Reseskildring
arna <har dominerat programmet. Tyra
Lundgren tog oss i höstas med hjälp av
ljusbilder med pä en fascinerande resa
till det rika Mexico. Och med Wilhelm
Kåge som ciceron har vi i två etapper
fått göra resan till Japan. Japansk
teater, !folkliv och religion men framför
allt japansk keramisk konst har gjorts
levande iför oss genom ljusbilder och
film men kanske framför allt genom
konstnärens personliga sätt att skildra
vad han upplevt.

Icke mindre fängslande var Lars Norr
mans skildring av en resa i Bulgarien,
landet bakom järnridån, där han som in
bjuden gäst fick röra sig fritt, måla och
göra skisser. Men kanske han dock mest
fängslade med sin målande beskrivning
av tjurfäktningarna i !Spanien, som han
fångat i fem färgsprakande liton.

Under tre filmruftnar i höstas fick
vi också göra resor tillbaka i tiden ge
nom filmerna "Bronsåldern", som med
hällristningarnas språk berättade för
oss, och genom "Det gyllene seklet",
färgf!ilmen, i vilken 1400- och 1500-ta
lets holländska måleri speglade den ti
dens syn på världen.
Van Gogh, Bourdelle, Renoir, Picasso,

Grandma Moses och Calder är namn,
som vi också. bör nämna, då vi tänker
tillbaka på 'Vinterns filmaftnar.
Gustavsbergspulbliken är kräsen, men

då den blir tillfredsställd är den en tack
sam pwbUk. Konstföreningen, tror jag,
har lyckats tillfredsställa högt ställda
anspråk denna vinter. Så har också för
eningen vid de olika arrangemangen
haft en publik, som ibland !fått trängas
om platserna men gjort det med gott
humör.

Au reooirl

Det blev ett glatt återseende när Gösta Dahlberg visade en fransk turistaffisch
med en bild från en plats i Paris, där jag själv satt och ritade för 7 år sedan.

Den gången ovanstående teckning blev till var en dag i Juli 1950. Jag kom ihåg
att vi storrede tidigt från Rue Gaion den morgonen. Vi skulle ströva omkring i Mont
parnasse och vi skulle besöka Socre-Coeur.

Det var sol med lagom värme, gatorna voro nyspolade och det såg ut att bli
en härlig dag.

Efter vilostunder här och var på trevliga trottoarserveringar kom vi på förmidda
gen fram till ovanstående plats.

Ja det var ju en syn som helt enkelt pockade på att bli avritad.
Ljus och skuggor spelande i ett försvinnande gatuperspektiv, svarta smala plåtrör

och sneda skorstenar på vindlande takåsar och över alltsammans Sccre-Cceurs pagod
liknande marmortorn som skiftade färg alltefter som sommarskyarna seglade fram på
Paris-himmeln.

Den franska turistaffischen, som är ett utmärkt färgfoto, har inte planket med som
synes i förgrunden på teckningen här ovan. Stenhårda oljefärgsklickar efter pensel
avstrykningar vittnade om att i skuggan av detta plank många årgångar målare fått
utlopp för sin målarglädje.

När jag hade min teckning färdig och gick därifrån, var där redan en lång rad
av målare som stod eller satt utefter planket med sina påbörjade eller halvfärdiga
arbeten av det eviga motivet.

C. Lm.

Av sol på Montparnasse
vi ledo ingen brist
de målar med extas
på Place Jean Bopteste

Målarn
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Ett decenniiim ihar våra italienare nu
varit i Gustavs-berg. På hösten 1947 an
lände (len lförsta kontingenten på 59
sjungande sydlänningar, som inkvarte
rades i Hästhagen. Från välkomstmid
dagen minns ref. att vårt sätt att laga
makaroner inte var ri smaken, men vårt
ransonerade smör var begärligt. Vin 1be
hövde vi emellertid inte anskaffa som på
annat håll. Jubileet noterades härom
dagen med bildsida och intervjuer i Af
tonbladet. Kolonin, som nu omfattar
110 personer, firar juibileet på eftersom
ma.rn.

R·ickard Sarby, känd olympiaman i
segling med jolle som specialitet, gäs
tade Gustavsberg den 2•2 mars och be
rättade på Folkan om sin Melbourneresa
och visade därtill mycket fina bilder.
Efter kåseriet samtalade Torgny öhman,
KSSS och iSavby om lämpliga båttyper,
med tanke på att popularisera juniorseg.
ling i Gustavsberg.

Folkparken öppnade säsongen på Val
borgsmässoafton med majeld, blåsonkes-

ter och körsång och därefter dans till
kl. 24. ,Som vanligt fullt folk och fyr.
verkeri med de ofrånkomliga, otäcka
bombsmällarna, allt för 2 rkr. Den 1 maj
drog Arbeta.rkommuns demonstrations
tåg upp till Parken. Folkparken sätter
igång med lördagsdans den ·4 maj, me
dan biograren fortsätter månaden ut
med söndags.föreställningar.

Korpidrotten börjar vakna oprp och
funderar på en ny lfotlbollskamp mellan
faJbriiksavdelningarna och Konsum. Var
pan är redan i full gång. En bordten
nisserie är på förslag, nu när Berga
salen blir mera ledig. - 1Skidorna har
haft en lugn vinter och snöbristen tving
ade Koop. RM att inställa, men orien
terarna får en chans i Göteborg i höst.
Handbollslaget håller sig kvar i div. II
och tar emot flera spänstiga iflickor på
träningarna.

Unqo, örn.ar har också legat -i ide i
vinter. Här som annorstädes är det le
darbrist. Det förljudes att ABF och
Ungdomsstyrelsen tänker på en ny in
sats och att nyttja Bergasalen för hob
byverksarnhet iför flickor och pojkar un
der 13 år, allt under föräldrarnas väl
villiga medverkan. Läs förresten Elon
Johanssons artikel om Barn och fritid
på annan plats i tidningen.

Bruiqeklubben. har haft en livlig sä
song med spel i Berga.salen på månda
garna. En match mot Folksam för 11
par vanns med 625 poängs övervikt, men

TPF:s nya ugnsanUiggning är nu i full drift. På bilden dr-ar brännaren ut en
godsvagn ur torken, för att växla över vagnen till brännugnen. På pelarna syns
den nya apparaturen för luftkonditioneri1~g. Lokalen får bra ljus från de stora

glasbetongpartierna i norra fasaden.

i returmatchen blev det förlust med 135.
Man har också deltagit i en fyramanna
serie för klubbar runt Bag,gensfjärden.
Just nu pågår ett spännande KM, där
sju par har chans att håva hem titeln.
Flera bridges,pelande gustavsibergare är
välkomna i ikiub!ben.

Scenstudion har varit flitig på nyåret
och uppfört sinsuccespjäs "Reducera mo
ralen" för pensionärerna i Gustavsberg
och Inga.rö, för patienterna på Uttran,
för internerna ,på Venngarn, Hall, för
militärer vid örlogsberga och Oskar
Fredriksbqrg, på Runöskolan m. fl. plat
ser och fått god kritik på alla håll.

Koop. D.M. i fältskjutning anordnades
i Gustavsberg söndagen den 7/4 med
start vid FarstaJborg. Tävlingen blev
på grund av sol och blåst ganska krä
vande, med genomgående låga resultat.
Distrtktsmästaro blev Man.fred Lind

stedt, Gustavsberg, 24 träff, guldmedalj
och Konsums hederspris.
övriga bästa resultat:
Mästarklass:

Sture Granström, Luma, 23 träff, Ous
tasbergs hederspris, stlvermedalj.
Hugo Persson, Gustavsberg, ·21 träff,

KF:s hederspris, bronsmedalj.
Högre klass:

Nils Ho1min, Folksam, 21 träff, Gus
tavsbergs hedersprts, silvermedalj,
John Johansson, Konsum, 19 träff,

Folksams hederspris, !bronsmedalj.
Veteraner:

Oscar Bergkvist, Gustavsberg, 17
träff, KF:s hederspris, sdlvermedalj.
Henning Bergman, Konsum, 10 träff,

Folksams ihederspris.

Lägre klass:
,Stig Ake Carlsson, Luma, 19 träff,

Gustavsbergs hederspris, silvermedalj.
Leif Ull-berg, Gustavsberg, 18 träff,

Konsums hederspris, bronsmedalj.
Sture Lundberg, Luma, 16 träff, Lu

mas hederspris, bronsmedalj.
Lagtävling:

5 oästa: Gustavsberg 101 -träff; Kon
sum 88 träff; Luma 80 träff; KF 63
träf1f; Fo1ksam, 4 man, 57 träff.

Orkesterföreningen avslutade sin vin
tersäsong med en konsert i Berga.salen
den 28 april. De vanliga trogna 100 ha
de kommit och .fick en högeligen njutbar
timma. Programmet var trevligt och lätt
sammansatt och 01~kestern under Gustai
Svensson levererade ver,klig spel.glädje
Bernt Andersson fick ·blommor och var
ma applåder för sin prestation som solist
i Mozarts Flöjtkonsert. En blomma borde
också "första fiolen" haft. - Att inte
gå på Orkesterföreningens konsert det
är en underlåtenhet mot ens eget andli
ga välbefinnande. Men föreningen ·borde
göra ännu mer reklam, så alla som tyc
ker om god musik, skyndade att få höra
den.
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Vi ska börja
skrivövningen denna gäng med att i
blåsorkesterns namn inlbjuda alla ung
domar mellan 10 och 80 år till stjärn
skuttförsök. Detta är liktydigt med att
man mikrofonsjunger tillsammans med
oss i F'olkpa.rken någon gång i sommar.
Vi ska iförläg,ga alla våra parkkonserter
till Folkparkens lekplats i år, och det
är vid dessa som stjärnskuttsförsöken
skall äga rum. Bästa stjärnämnet er
bjudes medverka vid vår uppvisnings
konsert i Bergasalen nästa år. En li
ten visa, en liten schlager eller en liten
'vad för något som helst'. Det behövs
inte mer! Saken är bi1M! Man lägger
sig. Man vaknar. Man köper Nacka
Saltsjöbadens tidning och . . . Ja, där
har sign. Axman gjort resten. Man är
stjärna.
Och så här ordnar vi anmälan: ,Skriv

ner ditt namn och din adress och den
bit du vill sjunga på en lapp. Adresse
ra den till denna tidning. Märk kuver
tet med "Fall!fartrurnpeten". Var inte
bly:g. Många går omkring med alldeles
utmärkta mikrofonröster utan att veta
det själva, så come on boys and girls!
F. ö. bör man göra någonting extra
innan man ,blir pensionerad. .Så varför
inte bli stjärna?

"När en stjärna från himlen faller
·kan man önska vad man vill"

foikhemmet. - Ah! ... Underbart! -
"Mor Svea! Var har du lagt våra knog
järn?'' - "Vafödedå ungar?" - "Vi ska
slöss, moor!" Come on - boys and
girls! Ta ramta ram ta ram ta ra-ata ...

"Och så vill jag,
inför den förestående badsäeongen, häl
sa alla gustavsbergare hjärtligt väl
komna till .Skräddareviken. Men vi, mi
na herrar ... (talaren kastade här en
bister blick på det församlade audito
riet, som bestod arv hälsovårdsnämnden,
vars ordförande han var, samt av Emil)
... vi har att dessförinnan avtäcka och
inviga det ntotusenntohundranrttionionde
exemplaret av det omtyckta konstverket
Plakat. 1Sommarsvetti.ga kommer vi sä
kerligen många gånger att finna svalka
vid betraktandet av detta konstverk,
och detta må lända oss till tröst i vårt
många gånger otacksamma arbete. Jag
bjuder alltså ... nej (talaren gav ·Emil
ensam sin andra bistra blick, eftersom
Emil i ovist nit gjort min av att dra
handduken, som tjänstgjorde som täc
kelse, av 'konstverket) ... först vill jag
med några ord kommentera en s. k.

Första Maj, i min tidiga vår,

när sipporna lyste i snår,

ja, då var jag uppe med tuppen

och följde den spelande truppen.

Och sångkör-en hörde jag sjunga

om Våren, den evigt unqa.

Första Maj, i min tidiga vår.

Vad önskas?
Obligatortsk eller friviUig ,pension?
- Ach! jag har så att jag klarar mig
ändå. - Och du då? - Ja se . . . det
är så att min fru har statlig anställ
ning, och där blir hon, så till sägandes,
orrivtlltgt pensionerad. Och då tycker
hon likasom att jag ska be min arbets
givare om påökt istället så att vi Ican
unna oss lite extra nu också. -
Jaha! Så kan det låta. F. n. är var

fjärde löntagare tjänstepensionsberätti
gad, och en del av dom är inte så för
tjusta över att det s. a. s. ska bli en all
män rättighet. Många ifrågasätter om
vi ha råd. Det gör Dagens Nyheter ock
så, som undrar om vi ha råd att låta
bli. Ja, dnom de 'Inflytelserika' kretsar
na bråkas det i själva verket inte alls
om huruvida vi ha råd att 'betala fioler
na utan mera om vem som ska spela
på dem. Det artar sig alltså till strid i

Första Maj var det demonstration

mot den fattiges klena ran.son.

Röda fanor som fladdra för vinden

över unga, bleka om kinden.

Och i evigt böljande led

för människovärdet vi stred.

Första Maj _gavs det ingen pardon.

Första Maj sin stolthet har kvar.

Och mässingsmusiken vi har.

Är morgonen rikti[Jt grann,

iinnu kan vi träffa varann.

Tillsammans i vårtoners brus

vi gå som förr man ur hus.

Första Maj, som i ungdomens vår.

J. A.

insändare i huvudstadspressen. Det för
håller sig nämligen så, att denne in
sändares upphov, ifrå·gasatte det för
nuftsmässiga i att det finns sexton pro
fessorer i teologi men inte en enda i
vattenförorening. Till detta vill jag ha
sagt att om teologi är en slags för
orening, då ,behövs det inga professo
rer, då är det vår sak att rena det orena
eller, om detta, precis som ifrå:ga om
badvatten, inte låter sig göras, förbju
da dess användande. Och efter denna
parentes, mina herrar, 1bjuder jag täc
kelset falla." Emil drog snabbt av hand
duken och inför hälsovårdsnämndens be.
låtna minspel avslöjade sig konstverket.
Det var ett gediget snickeriarbete ,på
vars övre del ett tryckeriarbete var fäs
tat. På detta stod: BADNING FöRBJU
DEN! HÄ!LSOVAR<DSNRMNDEN. -

På tal om vatten
så vill vi äntligen ha sagt ifrån att otäc
kare dricksvatten än det som rinner ur
kranen under heta sommardagar, det
har vi aldrig förut inmundigat. Givet
vis har vattenverkscheten en fullt god
tagbar förklaring till detta förhållande,
men det skulle säkert vara allmänheten
kärt om denna förklaring bekantgjordes,
och vidare skulle det inte vara ur vä
gen med en redogörelse ror möjliga lös
ningar av olägenheterna. För all del,
gärna med ekonomiska aspekter. Ty vi
har på grund av vårt arbete i blåsor
kestern och goasorkestern blivit ekono
mer av facket och är s. a. s. sirf.fer
frälsta. För så underligt det än kan
låta så finns det ingenting så lättfatt
ligt, så obegripligt, så rörligt, så orör
ligt, så och så på en gång som ekono
miska begrepp och förklaringar. När vi
var barn, då talade folk ,om 'den gamla
goda tiden' ooh menade åren före ,första
världskriget. Det var då som Allbert
Engström skapade kolingen, hemlös, ar
betslös, alkoholiserad och förstörd. Nu
finns det människor, som talar om <len
goda tiden och menar åren före andra
världskriget. Vi hade då, om vi inte
missminner oss för mycket, c:a hundra
tusen arbetslösa, när det var som värst
eller som häst (stryk det som inte pas
sar) . Och nu då aHa har arbete och alla
tycks kunna köpa vad dom helst vill
ha, ja, då tycks ,vi inte ha råd till nå
gonting. Atminstone inte om det gäller
att främja 'allas vårt bästa', Men 'vad
allas vårt bästa' är för någonting, det
är v;i ju förstås också oeniga om. Det
enda som vi inte ihört någon avvikande
röst om, det är den goda kritiken av
blåsorkesterns Bergasalskonsert, vilket
i synnerligen hög grad gläder

Fanfar
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I ÖSTERLED
på skridskor

Det ihar sina sidor (oftast behagliga)
att vara "Gustavsbergar,ens flygande".
En Iördag' lfick jag redaktörns order att
delta i skridskoutflykt. Anders Steen,
snart 60 är, entusiastisk långfärdsåka
re sedan barndomen, skulle ut på sön
dagstur. Och på söndagsmorgonen träd'
fades gänget för färden, förutom Anders
Steen, Lennart Säfström, som åJkt en del
turer tidigare, Rolf Eriksson, seglare
men också långfärdsskridskoåkare, och
så novisen på isen enligt order - un
dertecknad.
Vad ska man ha på sig? Jo, först

och främst skridskor. Det finns två ty
per för Iängfärd, med och utan sido
stycken. De med .sidostyoken är ·bäst och
dyrast, de kostar ·65:- paret. Sä ska
man ha ispik, 6:-, isdubbar, 2:-. I
övrigt lbör man vara förståndigt ,klädd,
anoraJk med ihuva, skidbyxor och stadiga
pjäxor. Givetvis kan man använda and
ra slags skrtdskor, men ihar man rör blir
det rätt besvärligt varje gång man
måste ta dem av sig och gå.
Det var en ljuvlig morgon. Anders

hade på förhand rekognoserat Istäcket,
bl. a..genom att ringa ISkridskosäHska
pet i Stockho1m. Så jag 'kunde känna
mig trygg, då j'ag klev i skridskorna.
Det gick litet knaggligt ·i början, Redan
vid "Mästarna grynna" utanför ,Strand
vik träffade vi på den första fiskaren.
IDfter Farsta'brohål blev isen behagliga
re att åJka på. På Baggen vimlade det
av flera fiskare, som tag.it sig ut med
spark och moped. - Det var dåligt med
strömmingen, betygade de båda storfis
karna Calle F'orslund och Ragge Lind
berg (sopgubben). - På Sa:ltsjöbads
sidan var det ännu fler på söndagsfiske,
och där syntes till och med några lång
färdsåkare. - Efter att ha forcerat
"onan" vid Högklevsudd med litet be-

lyser,
unga. gamla myser!
Nordan har nu sprucken
våren lockar allting fram,
man ser knoppar uppå sälg,
mjuka som små lamm.

Vi åter börjar hoppas,
allting knoppas.
Blommor i rabatt,
snödropp, krokus. tussilago,
leka nu tafatt.
Fastän marken än är hård,
flickor hoppa hage,
gossar spela kula på vår gård.

Borta är all snö och is,
det är skönt på alla vis.
Våren är sig alltid lik,
hur världens statsmän än må handla,
den kommer till fattig och rik,
och dess skönhet kan de ej förvandla.

John Andersson

svär.ställde vi ,kosan in i den sydligaste
viken av Baggen. över den smala land
tungan tog vi oss tiII fots ned på ,Ersta
viken. På med skridskorna och full fart
efter Tyresösidan mot Srnådalarö. Ett
par besvärliga rekar hade vi att passera
.och jag fick ta mina vana kamrater
till hjälp. Vid Smådalarö veko vi av mot
norr mellan de "bebyggda!' holmarna,
ställen som vi nu ikunde gå helt nära,
men som är omöjliga att 1komma intill
på sommaren. Och ändå stär de öde på
vintern. Många av de holmar, som varit
omtyckta mål för fiskande gustavsber
gare äro nu styckade, t. ex. Gränö,
Ängsö, Långholmen och Jotskären.
Intill Ängsö mötte vi en stor grupp

åkare, jag tror de var 100 man, som
under färdledare voro rpå väg till Dalarö.
Vid Ramö rastade vi, gjorde upp eld
och kokade kaffe. I Lennarts välkända,

sotiga panna, garvad från många fär
der. Den som varit med om att koka
ka.ffe vid öppen eld i fria naturen, han
vet att kaffet smakar! Vår plan att
åka till ,stafsnäs omöjliggjordes arv en
kraftig räk mot Klaoknäset. Vi tog i
stället medvinden mot norr och gled
utan ansträngning förbi Ingaröland,
Visham, Baldersnäs, Mys!kviken, Fager
holm och Bergvtk, Vid Askarvtk tog
vi av skridskorna och vandrade över
!dalen och' Brunnsnäs ned till Balckska
villan, mitt emot Beatelund. Och så gled
vi hemåt över Baggen igen. Vid Strand
vik .prisade vi vår tur med vädret och
skildes efter en härlig :färd i gott kam
ratskap. Ärade läsare, när du nästa vin
ter gör som vi - glöm inte isdubbarna
och ispiken - och tag en van åkare
med som ledare!

Rolf
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Gymnastik i
maskinsamhället
I denna tid, då maskinen mer och mer

övertar vårt arbete, då bilar och bussar
snabbt iför oss från den ena platsen till
den andra och då t. o. m. den gamla
hederliga trarnpcykeln fått stryka på fo
ten för mopeden, är det mer än någon
sin nödvändigt, att vi på fritid bedriva
någon sorts kroppsrörelse för att för
hindra den ohälsa, som annars ,förr eller
senare blir följden. iS<venska Gymnastik
förbundet startade under hösten en pro
pagandarörelse benämnd "Gymnastiken
i maskinsamhället" med syfte att på oli
ka orter genom :föredrag och gymnastik
uppvisningar arbeta ror ökad förståel
se för gymnastikens betydelse. Den 12
mars hade -turen kommit till Gustavs
berg, då Gymnastikförbundet i samråd
med ortens ABF och Ingarö Husmors
gymnastikförening hade ordnat ett upp
lysningsmöte i Bergasalen. Publiktill
strömningen var över förväntan. Rektor
Westergren ifrån Lillsved inledde kväl
len med ett lättfattligt och trevligt an
förande, som genast försatte publiken i
god stämning, vilken steg ytterligare
några grader, då han lät en skolpojke
bland publiken komma !fram och demon
strera en del prov, som denne klarade
med glans, vilket däremot endast 20
proc. av den amerikanska ungdomen
kunnat göra. Rektorn talade vidare om
hur :fetman blivit en folksjukdom i vårt
land; 1/3 av vårt folk har Iför hög vikt
och vad detta innebär med ökad risk
för hjärtfel, muskel- och ledbesvär etc.,
förstår var och en. Han påvisade med
exempel, att det verkligen lönar sig att
motionera regelbundet och i lämpliga do
ser.

Gu.stavsbergs kvinnliga motionstrwpp visade god följsamhet och spänst
i sin uppvisning.

Efter anförandet :följde så en del upp
visningar. Spänstiga gustavsbergshus
mödrar inledde och icke mindre spänsti
ga ingaröhusmödrar visade bollgymna
stik, varefter det var lillsvedsungdomens
tur. Rektor Westergren visade med någ
ra ynglingar en del gamla kämpalekar,
fröken Dobenzig lät till pianoackompan
jemang flickor leka med bollar och så
kom den stora gruppen på 40 fliekor
under fru Westergrens ledning. Bland
dessa 1be:fann sig en ungersk elitgym
nast, som sedan visade prov pä sin ena
stående skicklighet i ett eget program.
Och så var det dags för den av ungdo
men med så stor spänning motsedda
tävlingsgymnastiken. Det var Lill-Arne
Carlsson, som
ekvilibristiska

visade tre ynglingars
färdigheter på matta.

Han lät dem ,börja med enkla rörelser,
vilka sedan gradvis blev allt svårare. Ef
ter den sista flick-fläcken ville applå
derna aldrig ta slut. Ja, så var kvällens
program slut.
Jag hörde en ,pojke bakom mig säga:

"Vad dom är lyckliga, som bor i Stock
holm och kan få lära sig sånt här
kul!" Jag tänkte i mitt stilla sinne, man

behöver inte bo i ,Stookholm för att kom
ma därhän, Vi ha Bergasalen, som är
en utmärkt lokal för detta ändamål,
mattor och andra gymnastikredskap
finnas, ledare ·kan man lätt fä ut från
Stockholm, det är alltså endast de ung
domsvårdande myndigheternas goda vil
ja det hela beror på. Alltså ni, som mak
ten hava, låt våra gustavsbergsungdo
mar, både pojkar och flickor till hösten
få tillfälle till gymnastik, så att vi
nästa gång vi trä:f.fas i gymnastikens
tecken, kan få applådera våra egna poj
kar och :flickor. Var säker på att mer
än ett moders- och fadershjärta kommer
att klappa stolt. Men även ni mödrar
och fäder måste inse vikten av att själ
va hålla er i form. Detta sker bäst ge
nom att deltaga i regelbunden gymna
sttk. Husmodersgymnastiken (och även
husfarsgymnastLken - sådan finns på
en del orter - varför inte starta en så
dan i höst?) är så tillrättalagd, att alla
kunna vara med oavsett ålder och fär
dighet. Alltså, börja gymnastisera! Det
stänker kroppen, ger sinnet lyftning och
spänst. Man har roligt.

D. J.

LiUsveds kvinnliga och manliga ungdomar leddes av paret Westergren.
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Vid fabrikens företagsnämnds Icvar
talsmöte i mars hade vi gäster från
Centrifugalrör och Television, de förra
för att se hur vår nämnd arbetar, de
senare för att se vad allmänheten ska få
se i sina TV-apparater i slutet av april.
Det gav ordf. anledning att informera
om våra samarbetsformer, innan rap
porterna släpptes loss. Därvid 'kunde
HPF stoltsera med att av "serverings-

överskott" anslå 700:- till stipendie
fond och lämna 3,1 hundralappar i semes
terbidrag. På TPiF är man nästan lika
stolt över sin tillbyggnad och den fina
ugnen. Och BKF har ju firat 10-årsju
bileum och säger sig göra allt f'lera och
bättre 1badkar.

Förslagsverks,amhetens rapport gick
också i dur. Man har lfirat 10 år i mo
dernt organiserad form och förärat 4
särskilt duktiga förslagsställare under
åren var sitt Omegaur med inspription.
Det var Erik Alvar Eriksson, Evert Jo
hansson, Ake Nässen, och F1ilip Gus
tavsson, som blev ihågkomna den här
gången. Företagsnämnden uttryckte sin
tillfredsställelse över förslagsverksam.
heten. Vi får väl hoppas att våra för-

Företagsnämnden i TV

"Motsättningarna till trots" kallade red. Ivar Ivre det TV-program, som utsändes
den 25 april. Det var det första i en serie industribesök, där Gustavsberg hedrande
nog utsetts att starta med glimtar från samarbetet på arbetsplatsen. Av tekniska
skäl var det nödvändigt att ta hela företagsnämnden in till TV-ateljen i Stock
holm och där kopiera vår sedvanliga möteslokal på Värdshuset. En hel del film
bilder från !l'a;brik och samhälle hade tagits i förväg under ledning av fru Åsa
Holmsen. Det hela Iclaff'ade mycket bra i utsändningen. (Bakom låg också flera
timmars repetition i heta lampors sken!) Producent, regissör, kameramän och flera
resenscenter voro till freds, trots att programmet drog över timman och gav mycket
sammanträde. Gustavsbergarna i gemen trängde sig samman kring lyckliga TV
apparatinnehavare - så där en 20-30 per apparat - och man tyckte i varje fall
att filmbilderna var bra. (Dessutom fick man omedvetet en förträfiflig information.)
MT skriver: "Man fick en känsla av att både chefer och vanliga meniga anställda
därute var besatta av en allvarlig strävan att göra sitt bästa både för varandra
och för företagets 1bästa, alla till båtnad." Och tidningen fortsätter: "Propaganda
i välfärdssamhällets tjänst kommer väl en och annan belackare att säga. Låt
honom säga det då - och få sur mage."

slagsställare sporras därav till nya fris
ka tag.

Skyddsarbetet går också bra. Yrkes
skadestatistiken kunde meddela ytterli
gare nedgång i antalet olycksfall pr 100
årsarbetare, nämligen 5,8 1956 mot 6,9
för 19155. Hjalmar Olson gratulerade
med att till fackföreningens hjäLpkassa
överlämna en check på 3.200 :- iför
prestationen. Ett särskilt erikännande
gavs åt David Hjerpe för gott arbete
som BKF:s huvudskyddsombud. Hjerpe
har också varit organisatör för den sa
maritkurs som pågått under vintern. De
60 trogna erhöll sina diplom vid avslut
ning i Bergasalen den ;26 mars. Kursle
darna avtackades med fajans.
Elfter rapporten diskuterades livligt

parkerlngsproblemet innanför och helst
utanför fabriken. Det lblir allt fler som
anser sig ha råd att ha bil och åka till
och från jobbet, och väll ha plats för
bilen.
Så undrades om de som undersökte

sina ögon förra året tog optikerns råd
ad notam, d.v.s. att de som behövde
tillsyn av ögonen också skötte om den
saken.

Personaltjänsten meddelade att om
sättningen av personal var 10,5 1956 -
en relativt hygglig siffra också den. -
Elkonomikursen har fullföljt sitt arbet
samma schema till 1 april, då slutsam
kväm hölls med Ekonomisk vårjournal
och filmen "Vad kostar det". - Ber
gasalen, som företaget upplåtit förra vå
ren för ungdoms- och föreningsverksam
heten, och som Icommurien frikostigt in
rett, har enl. rapportören varit en god
tillgång. Under höst- och vårsäsongen
har den utnyttjats vid 110 olika tillfäl
len, omfattande övningar, utställningar,
sammanträden, kurser, ungdomsträif.far,
fester, dans och skolfilm.

1Så gav vi oss .på Arsredogörelsen, som
ordf. Hjalmar Olson ,kommenterade. Ef
ter det gav han också en överblick på
marknadsläget för d'aibrikens produkter.
Hushållsporslinet har det svårt i kon
kurrensen, men kommer med nya giv
och har fortfarande fin kvalitet. -
Plastens marknad växer. - Badkaren
går bra, sanitetsporslinet enligt plan
och pannorna har stabil efterfrågan.
Men vi har brist på verkligt yrkeskunni
ga på en del håll.
Till slut talade Oxelösundsborna med

stolthet om sin moderna automatiska
ugnsanläggning och inbjöd oss att kom
ma och se.
Jag får väl ordna en tripp då!

Sekr.
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Reklam är livsfarlig, hette det i ett
mycket uppmärksammat och omdis
kuterat angrepp på reklamen. Frå
gan har varit föremål för diskussio
ner i tidningar och radio. Denna dis
kussion tänker jag inte gå in på, utan
vill, med en försäkran om att följan
de rader inte äro livsfarliga att lä
sa, göra lite reklam för vår förening
i allmänhet och specialvarorna i syn
nerhet. När det under våren kommit
in mycket stora mängder av aktuella
och trevliga varor till våra textil
och skoavdelningar så önskar man att
allt skulle kunna placeras ut och vi
sas så att våra medlemmar/kunder
kunde få se allt som finns. När vår
dekoratör en lördageftermiddag kläd
de några skyltbyster med damblusar,
som skulle placeras ut för visning i
ett av fönstren så fick jag den tanken
att vi borde placera blusarna utanför
väggen på en ställning ut mot vägen,
så att alla som passerade fick. se des
sa vackra saker. Så kunde vi givet
vis inte göra, men resultatet skulle
säkerligen blivit ännu större blusför
säljning, tack vare denna ovanliga ex
ponering.
Vi har begränsade möjligheter att

skylta och exponera, men försöker
att vara så intensiva som möjligt med
att visa varorna. Speciella skyltning
ar för textil och skor i möbelbuti
kens lokaler har blivit uppmärksam
made, och denna väg tänker vi fort
sätta. Det rör sig om varor till ett
värde av flera hundra tusen kronor
som väntar på sina slutliga ägare.
Vi vet att det inte går att tillfreds
ställa mer än ett begränsat behov in
om dessa branscher, men vi äro syn
nerligen glada om våra medlemmar
kommer in och ser vad som finns.
Intresset för modevisningen i Ber

gasalen söndagen den 7 april var myc
ket stort.
Vår förenings arrangemang "Glada

Cirkeln" i samarbete med KF:s kaf
feavdelning och Vargen i Norrköping
blev en fullsatt Bergasal, där alla var
överens om att de varit med om en
riktigt glad afton.
I Bergasalen har vi också haft

distriktsstämmor, som varit relativt
välbesökta. Vid årsstämman med val
da fullmä:ktige(årsmötet) den 28
mars var man enig om att fördela
årets överskott enligt styrelsens för
slag. Föreningens mångårige styrelse-

Glada Cirkelns fest

Att -man hade hjärtligt roligt på Glada Cirkelns fest den 'i nuirs framgår
tydligt av denna publikbild från den. fullsatta Berqasalen,

Tord Johnson jick: famnen full av Girkelkaffe och hade si:iirt att balaneera:
burkarna, då Torbjörn Johnson gratu,lerade hononi till segern

i frågesporten.

ledamot Helge Söderström avsade sig
sitt uppdrag och i hans ställe valdes
Helge Ytterberg, som tidigare varit
medlemsråd. Anton Andersson, som
varit revisor i många år _önskade ej
kandidera och i hans ställe valdes
Axel öhlund, Vid årsstämman disku
terades vissa varu- och försäljnings
frågor och lämnades informationer
om vad som planeras för att upplysa
sommargäster och turister om våra
butikers sortiment, belägenhet och
parkeringsmöjligheter.

I mitten av april fick medlemmar
na 4 proc återbäring på sina köp för
föregående år och 5 proc. ränta pa
insatskapitalet översänt kontant ge
nom postgiro, eller för dem som så
önskade tillgodoskrivna respektive
konton, där kapitalet sedan växer och
blir ännu större.
Vi har slutredovisat ett gott år i

vår förenings historia och uttalar för
hoppning om en god fortsättning.

G.M-n
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Födda.
17 febr. En son t. Hans Brynolf Pettersson

och h. h. Birgit Irene Elisabet f. Landin,
Kovik lilla 1: 1.
28 febr. Göran Gunnar, s. t. Gösta Valde

mar Weiborg och h. h. Gunhild Maria Eli
sabet f. Ahlgren, Klosterväg. 5.

4 mars. En dotter t. Eriksson, Lars-Gunnar
och h. h. Laila f. Nemtsinkoff, Rutens v. 22.
14 mars. Marie Emelia, d. t. Karl Viktor

Jonsson och h, h. Inga Elisabet f. Hallin,
Rutens v. 22.

Vigda.
24 mars. Larsson, Gustav Arne, G:la kont.

och Laimi Sylvia Saukko, Akerlyckan.
30 mars. Sandqvist, Sune Torsten Hjalmar,

Mariapl. 7 och Maurin f. Lundqvist, Ulla
Britta, Värdshuset.

16 mars. Ekrot, Nils Gustav Gunnar, Ma
riag, 5 och Frank, Irene Inger Elisabet,
Farsta.

Döda.
25 febr. Axell f. Svensson, Annie Constance,

änkefru, Bergsg, 3. 78 är,
27 febr. Bergwall, Karl Anders f, skogvakt.,

Mossen. 83 är. .
7 mars. Bergman f, Andersson, Greta Signe

Matilda h. t. emaljarb. Jonas Almar Berg
man, Hästh. terr. 5. 49 är.
11 mars. Änkefru Lovisa Pettersson f. Nils

dotter, Ald.-hem. 86 är.
16 mars. Berglöf, Karl Yngve s. t. fabr.

arb, Karl Martin Berg!öf och h. h. Hilda
Maria f. Rosenblad. Trallbanev. 2 B. 7 år.
17 mars. Fru Anna Katarina Sofia West

lund f, Johansson h. t. f. maskinisten Julius
Ferdinand Agaton Westlund, Lagnö n :a 1:126.
73 är.
21 mars. Änkefru Jenny Elisabet Sander f.

Algren, Rutens v. 20. 73 år.

Vår •inre
- Varför gav du henne inte en

riktig kram ?
-Nej, jag är så rädd för att verka

sentimental och löjlig.
Så inleddes ett samtal om i vad mån

vi bör visa våra varma känslor, där
två olika meningar kom fram. Den
ena hävdade att ett varmt och rikt
känsloliv är en tillgång , och att vi
inte bör undertrycka sådana känslo
yttringar som kan glädja någon med
människa. Den andra menade att
man måste vara behärskad och und
vika att ge intryck av känslosamhet.
"Man får inte vara sentimental."
Idealet torde vara den gyllne me

delvägen - att vara lagom känslo
sam och att kunna styra även käns
lorna. Men det kan inte vara klokt
att av rädsla för vad folk ska tycka
och säga avstå från att vara spon
tan och varm. Och det är utan tvivel
långt bättre med ett varmt och öppet
sinne än ett kallt och kargt hjärte
lag.
En diktare berättar om sig själv att

han som barn hade ett mycket käns
ligt sinne, som ofta rörde honom till
tårar och ibland gjorde honom glad.
Denna känslighet lyckades han till
stor del bevara livet igenom. Och
även om detta sinnelag hade sina si
dor, var han viss om att det i stort
sett var en god sak, en tillgång.
En helt vanlig medelsvensk, en re

jäl arbetsman, kom under ett samtal
att skildra sina föräldrar, som nu var
döda. "De var mycket bra männi
skor. Det grämer mej bara att jag in
te kom mej för att visa dem min be-

••varme
undran medan de levde. Jag var rädd
att det skulle verka högtravande och
löjligt, och så fick det rätt vara."
Denna bekännelse har säkert en

viss allmängiltighet. Just sådana är
vi - om än mer eller mindre. Och
så lägger vi sordin på de varma käns
lorna, istället för att låta dem ström
ma fram, helt och fullt. Först när det
är försent inser vi våra försummel
ser och grämer oss över dem.
Visst kan vår värme och spontani

tet missförstås någon gång. Kanske
kan vårt sätt hos kyliga naturer ut
lösa löje - eller avund. Den risken
får vi ta. I stort sett är dock hjärte
värmen och omedelbarheten en god
sak, ett medel till kontakt och en källa
till glädje. Det har vi säkert erfarit.
Det är dålig uträkning att under

trycka de varma och vänliga känslor
na. Det är nog inte någon större risk
att vi svenskar, med ·vårt hämmade
känsloliv, blir alltför känslosamma.
Risken är den alldeles motsatta -
att vi stramar upp oss och förkväver
de goda ingivelserna. På så sätt blir
tillvaron onödigt grå, och det både
för oss själva och andra. En trist
situation.
Den inre värmen får livet att tona

och lysa. Den ger glädje både inåt
och utåt. Och dess verkningar kan
sträcka sig långt. Det ligger en stor
sanning i Heidenstams ord:

"Det kvinnligt veka i mänskosinn
ska frälsa världen och ringa in
förbrödringens framtidsrike."

V. J.

Från Missionsförsamlingens verksamhet
Pastor Torsten '.I1horsen, som varit för

samlingens föreståndare sedan 1952,
flyttade i februari till ,Enåker utanför
Sala. Efterträdare är pastor Otto Hägg
lund, rfödd 1926 i Västernorrland. Lik
som pastor Thorsen är han även predi
kant i Stavsnäs -Missionsförsamling.

.Enligt årsberättelsen för 1956 har Mis
sionsförsamlingen nu 70 medlemmar.
Styrelse är Emil Waäiltn, Karl Gustavs
son, Wilhelm Gezelius, Olle Eriksson,
Signe Bäckström, Eilert Lundgren och
Ruben Edqvist.
Förutom den centrala, rent evange

liska verksamheten bedriver församling-

en ett omfattande arbete bland <barn och
ungdom. I scoutkårerna, VP och VF,
sysslar c: a 80 pojkar och ,flickor med
frilUJftsliv, övningar och prover av prak
tisk teoretisk art. F'ör de yngre barnen
hålls söndagsskola varje söndag kl.
10.00. För tonåringar finns en junior
grupp.
Kostnaderna rför verksamheten upp

gick under rn56 till kr. 14.167:-. De
bestrids helt av frivilliga gåvor, kollek
ter och missionsauktioner.
Bränsle till uppvärmning av Missions

huset erhålles till stor del genom fritids
huggning av församlingens medlemmar.

går till

GUNNAR FALLS
FRISERSALONG

för att få den rätta hårvården

MARIAPLAN - nära skolan
Tel. 307 40
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Ur •min dagbok
20/3 195"1

Jag sitter och ser ut i snövädret, ser
flingorna falla så stil"la; i ett grått töc
kendis. En ekorre sitter utanför på fågel
bordet och äter talg och havregryn. Vin
den har mojnat, så svansplymen rör sig
helt obetydligt, när snöflingorna faller
i den. Då och då tar han ett gryn, re
ser upp kroppen på, bakbenen, balomee
rar med S'Vansen och håller grynet mel
lan bägge framtassarna och låter sig
väl smaka. Munnen rör sig snabbt, me
dan han mumsar oförtrutet, så böjer han
sig ner och tar ett nytt gryn, Pigga,
vakna, bruna ögon. Fågl,arna är avund
sjuka. Flyger förstiilet omkring för att
se om de kan få litet med, när "kurren"
har slutat. Men här är han den större
och starkare, så han sitter lugnt kvar
tills han blir mätt. Sedan vidtar en yster
fågeldan8 medan fliivgorna faller så sak
te. Ett vackert färgspel. Blåmesarna,
talgoxarna, gråmesarna, hackspettarna
av olika sorter, trastarna m. jl. turas om
att komma och förse sig. Sen. burrar de
upp fjäderskruden och flyga iväg blixt
srnabbt med krävan full för att söka
skydd undan. vind och srnö i någon tät
gran eller tall. De ha klarat en dag igen
i livsuppehället och samtidigt skänkt
glädje och skimh.etsssmer åt människor,
som värdesätter sådant. Bilar och bus
sar dundra förbi fönstret och pånvinna
om andra livsidea!, vilka som nu är
bäst och skänker största lyckan. Ett liv
i materieilt överflöd, men med ständig
kamp, ångest, ovisshet och oro, med yt
liga nöjen för att dölja den inre tom
heten eller ett Uv, materiellt föga till
godosett men ändå rikt, för den som
är emottaglig för verkligt, levande liv i
aua dess skiftande fasetteringar.

28/3 195'"1

I dag ger värmen ute +r löften om
ännw en vår. Hoppas att vi få uppleva
den i fred inifrån och ut. Fred och frid
i sinnet och fred och frid folk och län
der emellan i en ack så orolig tid. Frid
på jorden, kanske bara en utopi, men så
skönt att dröm.ma om. Då, ingen behö
ver lida nöd, eftersom jordens håvor,
rättvist fördelade, säkerligen skulle kun
na riickoi åt alla. Vår världs naturtill
gdngar, rätt använda, tycks ju vara
omätliga. Om bara inte nvänniskors

egoism och anlag för rofferi på andras
bekostnad förstör det helas bästa. Män
niskarn har den största fienden inom sig
själv. Om hon ändå kunde bli så iipp
lyst och klok någon gång att hon insåg
detta, så vore mycket vunnet för fre
den och de uppbyggande krafterna i till
varon. Självdisciplin, ett tänkvärt ord.
Förrnåga att ej begära allt av andra,
utan allt av sig själv. Självuppoffring
medför ju denne: sanna och djupa gläd
je som är mest varaktig och i det långa
loppet alltid förr eller senare för lycka
med sig åt människan själv. Det är en
ganska enkel filosofi, men kanske ibland
svår för oss att leva efter. Men den kun
de i alla fall amixiruia» som en av de
krafter so,m motarbetar krig och för
störelse. Nu när våren stundar med dess
livgivande förnimmelser är det ju så
motbjudasuie att gå i ängslan för en ny
sammandrabbning folken emellan. Men
mycket som tidningar och radio för
medlar, är ej särskilt ägnat att skapa
en trygg grund att stå på, tyvärr. Vi
få i alla fall hoppas det bästa, ta en
dag i sänder, göra så gott vi kan av den
och leva i den tron, att allt i vilket fall
som helst ska ordna sig till det bästa
för de levande varelserna på vår jord.
Nu har solen gdtt i moln och en regnby
ser sn!libbt iit att komma. Fåglarna har
försviinnit och sitta väl hopkurade nå
gonstans, rädda för oväder. Men de reg
niga dagarna är ju lika nödvändiga som
de eouiusa i livsrytmens växlingar. De
iiro på sitt sätt också angenäma. Det
doftar så gott av mylla efter ett vår
regn, friskt och renande. Rätt som det
är så tittar ju den livgivan<J,e solen fram
igen, det kan man vara ganska förvis
sad om. Så är det också i människans
liv, det är en sak som är absolut säker.
Så tillvaron behöver ju inte vara så svår,
det beror bara på hur man själv tar
den. Och någon g_dng förr eller senare
så måste ju den enskilde individen fin
na sig i att hans liv här på jorden tar
slid. Men sådana tankar bör ju ej för
dystra livsglädjen,

1 april 1951.

Vilken strålande solskenedaa I Allt ly
ser och 8kimrar för att förväntansfullt
ta emot äct stora undret, ännu en vår.
De först(J) blåsipporiia på bordet i en vit
vas. Fräscha, nyss utslagna. Gulgrönvita
ståndare och pistiller mot de djupt blå
kronbladen. Små stjärnög01i i sin kyska
oberördhet. Bredvid ett knippe björk-

V.intern har rasat ut för denna gång
och släppt sitt hårda grepp kring vår ö.
Baggen, Ingaröfjärden, Nämndötjär.

den och GrissHngen har öppet vatten
och väntar på motorbåtarnas ,brumman
de. 'Fiskar Bergman har redan varit i
Gustavsberg med färsk strömming.

Ingarö hälsar sina sommargäster väl
komma om de tar hänsyn till åkrar, blom
mor och växande träd och buskar,

Campingområdet vid ,södersved öpp
nar den 1 maj med en del nya anord
ningar.

Pensionärsföreningen hade sitt årsmö
te den 31 mars. Där bjöds på kaifäe
med dopp, musik, lottdragning, film, allt
livligt uppskattat av de närvarande. Pen.
sionärsd'öreningen ber att genom tidning
en Oustavsbergaren få tacka alla goda
givare.
Till den Iedigförklarade Komminister

tjänsten i Ingarö är endast 2 sökande
anmälda.

S. L.

ris, som är färdigt att veckla ut sina
gröna blad vilken dag som helst. Jag
ser genom fönstret att varje solskens
da,g fräter mer och mer på isen. Snart
går den upp. Det blå vattnet inunder
bryter sin fördämning och börjar svalla
och brusa fritt igen efter den vinter
långa bundenheten; Islossning. Så för
nimmer en människa också det som hdl
ler på att ske. Islossning inför livets och
vårens anstonnande krafter och löften.
Men i natt återtog vintern sitt grepp för
några korta timmar. Det var [lera. gra
der kallt. ·En räv gick över isen, stan
nade till då och då, gav upp sitt skall
och fortsatte. Kanske kände han också
en obestämd trånad efter livsförnyelse.
Ja, även om det blir flera köldnätter,
så, är vinterns välde snart brutet och den
ljusa årstiden är här definitivt med allt
som den har i sitt sköte. Leve våren!

Britta Sandell
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DET LILLA,
LILLA LIVET

En trollerikonstnär som följde ett kring
resande tivoli, trollade en dag bort ett
par plånböcker för två marknadsbesöka
re. Den lille t-r'dllerikonstnären hette
Arthuro Pellerino.

Detta ·renderade honom sedermera tre
års fängelse.

Han fick i en liten cell bakom galler
begrunda sitt felsteg. Han satt där en
dag och tiden var dryg, med huvudet i
sina händer grunnade han på livets öden
och äventyr. Han fick då se en liten myra
kravla fram på britsen, hans enda möbel
var denna hans väggfasta säng.

Då fick han en ide, man kan ju dresse
ra små loppor till att uppträda på Cirkus,
jag kanske kunde få tiden till att gå lite
bättre om jag arbetar med att lära denna
lilla myra att stå på ett ben. Men det var
fruktansvärt svårt, det var en liten dum
myra som tycktes vara så att det gick
inte att lära henne någonting. Men en
vacker dag så lyckades det för honom,
på bottnen av hans lilla snusdosa stod
så den lilla myran så vackert på ett ben.
Oh, sade Pellerino, du var mig en liten
trevlig akrobat, när jag blir fri, då skall
jag tjäna mycket pengar på dig och jag
skall ärligt betala tillbaka de pengar jag
förut stulit från andra människor. Men
Pellerino hade ännu två år av sitt straff
kvar och tiden skulle bli lång innan dess.
Sekunderna, minuterna och timmarna
skulle på var sitt sätt bli långa och dryga
om han bara skulle sitta med huvudet i
händerna och fundera över sitt ovänliga
öde.

Nu lilla vän, sade han till myran, jag
vill lära dig att tala! På detta vis så trä
nade han myran ett helt år, och äntligen
en dag lyckades det, den lilla myran stod
där på ett ben och sade med sin lilla
späda stämma: Jag ·är en liten
akrobat. Bravo, sade Pellerino: du är
en duktig liten skojare och jag tycker
mycket om dig och vi skall tjäna mycket
pengar tillsammans! Men Pellerino hade
ännu ett år kvar bakom gallren, och även
mera tid att lära den lilla myran flera
trick. När den dag kom då han skulle
släppas ut från fängelset, så kunde den
lilla myran stå på ett ben på snusdosan
och. säga: Jag är en liten akrobat, Mina
Damen och Herren, nu vill jag dansa
Beethovens menuett för eder! Den stod
där och dansade så vackert och Pellerino
klappade i händerna och den lilla myran
sade: månge tack, tack, tack. Så tog Pel
lerino och stoppade försiktigt den i en
tom tändsticksask och lämnade glad och
förnöjd sitt fängelse, där han hade vis-

tats de senaste tre åren. Eftersom kosten
där endast hade varit vatten och bröd,
så tyckte han att han nu skulle fira dagen
med att gå på restaurang. När han var
mätt och glad, så tog han upp tändsticks
asken ur fickan och släppte ut den lilla
myran, vilken glad och förnöjd trippade
runt på bordduken.

Lycklig som Pellerino nu var över vad
han hade lärt sin lilla kamrat, så var det
inte så underligt om han ville visa alla
de konster som den kunde.

Han vinkade därför på kyparen och
sade: kan du se den lilla myran där?

Samtidigt som han med plirande och
förnöjda ögon pekade på den lilla my
ran som just då kilade runt på kanten av
sockerskålen.

Kyparen böjde sig nedåt och framåt
och fick då syn på myran.

Oh förlåt min herre! Så tog han kvickt
med en snibb av servetten och klämde
till, så var det slut med det lilla, lilla livet.

(Efter en dansk berättelse
fritt tolkad av Argus)

Hemmafru
Tvätta, städa, handla, diska,
la.ga kläder och så mat.
Se till barnen, ut och piska,
putsa fönster, silverfat.

Men om henne får det ofta
heta: "Lyckans ost - för hon är ju
inte tvungen att arbeta.
Hon är hemmafru - - -"

Nils-Eric Björsson
(Byggnadsarbetaren)

Gustavsbergs Fotoklubb
inbjuder den folointresserade allmänhe
ten att inlämna bilder (högst 3 st. pr.
del!.) för poängbedömning, som företa
ges av en jury från LUMA FOTOKLUBB.

Motiven öro valfria och formatet bör
ej understiga 13 X 18 cm.

Till första omgången är sista inläm
ningsdag den 16 maj till den andra 30
sept., till den tredje 31 dec.

Bilderna skola signeras och åtföljas av
deltagarens namnsedel i förseglat ku
vert, och lämnas till Hilding Ohlson eller
annan klubbmedlem.

De, som önska låna förstoringsappara
ten hänvisas till Erwin ludwig.

Gustavsbergs fotoklubb.

Modevisning
Nog tog det lite emot, att krypa in i

Bergasailens grottvärld en aprilsöndag,
då vårvinden jagade skyar över himme
len och riste i knoppande grenar. Men
våren kom också dit in i bergadjupet,
med kvinnor och barn, klädda i vår- och
sommarlätta kläder. Samt med den enda,
modiga och mycket, mycket säkra kar
len.
Det var modevismng, numera uppskat

tad tradition skapad av driftige Herr
Bernheden, Textil>konsum och genomförd
av tappra damer, i skiftande storlekar
och av omedvetet charmiga barn. I
år var veteranskaran utökad med ett
halft dussin tonårsflickor. Ett tjusigt
inslag.
Bra konferencier var denna gäng Herr

Hammarström, .Skokons~m, så skorna
blev sannerligen inte glömda i samman
hanget. Och varför skulle vi också glöm
ma en så vlktig detalj. Hans HeHquist
spelade som alltid trevligt. Kläderna var
frän Vinsey, Vargen, Bröderna Magnus
son, Melka, Algot m. fl.
Bergasaden var fylld med en nöjd

publik och de uppträdande avtackades
med applåder och blommor.
En fråga skulle jag vilja ställa, dock

inte till Textilkonsum, utan till fabri
kanterna. Vantör använda större stor
lekar som avstjäLpningsplats för omöj
liga textilier? Tyger som inte skulle ha
skuggan av en chans i mindre storlek.
Här •kommer den hjärtans rara Fru

Larsson in, säsong etter säsong med
samma, gamla frumodell, variationerna
är små och tämligen betydelselösa, sam
ma avskurna midja med pösiga rynkor,
ja vi känner alla modellen, den verkar
att ha sina rötter någonstans i den grä
forntiden. Och omilda makter, samma
gamla röriga, .troligen importerade
mönster och orena, murriga färger. Än
då är modet både generöst och omväx
lande och nog räcker de nya, moderna,
nykomponerade mönstren även till våra
rart rundnätta husmödrar. Fy på sig.
elaka fabrikanter.
Nå, det var bara en parentes. Vi är

glada över att få se smakprov på, vad
vi inte behöver åka till stan för att köpa.
Tackar! -skatan.



APRIL 1957 GUSTAVSBERGAREN 19

Orpheus 1

Bergasalen
Söndagen den 17 mars. Dagens namn

var Gertrud, men dagens män var våra
blåa blåsande pojkar, som ordnat 'alla
tiders' t.revldga underhällning i Berga
salen. ,Så 'tyckte sign. och så tyokte sä
kert också den övriga publiken att döma
av applåderna och 'eftersnacket'. Det
var fart och kläm ifrån lbörjan till slut.
Det lyckade inslaget med en conferen
cier var värt en blomma bara det. Nåja,
det fiok våran Gösta Dahlberg också,
eftersom det var han som skötte den de
taljen. Gösta hade också skrivit texten
till en vacker tango - melodi kompo
nerad av Gustav Svensson, vilken sin
plikt l'ikmätigt skötte taktslagningen
med sln vanliga bravur. Vid detta till
fälle sjöngs 'Minnenas tango' av Ulla
Andersson, vars förtjusande uppenbarel
se ög~nfä,gnade ätrninstone den manli
ga delen av publiken. Ulla gjorde även
bra ,iifrån sig i den suggestiva The Rock
and Roll-valsen och inhöstade massor av
applåder. Rune Malm ·gästdirigerade ett
extranummer och uppträdde även pro
gramenligt som vlsslare i ett intermezzo
av A. Pryor. Allt med den äran, Solister
i övrigt var Sven Wahreruberg i die
TeUJfelzunge och Bruno Gaul, som spe
lade in sig i publikens hjärtan med ett
delikat utförande av Rudy Wiedoefts
vals Vanite, Go,ssorkestern vdsade sig
också på 'styva linan', då den på ett 'be
römvärt sätt (relativt sett) exekvera
de foxtroten Za,mbezi och valsen Sun
nanvlnd, Blåsorkestern är att lyckönska
till denna reserv, som verkar kunna fö
ra upp Gustavsberg till en ledande plats
inom landets amatörmusikaliska verk
samhet, d. v. s. om man tar hänsyn till

Soc.-dem. Kvinnoklubben 20 år

befolkningsunderlaget. Som ytterligare
mellanspel hade vännen Gösta ordnat en
vinstdragning på samtliga entreoiljettcr.
Skön UHa var dragerska och Rune Malm
övervakare. Vinsten, en leksakstrumpet
med vidhängande fr~biljetter till Gus
tavsbergsbtografen, vanns av en liten
flicka, som tackade och tog emot. Om
blåsorkestern vill sign. säga, att många
konserter har han hört av densamma
men aldrig någon, där orkestern har
varit mera till sin fördel. Den trevliga
'trappstegsplaceringen' ooh de vackra
schabraken framför notställen hoppas vi
skall.I komma Ull användning även vid
andra tillfällen, och så vill den tillfällige
recensenten till slut tacka blåsorkestern
för en gedigen underhållning: Tack ska
ni ha och välkomna igen.

Strauee.

Gustavsbergs ,Soc.-De~. Kvinnoklubb
firade den 30 mars sin 20-åriga tillvaro
med en värdig och trivsam fest i Berga
salen. Högtidstal hölls av riksdagsledarn.
Annie Wallentheim, vilken även för 20
år sedan var med om att bilda klubben.
Under kvällen överlämnades olommor
och gåvor Ifrån grannklubbarna, samt
från ortens Arb.-Kom., A.B.F., Avd.
205 och Konsum. Sång, musik, tesupe
och dans bidrog till att göra kvällen
till ett glatt och festligt minne för del
tagarna.
Ur Alice Petterssons Prolog vid jubi

leet återge vi följande ljusa rader:

Därute sänker sig sakta marskvällens
skymning,

luften svalnar mot natt, men dagens
ljumhet

låter ess ana ändå att våren är nära.
Snart skall vi glädjas som barn ät den

,första sippan
och plocka de grönskande löven med

varsamma händer.

Den är skön denna bygd där vi bor,
denna ö vid de salta fjärdar,

från Skurubrons spann i väst till den
åldriga 'kyrkan i öster.

Här bor tusende kvinnor och män, och
här leker de glada små.

Här växer <Vår ungdom upp och söker
för livet sln väg.

Vår föz,hoppni.ng och omtanke är att
ungdomens framtid blir lycklig.
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Radioglimt från Bergasalen
Programpunkten "Med ungdom landet

runt" den ,23 mars i radio inleddes med
välkända toner. 'En samstämmig ung
domlig masskör sjöng med känsla "Liten
blir stor, drömmer å tror ....

rSå hördes Qui Nyströms glada fråga
till Arne Weise: "Jaså, du var ute å
sjöng aälsång i går!" "Jaha. Arne Wall
bom å jag reste till Gustavsberg, för
vi hade hört talas om att det där skulle
finnas en hel massa ungdomar i en
grotta." - ''En grotta?" - "Ja, å den
hade ett så fint namn som Bergasalen.
Du vet, Oustavsberg det är ett bruks
samhälle å det ligger c:a två mil öster
om Stockholm. Det har så där en 4.000
innevånare och av <lem är det ungefär
1.000 barn och ungdom." - "Berätta!"
- "Jo, vi körde fram ttll ett högt berg,
med samhällets enhetsskola uppe på top
pen - men vid foten förstår du, så var
det en öppning och in i den körde vi!"
- "Så intressant, det låter precis som
Ali Baba, som ibesöker rövarna!" - "Ja
just, vi gick genom en lång gång, titta
de på skrovliga bergväggar - och kom
fram till en dörr - å så plötsligt ...
(Här tonade sången starkt och mäktigt!
Bravo bergtrollungar!)
Så tog Arne Wallbom vid i referatet.

Man hörde det trevliga bruset av ung
dom och i sorlet berättade Wallborri: "I
Gustavsoerg har jag kommit in i ett
skyddsrum, som nu är en ungdomslokal
- ja det kanske framgår av sorlet att
det är åtakdlldg'a ungdomar här. Dom
spelar pingis, coronne, schack å ishoc
keyspel, å dräcker läskedrycker - å
har uppenbaeligen väldigt trevligt
Men det kanske är lite för bräktgt; för
mikrofonen, så vi ska dra oss in i ett
rum intill för att tala med några, av
ungdomarna." - "Bergasalen har ett
Bergaråd, som består av Rigmor, Anita,
Birgitta,, Leif å Lasse. - Hur otta träf
fas ni här?" En av flickorna svarar:
''Vi träffas en gång i veckan, på tors
dagarna, fast vi ska få en stund på sön.
dagseftermiddagarna också, då för att
pratas vid, dricka kaffe eller så och
spisa skivor. Vi har ett lotteri igång,
så vi ska få ihop till grammofonskivor."
- "VHika skivor Lasse?" - "Ja, det
blir nog mest Rock en RoH, Armstrong

å en del av våra favoriter, å kanske en
och annan schottis å vals - det räcker
nästan." - "Ingen seriös musik?" -
"Nä, helst inte, det går inte att dansa
efter." - "Nänä - brukar ni dansa
här?" - "Jadå - ibland." - "Vad har
ni för program?' - (Rigmor svarar):
'Ja, ibland har vi haft föredrag, vi har
haft idrottsstjärnor som intervjuats, och
så vidare." - "När man tittar ut i sa
len så är det mest grabbar som spelar
pingis - flickorna får ju ingen chans."
(En grabb svarar) : "Nä, men dom bör
ha ett extra bord, å förresten bör vi ha
fler, för det är trängsel om borden." -
"Säg, Rigmor, ni som kommer hit, är ni
från Gustavsberg allihop?" - "Javisst,
men också från Grisslinge och Ingarö."
- "Kostar det något för er här?" -
"Ja, vi betalar 25 öre - men det ska gå
till grammofonskivor och nya spel." (Ef
ter ytterligare sorl, fortsätter Wallbom) :
"Oöstai Dahlberg, personalkonsulent i
Gustavsberg. Det är "Väl du som sköter
ruljangsen också i Bergasalen ?" - "In
te precis ensam, vi är en ungdomssty
relse, där jag är ordförande, å vi turas
om att vara här. Vi har fått chansen
genom dabrtken, som var skyldig' att
bygigai ett ordentligt skyddsrum för sina
arbetare - å vi frågade om vi kunde
få låna det för ungdomsverksamheten.
Å det gick bra! 1Så har kommunen sat
sat en del pengar rör att inreda det he-

la. Så nu har vi plats för en 300 sit
tande, vi hair hord, vi har byggt en liten
scen med ridå och andra grejer. Å vi
har i första hand satsat på att få kon
takt med ungdomen genom Ungdoms
träffar varje vecka. Å då kommer de,
ja i kväll är det nog l50 stycken ung
domar, de flesta i tonåren, å dom får
som du ser roa sej med pingts, schack
å andra spel. ,Så byter vi senare på
kvällen och slutar med en program
stund. Vi har hatt allsång då och då,
bio förstås, föredrag och reseskildringar,
fotografer har visat sina mästerverk i
färg o.s.v. Några hobbygrupper har vi
också försökt med." - "Vilken allsång
får vi höra mera i ~väll till exempel?"
- "Vi har :kopierat Egon Kerrman, så
vi tar den här ... Lyssna på mej, uppå
mej, uppå me], när jag sjunger nu för
dej ..."
v"'arefter den skicklige handmannen

Intonerade hela ungdomsskaran i vår
sedvanliga startsång ...
Ett småtrevligt referat från en triv

sam ungdomsträff där Arne Wallbom
också berättade en del lustiga episoder
från arbetet bakom mikrofonen och
Berra Ullbergs gäng spelade upp till en
sväng. Till allsången ackompanjerade
Roland F'röberg' förträffligt. Yngve Ny
ström, som var värd för Iovällen, tacka
de alla medverkande och inbjöd till näs
ta träff.
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Den 2,1 mars gjorde Radiotjänst vlstt
och tog upp både allsång och intervju
för programpunkten "Med ungdom lan
det runt". Den 28 mars ,gjorde eleverna
i 8:an ett program. Den 4 april var det
film och den 11 april Trad'ikträf,f med
statspolts och motor-Eje Sandin jämte
bra :film. Skärtorsdagen kom Blåkulla
gummorna på fransysk visit och sedan
dansade en del till Berras sväng-gäng.
Den 25 a:pril tittade man på TV-utsänd
ningen fr~n Gustavsberg. Och så av
slutar vi säsongen med en utflykt och
kanske en vårvandring i maj.

Lotteriet
gav c:a 750 kr och dragningslistan
finns här nedan. Bergaråd:et ska nu få
i uppgift att göra ett förslag på skivor
till den skivspelare, som har levererats
i dagarna.

Evakursen
avslutades den 23 april med kaffe, var
vid eleverna var värdinnor för mammor
och inbjudna, en uppgift som de skötte
fint. ,Elva tfliokor har nu fullföljt ktrrsen
under 10 övningskvällar, då man syss
lat med och fått råd i ansiktsvård, hår
vård, manikyr, pedikyr och annat som
hör tilt skönhetsvärd och hygien. Man

Nu brinner nya eldar
Nu brinner nya eldar över jorden
och talar ett språk, som ingen anar,
djupt ned i kärren och högt upp i himlen,
och ger nya dofter i din blomma.

• • •

Kanhända märker ingen vårens ankomst.
Det kanske är en tid
när köttgrytorna koka,
och ingen lyssnar på bäckens porl i skogen.

Människohoppet spirar åter
ur vårens späda blad.
Stormen vin.er kring buskens grenar.
Snart spirar det därute,
det urfrö som aldrig kan dö.

Elever i 8 :an agera

har också övat gång och säkerhet d upp
trädandet, vilket eleverna klarade bra
som mannekänger vid Konsums mode
uppvisning. Lärare har varit damfri
sörskan Eivor Hansson och fru Elna
Wadström.

0. s.

Vilka plattor vill Du ha?
Ungdomsträiffarnas skivspelare har nu

kommit och Bergarådet har fått uppdra
get att komma med en Iista pä vad. vi
skall köpa in för plattor.
Vi kan köra både 33, 45 och 78- varv,

Nu inbjuder vi ungdomsträf.fens pysar
och sländor att göra upp förslag på 20
plattor, lämpliga för Bergasalen, för
"spisning", för underhållning och .för
dans. - Lämna din Hsta i slutet kuvert
med påskrift "20 plattor". Ungdomssty
relsen och Bergarådet bildar jury och
den enligt denna jurys mening bästa
sammansättningen för ett litet skivbib
liotek i nämnd stil skall få ett trevligt
pris.

Dragningslista
för

GUSTAVSBERGS UNGDOMJS,LOTTERI

Lott
n:r Vdnst
973 1 Argentavas
109 2 Kaffegods, Desire
164 3 Presentkort i Mjölkaififären
852 4 Varmelampa
185 5 Elofast gryta
436 6 Studio F'ajans
996 7 Brödrost
752 8 Campingkök
262 ,9 Presentk hos Falls frisens.
394 10 Tidur
928. H Bok
300 12 Bok
480 13 Bok
211 14 Hushållsvåg
167 15 1Studio Fajans
981 16 Eldfast gryta
453 17 1El. strykjärn
3.99 18 Kro.mfat
272 19 Ka:fifebryggare
990 20 Rostfrt matdosa
505 21 Konservöppnare
944 22 Gräddvisplbunke
960 23 Rostfri bunke
24·6 24 Gratinfät
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Vintersäsongen, som ju inte är avslu
tad än, har varit ovanligt livlig och
framgångsrik iför sällskapets vidkom
mande. Allt tyder på att ett brinnande
intresse för detta ädla spel håller på att
växa fram inom vårt samhälle. Vi hop
pas att detta irrtresse håller sig levande.
Den 8 februari drabbade vi samman

med Samhället. Den gode Bjärewall, le
daren för samhällslaget, hade gjort ett
gott anbete, inte bara för att vinna den
na match utan även för sällskapets vid
kommande i övrigt. Han tillförde oss
ett flertal goda spelare. Där ser man
vad dyltka propagandamatcher kan
åstadkomma. Vi inom sällskapet hoppas
att dessa matcher skall "svälla" ut till
det enorma. Samhällslaget vann med
11 1/2 mot 9 1/2. Den 22 mars lockade
vi ut Pjäsen och spöade dem med 13 1/2
mot 1 1/2 . Då kände vi en spirande Ca
pablanca inom oss lite till mans!

Så kom då den verkligt stora mat
chen för vår del. Den gick av stapeln
den 5 april då vi hade äran av ett be
sök av divisions-ett-laget Hägsrsten.
Bergasalen var i det närmaste ifullsatt,
det var nämligen 80 spelare i. elden. Vi
hade väntat oss ett braknederlag, men
katastrofen kom inte. Visserligen fick
vi pröva våra resurser på allvar, och
att gästerna vann var ju bara i sin ord
ning. Resultatet: 24 1/2 mot 15 1/2. Det
ska bli intressant se utvecklingen av
det fort.satta samarbetet med dessa sym
patiska killar. Vi önska dem välkomna
igen.

I våra lunchrum på ifabriken har en
del intressanta partier demonstrerats
under vinterns lopp. Dessa partier har
blivit föremål för uppskattning och dis
kussion, och detta är också syf'temålet
med detsamma. Av dem som fungerat i
dessa partier är väl Morphy den kanske
mest kände. Om honom kan nämnas
att han redan som 13-åring ·besegrade
den ungerske mästaren Löwenthal. Han
förblev obesegrad världsmästare tills
han 1859 :'bröts ned av sjukdom, 22 år
gammal.

B. A.

En bild av fabriken
tagen från Kvwrnberget

för 70 år sedan

Bra belöning
Schaclrnpelet lär ha uppfunntts av en

indier för flera hundra år sedan. Han
visade det för landets furste, som blev
så förtjust i spelet, att han lovade ho
nom en belöning, som han själv fick
önska.
- Jag skall inte begära mycket, sade

mannen. Giv mig bara ett vetekorn på
första rutan på schackbrädet och sedan
dubbelt upp för varje efterföljande ruta.
Fursten tyckte önskningen var mycket

blygsann, men han förskräcktes snart.
Räkna upp själv får ni se! Ni hinner

inte så långt.
I början går det lätt. 1 - 2 - 4 - 8
- 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512 -
1024 - 2148 osv.

Slutresultatet blir nämligen:
18.446.073. 709.551.615 stycken korn! ·

Utläst blir talet:
Artontusen fyrahundrafyrttosex euuo

ner, sjuttiotretusen sjuhundranio miljo
ner, femhundra,femtioettusen sexhundra
femton!

,Så många vetekorn finns inte på en
gång rpå jorden. Det skulle ta 70 år att
frambringa dem och då måste hela jord
ytan besås under den tiden.

Tror ni det inte? Börja. räkna, ifår ni
se. Får ni ett annat resultat, så är det
fel. Om man nu ska vara så petig på
några miljoner när.

(Vår Tidning)
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3R1rr3oRUM
Med tillfredsställelse är i ·skrivande

stund noterat att Konsum, Villagatan
har fätt trappräcke. Vi hoppas att fort
sättning följer på övriga butiker.
Tack Herr Mattson.

B.

Herr Redaktör!
Ge dem en påminnelse genom Gustavs

bergaren, som är ansvariga för att vi
äntligen .får
en väntkiosk mot oväder vid Höjdha

gens hållplats,
en trafikspegel vid den ständigt riskab

la hörnan vid Apoteket,
en planering med grönt i Centrum,
ett ombyte av sand i lekplatsernas

sandlådor,
en åtgärd mot Farstavikens hemska

vatten.
Gero

F. v. ib.!
För något år sedan läste jag ett upp

rop från och till våra Idrottsplatser i
landet. Man var överens om att bann
lysa spriten och berusade personer från
idrottsplatserna. Det var det riktigaste
jag hört på länge. Vågar vi i Gustavs
berg också vara så renhåriga? - Och
varför accepterar vi överhuvudtaget
"idrottsmän" som missbrukar sprit?

Farstaborgare

Hört på Fastig1hets,kontoret:
- Jag skulle vilja ha en större lägen

het.
- A, det dröjer! Korn igen orn tre år!
- Ska jag komma på förmiddan eller

eftenniddan?
*

Hört vid Värmdögatan:
- Idag ä de halt på vägen. Btist. alt

vara försiktig.
- Asch, de gör inget. Jag ä på väg

till doktorn!
*

_Hört på bussen:
- Jag har hört talas om en unge som

uppföddes med tigermjölk och ökade fle
ra kilo på rekordtid.
- Det är inte möjligt!
- Jo, det var en tigerunge,

Fakirer? *

- Vi bränner materialet liggande på
spetsar . , .

Ur BKF-nytt

En bild av fabriken
tagen från Kvarnberget

1951

Penningvalsen
Har du sett min nya TV
- Antennen på mitt tak
Blank mahogny och ädelträ,
Rattar båd fram och bak.

Nit bräckte jag Svensson i [arstua:
och Johansson en trwppa ned
kan Ieursa sitt dyra piano
till brasa och kaffeved.

Dom sitter ju ändå bara hos mig
och gapar på allt dom ser
i den välsignade ruta
som speglar allt stort som sker.

Den sprutar ej ut symfonier
och gammal förlegad kuttur
Nej fram för Sigges cirkus
och marknad för konstiga äjur,

Jag tänkte skaffa mig bildning
nu sadlar jag_ om med en gäng
blir expert på vägglusarter
och loppans förtvivlade språng,

Hej, Hopp, i Penningvalsen
Den lär oss att hoppa bock
över mänskans personliga värde
ned till Slamkrypctrns ögonlock,

SKATAN.
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Den utannonserade ordinarie uaktmäs
tarbefattninyen hade lockat 35 sökande.
Bland dessa har Idrottsplatskommitten
tillsammans med repr. från kommunal
nämnden ansett Omar Ed1Jardsson, Li
dingö, som den mest kvalificerade sö
kande. Han är anställd fr. den 15 april.
Vi hälsa familjen ·Edvardsson välkom
na tdll Gustavsberg och hoppas på ett
gott samarbete. Omar ,Edvardsson kom
mer närmast från Bosön där han haft
vaktmästarbefattning i 3 är, han har
dessförinnan varit vaktmästare på Tu
navallen, Eskilstuna, i åtta år. Fru Ed
vardsson kommer att svara för serve
ringen på Farstaborg.
Idrottsföreningen har under vintersä

songen haft både med och motgångar.
A-laget i bandy lyckades ej ·klara sig
kvar i div. 3 utan fär spela i .Stock
holms-serten .klass 1 nästa år. B-laget
klarade sig däremot kvar i högsta se
rien och juniorerna vann sin grupp så
tillväxten är god för bandyns del. .Skid
sektionen har haft det besvärligt på
grund av snöbrist. Vi har dock deltagit
i 7 tävlingar och Folke Anevret har
varit den som lyckats bäst denna vin
ter med D.M.-seger i oldb.-·kla:ssen och
tredje placering i . hela tävlingen. Han
vann även yngre oldb.-klassen i ,Söder
törnsmästerskapen. I denna tävling vi
sade våra yngre skidåkare att dom kom
mer att ,bli att räkna med om några är,
ty dom tog första, andra och tredje plats
i ungdomsklassen. Kooperativa R. M.
måste tyvärr inställas i år, där vi an
nars bruka ha stora framgångar.
När detta skrives har just fotbollen

börjat rullat igen. A-laget har startat
med ett par vänskapsmatcher, den för
sta som spelades i Es!kilstuna mot Vcr
dandi förlorades med 1-0, den andra
mot ,Skuru I.K. slutade oavgjord 2-2.
En match mot Gubbängen i D.,M. vanns
med 3-0.
En konsert i Gustavsbergs kyrka ha

de arrangerats av idrottsföreningen den
22 mars med Ingeborg Nyberg, mans-

kören, idrottspastor 1Svärd m. fl. med
verkande. Vi hade räknat med kyrkan
utsåld liksom på andra platser där Ing
eborg Nyberg sjungit, men endast c:a
200 personer kom. Vi beklaga de som
ej tog tillfället i akt att nöra denna
unga förtjusande sångartist.
Under våren har vi börjat med att

trä,Has i Bergasalen en lör·dagskväll i
månaden, föreningens medlemmar med
anhöriga, där underhållning av olika
slag förekommer. Vi hoppas kunna rort.
sätta med detta i höst och hälsa nya
medlemmar välkomna. Du behöver ej va
ra aiktiv för att tillhöra en idrottsför
ening, vi behöver många passiva med
lemmar för moraliskt och ekonomiskt
stöd och sektionsstyrelserna behöver
hjälp vid tävlingar och övriga arrange
mang.

Sune

Skolnytt_,
Till vikarie på adjunktstjänsten i ma

tematik och fysik på !högstadiet har för
höstterminen 1957 förordnats fohkskol
läraren Bertil !Stenborg. Därest denne
under innevarande vårtermin erhåller
adjunktskompetens skall särskilda skol
styrelsen hos skolöverstyrelsen anhålla
att Stenborg erhåller förordnande som
ordinarie adjunkt från den 1/7 1957.
Måndagen den 18 mars hölls i Berga

salen i Gustavsberg' ;pedagogisk dag, till
vilken lärarna i Boo, Djurö och Värmdö
hade inbjudits. Folkskolinspektören rfil.
dr. Helge Haage föreläste om ''Den
grundläggande modersmålsundervisning,
en" och ifol,kskolläraren Tage Norde
malm, 1Södertälje talade och belyste med
hjälp av elever ":Muntlig framställning
i variationer." Efter kaffepaus inledde
adjunkt Willhelm Rehnsfeldt en diskus
sion om amerikansk reform:pedagogik.
Den 30 mars gjorde skolstyrelsen en

rundtur genom distriktets Ingarödel för
att fä närmare kännedom om problemen
med de långa skolvägarna. Under färden
gjordes ett uppehåll i Ingarö skola, där
pågående byggnation av toaletter in
spekterades.
Till studieledare från och med den 1/7

1-957 har tills vidare förordnats yrkes
valsläraren Fritz Berg.
I början på april gästades skolan av

ett antal !högt uppsatta representanter
för det tyska undervisningsväsendet. De
var ute för att ta del av erfarenheter
av den svenska enhetsskolan.
Den ,6 april fyllde överlärare Vilhelm

Gezelius 60 år. Tidigt på morgonen bör
jade uppvaktningarnas långa rad i över
lärarbostaden, som fylldes med blommor
och presenter. ·
Representanter för skolstyrelsen, och

övriga nämnder i Gustavsbergs kommun,
skolans vaktmästare- och städpersonal,
Gustavsbergs Fabriker, K. F:s arkitekt
kontor, Gustavsbergs Missionsförsarn.
ling, Gustavsbergs Folkpartiavd,, Läns
sparbanken, Länets överlärarförbund
och släkt och vänner visade med ord och
gåvor sin uppskattning av jubilaren.

Kulmen i uppvaktningen nåddes då
skoldistriktets 680 elever med gossor
kestern i spetsen i minutiös ordning
marscherade upp framför ,bostaden. Där
överlämnade en deputation av elever
och lärare en jordglob, en adress, med
samtliga namn egenhändigt skrivna, in
bunden i skinnband samt böcker och
blommor till sin avhållne skolchef.

F. B.

Det är självklart, det är en truism
för både barn och vuxna, att begåvning
inte har något med moral att göra. Men
det enda man ger såväl barn son: vux
na att ,beundra är -;iust begåvningen, 'På
alla områden. Vilken art av begåv
ning som 'än kommer till uttryck, ser
man hur just de dygder man uppma
nas att ut-öva, oblygt lyser med sin
frånvaro. Vilken slutsats .bör man dra
av detta, om inte att dygden är något
speciellt utmärkande :för medelmåttor?
Denna övertygelse har trängt så djupt
att själva ordet dygd numera •blivit löj
ligt, fastän det förr ägt en så rik in
nebörd. Li-ka<lant är det med orden he
derlig,het och godhet.

Simone Weil i "Att slå rot"

*
Det finns en falsk solidaritet som bil

dar någon sorts mjuka kuddar. De kan
vara mycket sköna att vila på, man so
ver så .gott och märker inte förrän för
sent att det är en sömn till döds. De
kuddarna är stoppade med välvillig lik
giltighet, med ljummen värme. Vi ska
inte kritisera vårt eget, säjer man. Men
man säjer inte så därför att man är in
tresserad a:v det egna utan därför att
man inte ids engagera sej.

PAF i FIB

*
~ När jag ser söta unga flickor stop

pa munnen full av snas,k, har jag lust
att säiga åt dem att de tuggar sönder
sin ungdom och :fräschhet samtidigt med
att de tuggar på sötsaken, :pä,pekar vår
tandläkar'e. Ar verkligen snasket så
gott, att det är värt att man förstör
kindtänderna? Lagningar och guldkro
nor kostar sköna slantar ~- man har
inte råd med utgiften alla •gånger. Så
tillgr1per man utvägen att dra bort den
värkande tanden. Därmed blir kinder
na "håliga'' och man ser äldre ut än man
skulle behöva göra.

Vi fyra i MT
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Gustavsbergs Hyresgästförening
Efter årsmöten i mars har styrelserna

följande ledamöter:

Hästhagen:
Ordf.: Ivan Berglind

Gamla ,svartens väg 3
tel. 30833

Sekr.: Gunnar Sellstedt
Hästhagsterrassen 7

Kassör: Einar Bergqvist
Hästhagsvägen 8A, tel. 30689
Edla Arvidsson
Hästhagsterr. 17, tel. 30416
Gustav Björcklund
Hästhagsvägen 2B, tel. 30624

Söder:
Ordtf.: Rune Lööf

Ma.riaplan 5,
Sckr.: Bertil Hellberg

Stenkullen 2,
Kassör: Harald Holm

Mariaplan 3
K. V. Svensson
Villagatan 8,
Gunda Jansson
Mariaplan 4,

Norr:
Ordf.: Alf Liljevall

Höjdhagsvägen 19,
Sekr.: Torsten Svensson

Grindstugärde 18C,
m1ssör,: Hilmer Sjöberg

Grindstugärde 25:D,
Henrik Bengtsson
Grindstugatan 5,
Sigvard! Söderlund
Tvärvägen 9,

tel. 31097

tel. 30436

tel. 30752

te.:. 30037

tel. 30669

tel. 31043

tel. 30268

tel. 30529

tel. 30453

R E 5 0 upplysningsställe,
Algatan 1, Gustavsberg, tel. 306 98

förmedlar biljetter till tåg, bussar o. flyg.

0 p p e t f r e d a g a r 17.30-18.00

SEMESTERBILJETTER
kan beställes i förväg.

För semestervistelse har Reso i år flera
anläggningar än tidigare.

BYGDESEMESTER
på ett 50-tal platser över hela lan
det. Där kan Ni bo för 3,- till 3:50
pr bädd och natt i en egen stuga.

Reso har även HUSMODERSEMESTER vid
8 anläggningar. Kostnaderna är för
helpension under 10 dagar 127:50.
Därifrån avgår statsbidrag 25 ,-.
Landstingbidrag utgår även så att
den totala kostnaden kan bli ned
till 80:-. Fri resa kan även erhållas.

Tag kontakt med

RESO
så får Ni uppslag till den
semesterform Ni önskar!

Tack!
För all visad vänlighet på min 10-års

dag ber jag a:t till Fabriksledning, Kom
niun, Ko1isu1n, vänner och kamrater få
framföra ett varmt tack.

Sven· Lojbom

*

För vcinlig hå.11komst vå min 10-år.s
daq ber jag få framföra ett hjärtligt
tack

Frans Aug. Karleson

*
Ett varmt tack till [abrikeledmisu), ar

betskamrater och vänner för gåvor,
blommor och. teteqram vå min 50-års
drvf.

Elsa Löfdahl

*

För all vänlig hågkomst på rnin 50-
årsdag ber jag få tacka chefer, arbets
kamrater, vänner och grannar.

Oskar Jonesom

*

Ett hjärtligt tack till arbetsledning,
brandkår, arbetskamrater och alla vän
ner som hedrade miq på min 50-årsdag.

Erilc Lindahl

För vänligt äettaaonäe vid vår sons
bortgång och jordfästning be vi härmed
att få frambära vårt varmaste tack.

Hilda och Karl Berglöf

Birgitta Corria,. skriver frän det otäckt var
ma och stora Los Angeles, nyss kommen
frän sköna, friska San Frisco, Seattle och
Portland. Därborta träffade hon Agnes Olson,
som var "hur söt ä rar som helst". Nu skall
Birgitta besöka Hilma Hallberg och i Chicago
träffar hon Fred Wahlberg. I maj bär det
iväg till New York och därifrån fär vi en
artikel om upplevelserna till sommarnumret.
Den kan fru Corrias sedan fä läsa i vilst olen
pä sin fina gräsmatta i Lughet.
Att Birgitta var en välkommen ambassadör

bekräftar just nu ett vänligt Påskbrev från
Hilma (Hallberg) Johnsson, som bl. a. skri
ver: "Det var så kärt att ha Birgitta som
gäst. Nog träffar vi många svenskar, men
tänk att få Gustavsbergsfrämmande, från bå
de min och Kennets hemort. Vi älskar att
höra. frän Gustavsberg och vi är mycket tack
samma över att Birgitta kom hit. Hälsningar
också till Dekoravd. God bless you!
Tack för det Hilrna ! ·
Både Garring och John Andersson har skri

vit brev och sänt mig mera poesi och prosa.
Jag spar nog pä det - för dagen är jag
mätt! Kanske Garring, när den här tidningen
kommer ut, rentav dyker upp i GtrntavslJerg
med indianflickan Sulla.
Tack ska ni ha och välkomna till
Gustavsberg!

Red

Red:s spall
Det här aprilnumret är frikostiqt på

bilder från Beraasalene inre och på ut
släppta voeters vårbete. Det är rätt och
n,a,turligt. Bergasalen har varit en verk
lig tillgång under 1!intersäsongen, och
nu går vi ut med sång till naturen och
solen igen. Och även om rimmen skiille
halta - så är det ju Vår! Med löv
krattning, garderobsinventering och snii
va. - Marken är täckt med snö några
veckor efter vårmånaden. Konstigt år i
år. Vintern kom egentligen först med
vårdagjämningen. Men nu kom.mer som
sagt våren med lätta steg och vi vand
rar med mot de fria lördaf;ar, som vi
jobbat in under vintern.
Med det här numret kan jag fira tio

år som. redaktör. Om det nu lcan intres
sera. För 10 år sedan hände mycket an
nat också. Folkmängden hiiruäe ökade
från 2.750 till S.000, Gnstavsber_qaren
kom ut i .1.800 ex, [ollcbibliotekct fft:lc

ny fin lokal. Nya fabriker växte itpp
för porslin och badkar och i Hästhagen
byggde Konsum en ny modern butik,
samtidigt som skolbygget på Kvarnber
get satte igång. Jobbarna fick sjulclön,
Valfrid Berglund vann en rad terriintt
lopp precis som i år; sjunqande italiena
re kom. till vår hjälp, en tennisbana an
lades i Höjdhagen,,Aspvik var vår fritids
gård och Klubbparken sköttes av Gillet
och Idrottsförenin_qen. A-laget i fotboll
låg i toppen i Sthlmsserien, klass 2 oeh
20 fJnstavsbergare högg sin ved i Ingarö
skogarna. I mars hade vi tio grader
ka.Ut, i 1naj började den soligaste oeh
.skönaste sommar jag 1ninns.
Ja, 19111 var ett intensivt år, som qav

Red. mycket fJott stoff. Kan man riikna
med sa:mma frislca taft .1.951?

Gott hoJJp!
RNl
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rial - DONGOLA-skorna •

DONGOLA är mjukgarvar

kalvskinn som • silikonbehand

lars e är vattenavstötande • lätt

putsat • farghärdigt • titt art
rengöra.

Har du fått

linslusen

på den

optiska axeln

Knäpp den

då -
rnecl en

Kamera

från

HILDING

Gustavsbergare!
VAR VÄLSORTERADE RADIO
OCH TV-FIRMA MED MODERN,

RATIONELL SERVICE
står till Er tjänst

O►
Alla ledande fabrikat!

Gullmarsvägen 8, JOHANNESHOV

RADIO och TV-NYTT
Rusta Er reseradio hos undertecknad Firma. Färska batterier

på lager. Batteriapparater av alla ledande märken.

Fullständig service.

Framsynta radio- och TV-apparatköpare vänder sig till

Firma Teveradio Agne Rosen
Centrum, Gustavsberg, tel. 31050

Helnykterhet
små risker

lägre premier

m
för all slags.skadeförsökring

Ombud
ELIS SANDER

Tallåsen 14 Gustavsberg Tel. 300 61

Lump och Skrot
köpes av

Firma Gustavsbergs
Lump o. Skrot
Tel. 30975 (Hämtas)
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CJ

Praktiska plagg
till hela familjen

Modern stil
God kvalitet
Lägsta priser

*
Klännings-, kjol-
och blustyger
Största sortering
som någonsin
funnits

Textilavd.

*

Trädgårdsredskap

*
Campingartiklar
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Kvinnor och
kooperation

Titeln "Kvinnor och Kooperation" kan
antyda, vad kvinnor kan göra för Koo.
perationen, eller vad Kooperationen kan
göra för 1k,vinnorna, eller bådadera. För
hållandet är ömsesldlgt. Ju mer kvin
norna engagerar sig i kooperativ verk
sarrrhet, desto bättre utrustade blir de
att göra en effektiv msats i samhället.
Ju mera den kooperativa rörelsen värde.
sätter sina :k•vimtliga medlemmar, desto
lättare klan den tillgodogöra stg de ta
langer och den hängvvenhet, med vilken
kvinnor alltid brukar ägna sig åt en
sak.
Det slutliga målet är kvlnnornas fulla

deltagande i rörelsens arbete, De hinder,
som måste övervinnas har icke sin rot i
kooperationens principer utan i den ytt
re sociala, ,strukturen. De består i rätts
liga brister, vanemässlgnet, traditioner
t. o. m. förbud, vilka hindrar kvinnorna
från att åtnjuta de rättigheter och :full
göra de skyldigheter, viuka är deras i
egenskap av kooperatörer.
Diskussionen rör sig därför icke om

mål utan om medel och metoder. En del
av dessa syftar till att bringa 1winnorna
till aktiv verksamhet vid sidan om män
nen genom en direkt lockelse och utan
särsktlda fönberedelser. Andra g.rundar
sig rpå etablerandet av särskilda orga
msattoner uteslutande avsedda för kvin
nor och oftast ledda av dem. Ettdera
medlet kan vara det rätta. Valet beror
på omständigheterna, vilka varierar från
land till land. Skapandet av speciella
organisationer öppnar emellertid en fa
ra, för vilken alla organisationer är ut
satta. Den tenderar så småningom att
antaga ett själV>ständigt liv. Detta gäl
ler för rörelsen i sin helihet, och det gäl
ler Iför dess kvtnnoorgamsatäoner. En
omvärdering är därför då och då nöd
vändig.
Kampen för jämlikhet i pohttskt och

socialt avseende, som i stor utsträck
ning, om än icke allmänt, har lett till
lika rättigheter, har medfört en del icke
önskvärda följder. Man utgår alltför of
ta ifrån, att alla 'Viktiga former ,aiv järn.
likhet redan har uppnåtts, och att resten
kommer att följa av sig sjäbv. Feminis
trska inställningar uppammade genom
kampen har fortdiairande en tendens att
lägga alltför stor vikt vid Jovdnncrnas
deltagande i egenskap av kvmnor, och
att göra dem onödigt medvetna om att
vara representanter för sitt kön, hind
rar dem från att bll betraktade av män
nen enbart såsom kolleger.

Red:s spall
Det är en händelse, men 'kunåe lika

gärna vara en tanke att sommarnumret
fått en del spaltutrymme ägnat åt kvin
nan, hennes dubbelro-ll i hem- och för
värvsarbete och hennes engagemang i
Kooperationen. Att vi behöver tänka om.,
och bryta ned litet konservatism och
kategoritänkamde är uppenbart. Leda.ren
under Forum har skrivits av min kollega
i 8AIA, Ingegerd Hindoltf-Söderberg,
som arbetar i Konsumentinstitutet. -
En ledare i den internationella koopera
tionens organ har jag tagit med på den
na sida. - Vi har haft besök av koo
peratvva gilleskvinnor och socialdem,o
kratiska kvinnoklubbarnas riksstyrelse.
Och där var det tydligt att man vill
främja hemmens och samhällets intres
sen i samarbete med männen och sam
hälZets organ.
Våi,a amerikavänner får några glimta,r
från vår utsände medarbetares besök,
och av en hel f,armilj, som utvandrat.
I övrigt är innehållet brokigt - som

vanligt - med Saltstänk och Kvitter
och en hel rad av bilder de flesta av vår
flitige fotograf Hilding Ohlson. I ett
kommande 1~umnier av Gustavsbergaren
ingår en ny ski'ldring av det gam,la "Mid
sommarkalaset". Jaig vore tacksam, om
gamla gustavsbergare ville se igenom
sina album och låna mig fotos från Mid
sommorkalaset, dansen och händelser
däromkring. - Enligt de amerikanska
prognoserna kommer vi att få en be
haglig sommar, 'l'IW'd både värmeböljor
och svalkande mellanpauser. Högtrycket
är på väg hitdt, jw,st niir tidningen går
i press och gustavsbergarna börjar pac
ka för semester. Ha det så skönt!

Red

Botemedlet synes ,vara, att så snabbt
och ,i så ·stor utstTäckning som möjligt
engagera kvinnorna i a,Jla de former av
ekonomi:S1kt aJktivitet, som 1står ,i direkt
samband med husihåMet. Den kooperati
va rörelsen kan inte nöja sig med en
b~ott formEJll efterlevnald av ,sina egna
demokratiska principer. I den nuvaran
de tekniisika revolutionen ipå · distr~bu
tionsområJdet kan den icke !lämna ihalva
s'in .verkliga eller potentiella medlemska
der omobilisemd. Men den förtjänar
kvinnornas förståelse och helhjärtade
stöd, endast om den erbjuder möjHghe
ter och ställer ansrpnåik i en helt annan
utsträckning, än den ,ännu ens har gjort
si-g en föreställning om.

W. P. Watkins.
(översatt ur Int. Coop. Revue)
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Gåller valet av
livsform åven

mödrarna?
För att få perspektiv på den för

värvsarbetande moderns aktuella si
tuation skulle man önska sig möjlig
heten av att kunna stiga tillbaka in
i förra århundradet och intervjua en
kvinna om hur hennes arbetsdag för
flöt i en tid, som ännu inte påverkats
av industrialismen. Man skulle vilja
fråga hur hon upplevde sina två rol
ler; som moder och jämsides därmed
produktivt arbetande samhällsmed
lem. Man skulle fråga om hon kände
sig splittrad mellan sina plikter, om
också !hon kände andra människors
kritik när andra sysslor måste gå fö
re barnets krav på henne. Man skulle
vilja veta hur trött hon blev av sitt
tunga hushållsarbete och de då van
ligare täta barnafödslarna. Man skul
le vilja fråga: "Är du lycklig - kän
ner du arbetsglädje?"
Vi kan inte få svar på dessa många

frågor. Lika lite kan vi få en klar
bild av dagens dubbelarbetande kvin
na. Naturligtvis har vi en del fakta.
Vi vet t. ex. att medellivslängden för
kvinnorna stigit betydligt de senaste
hundra åren. Vi vet också att antalet
barn sjunkit till två eller tre i den
västerländska genomsnittsfamiljen.
För Sveriges del vet vi att de gifta
kvinnorna ingår som en tredjedel i
gruppen förvärvsarbetande kvinnor.
Av en tämligen färsk undersökning
- 1954 års familjeutredning - kan
vi dra slutsatsen att andelen för
värvsarbetande bland gifta kvinnor
med barn är jämförelsevis hög. Vi
vet slutligen att gruppen ensamstå
ende mödrar - ogifta, frånskilda el
ler änkor - är stor. Man brukar räk
na med att ungefär vart tionde barn
har en ensam försörjare,

Knappt någon samhällsfråga har
blivit så kannstöpt i vår tid som frå
gan om mödrarnas förvärvsarbete.
Debatten präglas av motsägelser och
känslotänkande. A ena sidan suger
produktionen upp all tillgänglig ar
betskraft och vi är alla ganska klara
över att vårt samhälle skulle fungera
dåligt om de gifta kvinnorna drog sig
tillbaka. Man behöver endast tänka
på sådana områden som sjukvården,
undervisningen och handeln för att
förstå vilka konsekvenser detta skulle
medföra. Både från samhällets och
arbetslivets sida har mycket gjorts
för att underlätta mödrarnas för
värvsarbete. Daghem, eftermiddags-·
hem, social hemhjälp etc. har utbyggts
och efter verkställda undersökningar
har man framlagt förslag till ytter
ligare åtgärder. Vi har genom lag fått
rätt till viss ersättning för förlorad
arbetsförtjänst i samband med ha
vandeskap och barnsbörd och ingen
kvinna kan längre avskedas från sin
anställning på grund av graviditet el
ler ingående av äktenskap.
Den andra sidan av problemet är

gråare. Samtidigt som vår äkten
skapsia:gstiftning klart säger ifrån
att bägge malkarna är pliktiga att bi
draga till kostnaderna för det ,gemen
samma hushållet, och trots att många
kvinnor - ogifta och .gifta - tyngs
ned av ekonomiska bördor utsätts de
förvärvsarbetande mödrar för kri
tik från andra grupper i samhället.
Många av de problem, som pockar på
en snabb lösning, återför man till de

förvärvsarbetande mödrarna. Så är
fallet med sådana samhällsfrågor som
ungdomsbrottsligheten, de många
unga alkoholisterna och dit hör ock
så frågor som rör missanpassade och
svåruppfostrade skolbarn och neuro
tiska tonåringar. Några undersök
ningar, som ger stöd åt dessa påstå
enden eller antaganden har vi inte.
Resultatet av denna debatt har väl
endast blivit att de förvärvsarbetan
de mödrarna får ytterligare sten på
börda.

*

Medan debatten pågick som ivrigast
kom på bokhandelsdiskarna en bok,
som väntades bli ett tungt vägande
inlägg. Det är "Kvinnans två roller"
skriven av vår framstående specialist
på kvinnofrågor, ambassadören Alva
Myrdal och socialpsykologen Viola
Klein också hon tidigare känd i Sve
rige som författare till boken "Det
kvinnliga kynnet".
Med utgångspunkt från kvinnornas

genomsnittliga längre livslängd och
det genomsnittligt sjunkande barn
antalet i vä:sterlandet ifrågasätter de
båda författarna kvinnornas rätt att
undandraga sig förvärvsarbete utom
hemmet. De hävdar att kvinnornas
skolbildning, yrkesutbildning och för
sta period av förvärvsarbete skall om
fatta tiden fram till 25-årsåldern då
giftermålet i regel brukar inträffa.
Under en tidsrymd av c:a 20 år skall
kvinnorna därefter ägna sig åt hem
arbete och barnuppfostran medan för
värvsarbetet helt skall vila. I 45-års
åldern slutligen skall kvinnorna vara
klara att återinträda i förvärvsarbe-

Kvinnan behövs både i hem och i produktion, för henne blir det dubbelarbete.
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tet och göra sin insats för en ökad
produktion och en höjd levnadsstan
dard.
Författarna anser att kvinnorna

som kollektiv inte har rätt att un
dandraga sig dessa plikter utanför
hemmet när barnen och hemarbetet
inte längre pockar på deras insats,
i synnerhet som deras män till allt
större antal dukar under i sina bästa
år på grund av jäkt och pressande ar
betsbörda.
Som många av bokens recensenter

understrukit är detta en väg, som
många kvinnor försökt gå. Först för
värvsarbete, så en period av hemar
bete och så åter till arbetslivet.
Många, kanske rent av de allra flesta
har också mött på stora svårigheter
att vid ungefär 45 års ålder återin
träda i förvärvsarbetet. I Myrdal
Kleins bok ges inte några förslag till
lösningar på dessa problem. Fråge
ställningarna är fortfarande många.
I "Kvinnans två roller" får man en
mycket god översikt av alla de prob
lem, som sammanhänger med kvin
nans många uppgifter i samhället.
Men den ger därtill en klar bild av
hur mycket man ännu inte vet när
det gäller detta stora område.
Vad man således saknar i boken är

ett vetenskapligt underlag för uppgif
ten att kvinnornas "yrkespassiva" pe-

riod bör inträffa ungefär mellan 25-
45 år. Har man några mätningar på
värdet av moderns hemmaperiod? Vi
dare skulle man gärna vilja veta kvin
nornas egen inställning till denna frå
ga. Hur många gifta kvinnor läng
tar bort från hemarbetet och hur
många förvärvsarbetande kvinnor
längtar efter att få ägna sin tid åt
barn och hem? Hur många kvinnor
har över huvudtaget ekonomisk möj
lighet att välja den ena eller den and
ra livsformen? Vad man således sak
nar är medicins1ka, sociologiska och
psykologiska undersökningar som kan
ge oss svar på dessa påträngande frå
gor.
Att hävda att kvinnorna. som kol

lektiv bör återknyta till förvärvsar
betet efter en period av c :a 20 år kan
a:v många - med rätta - uppfattas
som närmast verklighetsfrämmande.
Alla, som önskat en sådan ändring
av sin situation, har funnit att svå
righeterna kan vara helt oöverkom
liga. Arbetsgivarnas attityd mot de
arbetssökande äldre kvinnorna kan
väl närmast betecknas som avvisande.
Utbildningsvägarna är i regel stäng
da för kvinnor - naturligtvis också
för män - som fyllt 30 år. Den, som
har en god yrkesgrund att stå på
har det lättare men vad händer inte
på 20 år om ingen möjlighet givits

Man får väl hoppas att en förkortning av arbetstiden medför rnera tid
för yrkesarbetande föräldrar att urnoå« med sina barn,

att underhålla kunskaperna? Därtill
kommer att vi människor ändrar
smak, ideal och livsinställning under
årens topp. Det som i 25-årsåldern
upptar vårt intresse helt, kan vi va
ra ganska ointresserade av i mer mo
gen ålder.

*

Men låt oss se hur kvinnorna löser
sina problem idag? De allra flesta
kvinnor, som jämsides med sitt arbe
te utom 1hemmet har ansvaret för
minderåriga barn, har en otrolig ar
betsbörda enär hemhjälp numera
knappast går att uppbringa ens för
pengar. Pressen på denna grupp kvin
nor kommer från två håll. Alla vet vi
att de gifta kvinnorna har en betyd
ligt större frånvaroprocent än andra
anställda, och detta har i sin tur gi
vit dem sämre lönevillkor och sämre
befordringsmöjligheter, Gruppen gif
ta kvinnor drar med sig hela kvinno
gruppen, vars chanser på det hela ta
get är svagare på arbetsmarknaden
än männens.
Som tidigare antytts har mycket

gjorts från samhällets och arbetsli
vets sida för att underlätta de för
värvsarbetande mödrarnas dubbelar
bete. Men det rör sig inte bara om
ekonomiska problem. Vardagens
många problem med uppköp, kläd
vård, tvätt etc. är ideligen återkom
mande. De korta timmar som är över
sedan förvärvsarbetet för dagen är
slut skall räcka för så mycket. Många
åtgärder har prövats - kollektiv
tvätt, bättre anpassade butiksstäng
ningstider etc. - och med växlande
framgång och intresse. Såväl staten
som arbetsmarknadsparterna har vi
sat ett positivt intresse för hemratio
naliseringen. Statens institut för kon
sumentfrågor har enligt sin instruk
tion att verka för att arbetet i de en
skilda hushållen- rationaliseras. Ar
betsmarknadens Kvinnonämnd har ta
git till sin uppgift att med olika medel
ge de dubbelarbetande kvinnorna sti
mulans att rationalisera hemarbetet.
De många goda initiativ, som tagits

ute i sambällslivet vill vi inte vara
utan, men ändå finns kanske de var
aktiga lösningarna på problemet med
kvinnornas dubbelarbete på närmare
håll? De finns kanske inom familjen?
Vi behöver få fram en fastare gemen
skap inom familjen, vi måste få in
en generösare inställning till hemar
betet och en omvärdering av detta.
Alltför länge har vi ansett att hem
arbetet är :husmoderns uppgift. Unga
människor skulle på sin bröllopsdag
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utöka sina löften med att lova var
andra att dela det kommande samli
vets ansvar! Inte bara det ekono
miska ansvaret utan det som gäller
vardagens triviala sysslor, som rör
sig om inköp, klädvård, läxläsning ...
Att fostra pojkar och flickor så att
de på ett självklart sätt ser sin upp
gift i familjekollektivet är den bästa
grund för blivande föräldrar! Respekt
för den andra makens arbete i och
utom hemmet skulle inte behöva näm
nas i sammanhanget om inte motsat
sen vore alltför vanlig. Först under
sådana premisser kan man möjliggö
ra en mödrarnas insats i produktio
nen, om makarna funnit detta bäst
passa deras situation. Vågar man
hoppas på att en kommande förkort
ning av arbetstiden kommer att med
föra mera tid för yrkesarbetande för
äldrar att umgås med sina barn.
"Pappans roll i familjen är så under
skattad" yttrade i en diskussion en
ung pappa, "han räknas aldrig in i
sammanhanget utom när det gäller
ekonomin ... "
Och vad gör de kvinnor, som kun

nat få välja eller tvingats av olika
skäl till en period av hemarbete när
de kanske en dag står inför situatio
nen att åter ta ett förvärvsarbete.
Har .de haft något litet knep att hålla
uppe kontakten med sitt forna yrke
och hållit sina yrkeskunskaper a jour
med arbetslivets hastiga utveckling?
Svaret är ganska enkelt - några
sådana knep finns knappast alls.
Många, kanske de flesta, har aldrig
haft någon yrkesutbildning att uppe
hålla. Många, som stått i ett yrke och
tillhört en yrkesorganisation, har var
ken tid eller råd att stå kvar som
passiv medlem i sin förening för att
den vägen hålla kvar en viss kon
takt. Möjligheterna till vikariat eller
"repetitionskurser" finns i några un
dantagsfall t. ex. inom sjukvården.
Med varje år som går minskas så av

. ståndet mellan hemmiljö och arbetsliv
och som tidigare understrukits också
människan själv undergår föränd
ringar, som försvårar återinträdet på
arbetsmarknaden.
Problemet är visst inte unikt för

Sverige. Inom internationella arbets
organisationen arbetar man på pro
blemet och man har där myntat be
greppet 'Older women workers'. Man
försöker där att samverka för att
kunna lösa problemet och uppmärk
sammar kvinnorna i skilda läger och
länder att hålla kvar kontakten med
yrket så långt det är möjligt under
den yrkespassiva perioden. A andra

Ett led i att underlätta mödrarnas förvärvsarbete är daghemmen. Här en liten
interiör från Gustavsberg.

sidan uppmanas arbetsgivarna att
försöka inrätta deltids- och korttids
tjänster etc. för att utnyttja denna
kvinnliga arbetskraftsreserv.

*
Frågan om kvinnornas önskan att

återgå till arbetslivet är för många
förenat med bristande tro till sin för
måga, samtidigt som det visar sig att
många kvinnor har sina svårigheter
på grund av sin övertro på lättheten
att få ett välavlönat arbete. Det
framgår med all önskbar tydlighet av
en ·lmratorsverksamhet som nyligen
inrättats i Stockholm av en kvinno
förening. Denna kurator har ett stort
klientel, som önskar sig tillbaka till
arbetslivet igen. Hon besvarar tusen
och en frågor och ger råd och anvis
ningar om oms'kolningsmöjligheter.
En av kuratorns stora uppgifter är
enligt egen utsago att lyssna på de
många funderingar som man får då
man länge stått utanför yrkeslivet.
Många kvinnor känner sig överflödiga
och "underansträngda" när den dagen
kommer att barnen lämnar hemmet
och de hoppa:s att ett förvärvsarbete
skall hjälpa dem ur isoleringen. Andra
har genom skilsmässa eller dödsfall
ställts utan försörjare.
Ett annat initiativ, som nyligen ta

gits av ett försäkringsbolag i Stock
holm är av intresse i sammanhanget.
Här vände man sig till gifta kvinnor
i 40-årsåldern och erbjöd dem - utan
förbindelse om framtida anställning
- en tre månaders kontorsutbildnlng.
Syftet med denna nya rekryterings
form var att fylla de luckor som upp
stått genom att många kvinnor slu
tar sitt yrkesarbeta av brist på hem-

hjälp etc. Av de erfarenheter som re
dovisats kan nämnas att många års
frånvaro från yrkesarbetet ingalunda
alltid behöver betyda anpassnlngssvå
righeter, Men så hade också bolaget
haft 250 personer att välja bland.
Detta initiativ kanske främst kan
uppfattas som en bräsch i den massi
va mur som arbetslivet vänder mot de
"överåriga" kvinnorna.
Alva Myrdal är känd för att med

stor skicklighet ställa problem under
debatt. Hennes bok har kanske främst
syftat att visa på vilka svårigheter
som de gifta kvinnor har som åter
vill ut i arbetslivet. Men hennes krav
på att kvinnorna som kollektiv dels
bör göra sin insats i hemmet under
en viss period, dels därefter en för
värvsarbetande insats, kan inte accep
teras som en lösning på problemet på
kvinnans två roller. Vad man i stället
önskar är större möjligheter till indi
viduella lösningar i form av deltid,
korttid, vikariat, kursverksarnhet med
anknytning till yrkeslivet samt sist
men inte minst en god yrkesgrund att
stå på. önskan att uppehålla !kontak
ten med yrket ökar givetvis med den
trygghetskänsla en god yrkesutbild
ning ger.
Att underlätta övergången mellan

hem- och och yrkesarbeta är en ange
lägen uppgift, för alla dem, som är
engagerade i samhällsfrågorna. Lika
naturligt som vi idag ser att ungdo
mar väljer yrke efter sina önskningar
och resurser lika naturligt borde vi
uppfatta att kvinnorna skall kunna
välja den livs[orm, som passar deras
önskningar och förutsättningar.

Jngegerd Hindolff-Söderberg
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Bland mina indianska
bröder

cfndianska ordspråk säger: "Den
längsta .bro ligiger mellan Tänka och
Oöra" ooh "En lögn sagd lfyra gånger
blir fortare trodd än en sanning sagd en
gång". Det är goda oro. Jag skyndar
mig att skriva vad jag själv upplevt.
Gustavsoergarens redaktör säger sig va
ra "Indianrninded". Hör då.
Det mesta jaig fått Iära om det röda

folkets seder och bruk kan jag tacka
den unga filiokan 'Sulla för. Hennes tå-

. laimod var oändligt, isynnerhet när det
gällde lära ut något av deras srpråJk, me
lodier till deras sång och meningen med
olika danser. "The Fire dance", till el
dens ära, "The Snalke dance", orm.dan
sen, som också användes som "War
dance" (strtdsdans) , "The Partridge
dance" (•Fågeldansen), "The •Fisih dan
ce", ooh många fler, där varje steg,
varje rörelse har en mening. Jag såg
en gång "The war dance" utförd av 50
utvaildai "braves" i lfuH strtdsmålrung.
Denna barbariska dans räcker en tian
me, mussken är Ifrån trummor, gjorda
av urholkade trädstammar och fyllda
till olika dj.up med vatten Iför att fram
bringa oltka toner. iDe är överspända
med djurhudar. :Så var det flöjter, gjor
da av .ben, och så den trekantiga "Aih
Ta-Ta", en sorts cittra aned 8 strängar.
Denna mussk åtföljd av de dansandes
skriJk, svingandet av tomahawks och kni
var ,allt 1belyst av elden :från fyra stora
bål, hade en stark effekt på min fanta
si. Det var en bild ur helvetet med dan
sande demoner, belysta av den evigt
brinnande elden. 1Seniare på kviällen, när
vi satt .vld floden, förtklara;de ,Srulla me
ningen ,med dansen. iDen är för att upp
eg,ga det egna modet och att injaga
skr'äok hos fienden. De målade röda lin
jerna betyda blödande sår, de vita lin
jerna helade sår, de gula avhuggna lin
jerna äro enbart för effektens skull. -
Ja,g frågade varför en slagen lf-iende a-11-
tid s'kalperades. Hon förklarade att en
man utan skailp är en styggelse för
"Marntou" .Därrör lfår den skalperades
ande för alltid irra !fredlös omkring.
Ocih ren mans mod och värde ISOIID ikrigare
berodde på hur många skalper han ta
git.
Innan jag visste vad ",S<i-Oh-Ha'' var,

åt jag det gärna till majsbröd. En
morgon fic1k jag veta att detta under
bara palägg gjordes ruv lamrer som man
plookaide un:der stenarna på flodens ,bot-

ten. OClh si frukosten återvände ti'll fJ-o
den. "Par,Se-Con", ,ett köttfärsliknande
pålägg hade -visserligen en skarp smaik,
ja, •i mitt tydke smakade det utmärkt.
Det vill säga tHls jag 1Såg hur det till
verkade,s. Innehållet består av kokt lax,
kött, ägg, lök och !hasselnötter bl.;andat
och väl kryddaJt. Man gjorde alltid nog
för ett ,par dagar i taget. Hur det var
gj-ort? Jo, det fanns inga kvarnar att
mala i, så en squaw ·buggade lax, en
annan ikött O.'s.v., och så spottades all
ting ut på ett stol1t fat och blandades
med lindrigt rena tassar. Par-.Se-Con är
nu ett dunikelt ,minne iblott.
När jag tänrker på allt kärt besvär

nutidens mödrar har med uppfödandet
av det nya släktet och för lbi!beihållandet
a,v dess hälsa och •välstånd, förvånar
det mig :storligen a,tt någon av de in
dianska småttingarna överle-v:de tredje
dagen. Utom den sedvani,igamodersmjöl
ken, som naturHgtvis ,a;l-ltid fanns på
matsedeln, serverades som· •extra tilltugg
märg och 1koka;d lfilsk i en "1sudd", och
om "'I1he Papoos" var riktigt snäll kun
de han eller ihon lfå en ex,lra "sudd" in
nehåJllande fett lfläJs-k. Nutidens ma,m
mor äro oc1~å noga med temperatu.
ren ,på 1ba:bys tbadva;tten. J,ag såg de unga
indianska mödrarna ta sina telningar

ner till floden oClh VM1ka av dem i flo
den där vattnet var si ooh så. Natur
ligt-v:is har j,a;g inte den blekaste aning
om barnskötsel, men ett vet jag att av
69 ungar under ett år, ,varken såg
eI!er hörde jag någon som var sjuk.
Hoppas nu att ingen tror att jag för
söker föreslå ombyte av våra metoder.
Den katolska prästen kom dit en gång

varannan månad och stannade en vecka.
Han lät mig förstå att vi inte hade nå
got gemensamt och varnade miog för att
försoka locka hans skrilfteibarn från den
enda sanna läran. Missionär har jag
aldrig varit, men jag har alltid ,sa;gt
min tanke rent ut. Katolska läran med
sitt hokus-pokus och sina välfödda präs
ter har alltid varit en st~ggelse för mig
med derws pladder om ,madonnor, helgon
ooh skärseldar. En dag_ upptäckte den
vördade Fadern a;tt han inte hade cigar
retter ooh h'är fanns inga affärer. Jag
hwde .gott ,om den rvaran, och då ,blev
han plötsligt min egen dyra !broder. Jag
tror att för ett paket cigarretter var han
villig att erkänna Martin Luther,
FiJi.p Melan:kton och Katarina de Bora
som den heliga treenigheten, att påven
var en skojare och ana karddnaler ett
rackarpaok. Så vi kom ganska bra över
ens. Un<lerliga äro Herrens ,vägar, men
långt 111nderJi.gare en del a,v dem -som
skall lotsa en förv,ilLad mänsklighet på
den rätta vägen, var <len nu är ...
Iriquois har ett enastående tålamod,

blandat med en god portion slugthet rplus
en oerhövd envishet. Ordet "krvitta",
finnlS ej, han ger si-g ej .förrän han lyc
kats även om det tar vec'kotal. <De äro
goda lyssnare, men att ise .på minen om
de gilla vad som säges, går ej. Ja,g har
aldr-ig sett dem med en min förråda var
ken glädje eller smärta. Undantag finns
hos den yngre generationen, men så fort
de äro ,gam!la nog och lärt känna något
av }tvet, •kommer ,a,llvwret. De tycka om
att lyssna till historiska berättelser, böc
ker med bilder av djur 00h människor
fängslar deras intresse. iDe flesta av dem
förstår och talar engelska, men mest
aI11Vända <le sitt eget språk. I "Council
huset" är han vältalig och rakt på ·salk.
Häir tillämpas ,ännu "Kivi.nnan tige i för
samlingen" ... Ha,n är lfödd jägare, han
läser skogen som en bok och som spår
hund står han i en iklas,s Iför sig själv.
Han är i 'högsta grad v,idskeplig, men
ookså nyfiken, är egentligen ej 'lat, men
allt annat al'lbete än fäsike ocrh jakt an
ser han motbjudande. Han 1kan ibära sin
kanot hur långt som helst, men att fä
honom att gå 20 steg efter rved, nix min
vän. Man rhar sagt att indianen är tjuv
aktig - ingen stal något för mig, ingen
tittade igenom mina rgrejor ·och ingen
störde mig. Han är a,v naturen miiss-
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tänksam, men har han en gång för
troende iför dig så är det odelat. Hans
fula drag är hämndlystnad, han förlåter
aldrig en oförrätt men glömmer heller
ej en tjänst. Kivtinnorna äro som kvin
nor mest, pratsamma och nyfikna, e,gen
domligt nog ej avundsjuka. På deras
skuldror !faller det mesta arbetet. Med
renHg,hete_n är det si och så, undantag
finnes dock,
Sulla som blev min synnerligen goda

vän hade ,goda ISllwl-or och höll sig alltid
ren ooh fin. Att hon hade ett gott huvud
för språk fann jag snart ut. Om jag sa
de något ,på svenska kunde hon gå ocih
tugga på det en lång stund och sedan
fråga vad det betydde, Vi fiskade en
dag och jag hade en ovanldgt stor lax
på, han gjorde ett jättehopp och slet sig
lös, då ,k:om det aH;yar.ligt och högtidHgt
på ,bred svenska: "Fani-fan". När jag
brast ut i ett rungande gapskratt såg
hon hemskt förtviiVlad ut. Kaffet var
för hett att driclk:a så hon slog vatten
i koppen, ·Så nickade hon åt mig och
sade helt snusförnuftigt "Kaffe-halva,
to-si-Mi" (för mig). Hon trodde att så
fort man slog något i kaJtifet så vart det
ka1lfehalva. Jag fick många goda skratt
på hennes bekostnad, men jag antar att
mina tad'atta fönsöik på hennes språk var
i samma klass.
Blygsamhet existerade ej, klädseln un

der sommaren var något i underkant på
den lätta sidan. Några ,brott mot sexual
lagarna hörde jag aldrig talas om. Hela
deras natur ~ittnar om stioiskt lugn och
järnhård självdtscfpltn. Det är med
harm i hjärtat jag hör •kr:itiken över
dessa enda verkltga amerikanare. Man
kritiserar vad man själv åstadkommit,
man dömer dem alla efter dem som leva
sitt liv efter de lagar som civilisationen
stiftat - efter dem som skapat sitt Uv
efter den vita mannens - lärt sig hans
seder, ibruk ocih missbruk. Skillnaden
mellan dessa och dem . som ännu ha
ry,ggra:d att leva sitt liv efter egna la
gar, är himmelsvid och ej till <vår för-

. del.

Ibland händer det att stammen adop
terar en utomstående. Låt mig beskriva
hur detta till-går ocn låt oss tänka oss
att du min vän, är den utvalda. Du sit
ter ensam d ett tält, du hör trummor
och det skrikande ljudet från beruflöj
ter, det :kommer nämnare och närmare,
du ,känner hur musklerna i magen dras
tillsammans och undrar om du har mod
nog att gå igenom proven. Tältdörren
slås åt sidan, du ser ett ha-lift dussin
mörka anstkten stirra på. dig. Ledaren
och en till, klä:dda i "Ceremonial-dress"
(vita rådjurs skinn) tar dina armar och
eskorterar dlig in i "The Oouneil House",

Solig stig är full av under
som blott ljus kan uppenbara,
gåtfullt djupa är de stunder
då vi helt får glädje vara.
Mörkrets alla hemligheter,
vad är <le väl emot ljusets?
Allt det djup som dunkel heter
mot det stilla sommareusetet

Pär Lagerkvist.

allt under 'hummandet av en sång och
skramlandet av benSlkallror. I eouncil
huset ligger röken tjock. När du kom
mer in börjas den vackra "Adoption
song". Du leds i en cirkel, han som le
der di-g skriker i ett "Detta är han
som skall 1bHva er broder", Så leds du
fram tUI den kvtnna som står högst ·i
den f'arntljen eller "Clan" av stammen
som ska-Il adoptera dig. Hon säger åt
dLg att när du passerat alla prov så
skall där alltid finnas ett tält för dig
iil.lOm Olanen. Så. kommer ett crescendo
av trummor, genom dörren kollllmer en
spöklikt maskerad man emot dig, ihans
bjällror ska:kar och ringer med varje
steg, sången :från utsidan 'blir !högre och
högre. iDu leds in i en grotta, igen är du
ensam, du ser ånga !komma genom
spring,orna mellan stenarna, snart är det
så hett att du knaippa;st kan andas. Du
domnar bort och •valknar vid att nå,gon
säger ditt na,mn, nu är du naken, en
bindel ,sättes :för dina ögon, du känner
hur man leder dig upp och högre upp,
någon säger oiH dig "'J:1a-1Li-Oih" (Är du
villig?) Du svarar "Ja." iDu lyfts upp
ocih ~änner dig kastad ,ut i rymden, tror
att du 1svävar, så omslutes du a,v isande
kallt vatten, nedslaget slår dig haift
sanslös, någon drar dig ilal1!d och du le
des åter upp till Council-huset. "The
WoLf Clan" som är din nya famHj klä
der dLg i byxor och skjorta a.v vitt rå
djurskinn. Trummorna har tystnat nu,
mövka allvarliga ansikten sbirrar på dig,
när ,du leds meHan de två leden ut på
planen, man 1binder fast dig •vid den ,påle
som !för åratal har mottagit flygande
tomaihawks och pilar under ivilda ·krigs
danser. Pålen är endast fyra tum ihö,gre
än ditt huvud, en man k.ommer emot dig,
trots masken kanslke du känner honom
som en vän men nu har han en toma
hawik •i sin .hand, han !balanserar den,
det ser ut som han stod hundra meter
ifrån dig. Så kommer -kastet. Du ser
yxan virvla mot dit-t huvud och ÖillSkar
att den måtte döda fort och smärtlfritt,
du hör en skarp smäll ovanför din ,pan
na. Där sitter yxan endast en twm ovan-

för. Nu leds du in i huset igen, medi
cinmannen reser stg ocih -ber "·Manitou"
vara ett ·vittne till att Clanen nu skall
få en ny 'broder. Eifter en kort paus
börjar den ,verkliga ceremonien. EnHgt
stannmens lag är den adopterade sonen
nyfödd · och föres genom åldrarna av
stammens äkl:sta. Hövdingen "bittle
Moose" säger: "Vi ser !fra,rnför oss en
va,gga, vår 'blivande 'broder håller jag
i mina ar,mar". En annan, re,ser s.ig: "En
ung gosse har kommit in i vårt tält, vi
ger honom ·våra hjärtan". En tredje sä
ger: "En ung ,kri·gare Lknaokar på ,vår
dörr, han är hungrig och utan ,vänner".
Han vänder sig till den förnämsta kvin
nan -i din bli<val1!de Clan: "Skall jag släp
pa in honom?" Hon ruickar och, nu är
du i fruntimrens <våld. iDe kläda av dig
allt utom "The 'breach cl-0tih". Någon
håller fr8JID en ram !full av nålar !fram
för ditt ans~kte, du är ombedd att titta
i taket, ramen slås över ditt vänstra
bröst, namnen "friquois" ooh "Wolf clan"
står nu -tatuerade där Iför alltid. Så må
las tre svarta . och ett !brett sträck av
gult från ditt hår tiH din haka. Medi
cinmannen säger: "Sägen i att denna
man har ,bestått sina prov?" , ,Svaret
är "Ja". Det gula strecket tvättas' bort.
"Vem ,vill 1kai-la denna rn,an Siin 'S0!1?"
Den äldsta i Clanen isti-ger lfram. "Jag",
sä,ger han. "Vem är hans moder?" En
yngre kv1inna stiger !fram: "Ja,g", säger
hon, "·i stället Iför on.in mor som är död".
"Vem är hans -broder?" Samme man ,som
kastade yxan mot dig stiger fram:
''Jag!" Medicinmarunen tvättar nu bort
de s·varta streoken och säger: "Vi har
sett en främling komma ,t,ill oss, när vi
först såg honom voro ,vi !förrvtillad:e, vi
trodde att hans skinn iVar vitt, nu se vi
atit det är rött, vi ser att hans ihjärta
är vårt hjärta, hans !blod ·vårt !blod, ihans
liv vår,t liiv, ihan ·är en av os,s! Manitou
som ser över höjderna ti.H livets slut, giiV
honom -örnens ögon, !björnens hjärta ooii
älgens mod, lM honom kallas ''The Whit'e
Bear". Och det min ,vän är det namn du
nu ,bär, jämte tatueringen •S'Om du har
för alltid. . . George GarrinfJ
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Eotoklubbene första etapptävling har
nu avgjorts, Oläd,jande nog gjorde sig
ungdomen påmind i större utsträckning
än vanligt och två unga amatörer pla
cerade sig också ibland Ide tdo bästa, som
voro J.'Tupy, 18 poäng; E. Ludwig, 12;
E. Deinböck, 11,5; A. Lundqvist 10; A.
Sund, 9; 1S. Engstrand, 7; H. Karlsson,
6,5; Jan Jonsson, 5,5; Leif Andersson,
5,5; Sven Eriksson, 5; G. E;rixon 5; D.
Westerberg; 5/ooh ,W. .IDiclkele 3'poäng.
Vi återger första pristagarens bild här
bredvid. Hilding Ohl:son, som deltog
utom täväan, anser den vara ett litet
mästerverk,

Daghemmen ihö'll vårfest och årsmöte
Dagihemeföreningen i Bergasalen den

30 maj. Verksarnhetsoerättelsen medde
lar att 76 !barn varit Inskrlvna vild dag
hemmen och 35 i lfamiljedaghem. Aker
Iyokan beräknas tas i bruk som daghem
i höst. Kostnaderna har emeUertid öka.t
kraftigt och trots anslag Ifrån kommun
och faJbriik 1blir man nödsakad höja vård
avgifterna. Daghemsvenksamheten i
Gustavsberg, som i år har 15 år bakom
sig, har fått smickrande erkännande
ooh Ifrån 1oflficie1Lt håll betecknats som
ett tföred'öme. Till styrelse för 1957 val
des: G. Dahlberg, Y. Nyström, G. Olofs
son, Maj Borg, · IDlsa Cedergrund, Edla

Arvidsson och 0. Hägglöf. De tre .först
nämnda !f.urugerar jämte föreståndarin
nan, Elsa Appelqvist, som verkställande
utskott.

Elfler årsmötet gav <barnen sång-, mu
sik- och dansuppvlsning. .Så bjöds på

Dtujstiemsttmterna avtackas vid vårfest i Berqtisalen,

kadlfe och saft och slutligen Kasper
teater. -

Socialdemokratiska Kvinnoklubbarnas
ombud vid Riloskongressen gästade den
6 maj Oustavsberg och besåg' rfabri.ken
och tillharrdlade s•ig samttdtgt gott
bruksporshn. Vid lunch på 1Striaindvik in
ledde förbundsordföranden Inga Thors
son ett bordssamtal om husmödrarnas
möjligheter att påverka sunaJk- och nyt
tlgnetsrrägor vid tillverkning och vat av
bruksföremål för- hemmen, Det blev ett
intressant meningsutbyte, där synpurrk
ter framifördes arv Hjalmar 01:son, Artur
Ha1d, Annäe Waålcntherm, Gunnel Ols
son, Viran -Wediberg, Inga Nilsson och
många f'ler, Gustavsberg fick lovord för
sin positiva inställning i kvalitets-varans
tecken.

Verketadeskolan. har haft avslutning
för sin andra omgång elever. Fina ge
sällsprov utställdes vid betygsutdelning
en den 28 maj, varefter gruppen gav s-ig
av på •sedvanlig studieresa till Köpen
haimn under mag. Torsten Rollf.s led
ning. - Frågan om ,verikstadsskolans
omvandling eller ev. utbyggnad ligger
nu i stöpsleven.
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Gicstaosberqeomrödets allmänna sjuk
kassa ihöH sitt ordinarie omlbud'smöte i
Värdshuset måndagen den 27 maj 1957.
Styrelsens ordf. herr Gunnar Anders

son hälsade ombuden välkomna samt
lämnade en kort översikt över sjukför
säkringen.
Av kassans 25 ombud voro 16 närvaran
de.
Fönhandling'arna leddes av nämnde

man Erik Nilsson.
A:N styrelseberättelsen, vilken enhälligt

godkändes, framgick att utgifterna un
der året uppgått till 777.140: 16 kronor
och Inkomsterna till 803.254:90 kronor.
I sjukpenning har utbetalats <kronor

471.3·58:-, moderskapshjälp 55.382:
kr., läJka.vvård 1,17.936 :- ikr., sjukhus
vård 36.899:- kr., resor 31.166:- kr.
Sjukpenning har utbetalats under

34.753 dagar för kvinnor och 32.701 da
gar Iför män.
Vid val av styrelseledamöter omval

des herrar Oskar Andersson och Helge
Söderström. Likaledes omvaldes tm re
visor herr Harald Lindholm.
Tage Leonardsson lämnade en kort

orientering om ,problemen 1beträffande
resekostnadsersättningar Iför resor till
och från läkare och sjukihus. Härefter
framförde herr Erik Nilsson ombudens
tack: Ull styrelse och personal för det
arbete som nedlagts under det gångna
verksamhetsåret. ,Som avslutnmg bjöd
sjtnkikasaan på kaff.e och smörgås.

ABF:s studie.grupper hade säsongav
slutning i Bergasalen den 7 maj. Gyrnna.,
sbVkgrupperna svarade för en trevlig
uppvisning och sångaren Harry Dahl
gren gav munter underhållning. Efter
kaffe blev det dans och lekar. -- Vid
årsmöte i ABF den 12 juni har till ny
ordförande valts Bertäl Peterson efter
Harald Lindhohm, som ,bett att få avstå
efter många års slit i jobbet.

In_qarö ny,a peneioniirsheni har invigts
och. de första gästernn hu flyttat in.

En Tomtcbodakbass av blinda barn be
sökte vår skola en vacker vårdag och
tog del av undenvisningen. Därefter
gjorde barnen en rond på hushållspors.
linsraoriken och földde intresserat till
verkningen arv porslinet, Ciceronerna
har sällan haft så vakna och vetgiriga
besökare.

Trivsam familjeträff blev det när Gus
tavsbergs nykterhetsvänner ordnade
Foliknykterhetens dag. 1Stilen ifrån förra
året, med en ny giv för firandet av "da
gen", hölls även i år. Förra året var det
ungdomsträör, i år familjeträff.
Folkparken var i år målet Iför de c :a

400 personer som vjlle se vad arrangö
rerna denna gång hade att bjuda på.
Efter en halvtimmes grarnmotonun

derhätlning .blev publik och medverkan
de hälsade välkomna av Bertil Peterson.
Ungdomslogen Käcka Vdljor från 1Stock
holm skötte ,sedan underihållningen. Det
var ungdomar från 4-5 till 14-15 år
som sjöng, spelade och dansade i tre
Iovairts timme. Det var gtvetvis inga sko
lade talanger som uppträdde utan barn
som släppte 'lös sin naturliga leklust och
detta bidrog säkert till att programmet
blev så väl mottaget av publiken.

-En trevlig nyhet Iför året var tävling
en Tilppa tolv rätt. Ti,pslmponger, med
12 frågor som i ett eller annat a'V\Seende
berönde nykterhetslfråga<n, hade läJmnats
ut några dagar lföre och de som lycka
des ,bäst skulle erhålla pnis. 128 inläm
nade tipskuponger 1blev resultatet. Av
dessa var det endast en som lyckades
tLppa en elva, två fick tio rätt och nio
fick nio rätt. Vinnare a,v fruktkorgen
blev Folke Anevret (11 rätt). De övriga
sex vinnarna fick fajanssaker. 10 rätt:
Ronny ,s,vensson ooh L.-E. Nilsson. 9
rätt: Ronno Hel1berg Birger Persson,
A:g,da Enfors och Karl Erik Eri,ksson.
I sa,mbanJd med att .tipsresu!,tatet med

delades ·gjonde B. Petenson några korta
kommentarer till tipsfrå,gorna.

Pmgrnmmet i övrigt hjöd rpå lekar,
under ledning av Tonsten Nilsson, Stock
holm, och en stunds gamma,! dans.
Det var, kort sagt, en trivsa;m famil

jeträff en solig eftermiddag.

Bl'and 6000 besökare under första halv
åriet har husmodersgrupper och krvinno
gillen dominerat. Av :passersedlarna ser
vi också att en del företwgsnämnder tyd
Ugen lockats hit av TV-utsändningen.
Representanter från Civildepartemen.
tets olika lrontwktorgan med statsrådet
Lindholm i spetsen var på ,visit den 17
maj och höll separat ,konferens i Berga
salen, där Hjalmar 0lson informerade
om vårt sätt att samarbeta. Den 24 ju
ni ikom Svenska MetalLverkens företags
nämnd under ledning av disponent Pe
tren och a:nsåg sig ha få;tt gott utbyte.
Så har här rvarit franska LO-ombuds
män, Generaldiirektör Pelow med dr Ro
berts från Int. Arlbetsorganisationen och
en rad av utländska ,gäster.

Stig Lindberg har fått Slöjdförenlrrg
ens "Oscar", dvs Gregor Pauls,s·on-sta
tyetten, instMtad 19{50 ,au :utdelas till en
ski1ida, företag och institubioner, som i
synnerlig grad gjort sig förtjänta aJV för
eningens tacks8J!Tihet och uppskattning.
Utmärkelsen överilämnades ;vid Slöjd
föreningens årsmöte den 5 juni ooh ,Stig
Lind!berg,s förtjänster harangerades a•v
statyettens instiftare ,professor Gre.gor
PauLsson. Diplom och stwtyett har varit
utstä1Ida i <Vår ,butik Mid Birgerjarlsga
tan. Redwktionen av Gustavsbergaren
ber att få gratulera till utmärkelsen.

Gregor-Panls8on-statyetten.
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hos Gustav·sbergare
USAl

För ungefär ett år sedan hade jag
glädjen b!i tillerkänd ett stipendium från
FN för :sex månaders studier i Amerika.
Mitt program har fört mlg över så gott
som hela USA, och då den alltid päpass
Hga redaletören hörde talas om min re
sa, .kom han upp med den iden, att jag
skulle försöka få tid att hälsa på gus
tavsbergare i Amerika. Detta resebrev
är avsett som en hälsning till GustaNs
bergaren och dess läsekrets från gus
tavsbergare ja1g 'besökt. Det har varit
en underbar resa, även om längtan ef
ter familjen ibland känts svår, men jag
har fått otroligt mycket vackra minnen
från min resa. Att resa på detta sätt
under .FN och iDepartment of Health
Eduction and Weif:are som jag fått göra,
ger ju så många möjligheter att se ett
USA i arbete, att träffa personer som
man är intresserad möta, men som man
knappast får tillfälle till om man reser
som prlvat person, Det var mest sjuk
hus, hörcentraler, folkskolornas special
klasser och privata institutioner som
stod på mitt 1program och i regel var jag
1-2 veckor på samma plats. - För att
förklara varför jag ej hälsat på alla
våra prenumeranter på Oustavsbergu
ren i USA, vill jag säga, att mitt pro
grann 1gav mig rätt 'begränsad fritid samt
liten möjlighet nå andra än de som just
bodde på de platser jag besökte. Den
andra januari startade jag min resa i
New York, där jag försökte få fatt på
Axel Hedberq, fann mycket riktigt
"Railroad Branch, Young rnen's ass.",
där Hediberg bodde, men fick veta att
han just rest' till Sverige. Eifter besök i
Baltirnor, Washington D'C, Pittsburgh,

Agnes Olson utanför hemrnet
i San Francisco.

Oleveland kom jag så till Chicago mitt
i den värsta vinterkylan. Ett hastigt
besök hos Fred Wahlberg och John Lind
berg; men med löfte hälsa på dem nästa
gång jag passerade Chicago i maj, var
allt jag :hann med denna gång. ÄntUgen
fick jag så möta underbart vårväder i
Seattle, när jag ,kom dit i slutet av :fe
brua.ri. Nordrvästkusten är sagolikt vac
ker i sin natur och a.Ilt verkar så friskt
ooh vänligt. Elfter besök i Seattle, Port
land och !Salem, där vi tyvärr ej hade
några gustavsberg'are enltgt Dahlbergs
lista, korn jaig så till det "alltför" vack
ra San Francisco, och träffade där Agnes
Olsson, född Lundin, gustwvsbergsflicka,
som lämnade Gustavsberg för c:a 3,5 år
sedan för att bli Francisco-bo. Ett sti
mulerande möte. Agnes och hennes make
Axel Olsson har Iyckats med den svåra
konsten att anpassa s1g som äkta ame
rikanare, men också ha hjärta och in
tresse för Srverige och Ouatarvsberg. I
deras vackna illern t,il:lbringa,de jag många
kvällar, och fick också se den tjusiga
film om 1S,verige, där Gustavsberg är
med ,på en hörna, som Axel Olsson
fångat - ett ,S,verige, som man är stolt
över. - Tyvärr hann det ej bli mer än
ett telefonsamtal med en annan gnistavs
hergsättljng, Elsa Wiman-Chase, sy,s:ter
dotter till Oskar J1ohansson, men hann i
rulla fall framföra hälsningar och få en
hälsning hem. - Nästa stopp på min
resa, Los Angeles, gav mig också oför
g1öml,iga minnen från gustavsbergsbe
sök, näJmligen hos Kenneth Jonsson,
som lämnade Gustavsberg som pojke och
som ",v,uxen" reste 1JiUbaka till Gustavs
berg för att finna sin flicka, Hi!ma Hall
be.rg. Hilma arrbeta,de som målel'.Ska, ha
de nog aldrig drömt att fämna Gustavs
berg, men ,v1ad gör man ej för kärleken.
Det är storartat gjort av Htlma Jons
son att så kunna anpas,sa si-g till ett
nytt land och till en stad av Los Angeles
storlek. Los Angeles är en av de ame
rikan3ka städer där det är svårast ta
sig fram. Otroliga avstånd och ej sär
skilt v,älplanerat komm1:1nikat:ionssy
stem. Men man glömde var man satt,
när Hilma Jorrs1son bjöd på kaflfe i s•:n
li1la trädgård och solen g,:1ssade, det
var i ·början av april, och det diskute
rade3 Gustavsberg. Det är klart, att
som Hilma endast varit hemmaifrån c:a
fem år, är gustavslberg1s,minnena le•vande
och intresset för utvecklingen där!hem-

ma detsrumma. Jag ifick också läisa ny
utkomna Gustiw:sber,garen hos Hilma
och Kenneth Jons,son i Los Angeles. Det
var trevliga stunder till:sammans, och
avskedet 'Vid tåget kändes som om man
fämnade två gamla :goda vänner. -~
Efter sex ,västkustveckor var det dags

styra kosan till middlewest igen, när
mast 1St. Louis, ingen gustavsbergare,
rrästa stopp Chicago, där jag var erbju
den bo bios Fred och Bessie Wahlberg.
Fred hade lämnat S:verige som ung poj
ke, och ej återsett sitt ,gamla land, men
trots det med friskt minne av gamla Gus
tavsberg och längtan få träffa sin sys
ter Elsa och bror Oskar Johanson.
Hans fru Bessie är född av svenska
föräldrar rvJ,sserligen, men i Amerika
är hon lite rädd för språket. Vi hade en
fin vecka tillsammans och Fred och
Bessie gjoride allt för att jag skulle få
ett vackert minne från Ohicago. Hoppas
få se Er i Gustavsberg, Fred och Bessie!
- John Lindberg hette en konforspoj
ke ,på Grustavsiberg, när ,seklet var ungt.
Han for till Amerlika glad att sHppa
exerc,i,s o. d. och han har nu slagit sig
ner i Chicago. ,som ,svåger till Oskar
Johansson har han lite kontakt med Gus
tavsberg. Han hade ett otroligt minne
för personer oilll vägar i det g1arnla Gus
taivSlberg. Det s'log mig, när jag satt och
talade med John Lindberg, hur svårt
det må!ste ·vara för dess:a ,gustavsibergare
som ej vanit hemma på 35-40 år att
fänka sig Gustavsberg av idaig, men kan
s;ke J•ohn Lindberg vad det lider tar sin
amerikans1ka hustrm och söta dotter och
gör ett besök på Gusta;:vsberg. - 1Från
Chicago gick resan till bilstaden Detroit,
genom Canada och ner till New York
igen, där jag ha:de nöjet få luncha. til,l
sa;mman.3 med KF:s och Gustarv,sbergs
representant i New York, Gösta Sande
mar, som hade många minnen från
Värmdö. Född Uppsalapojke, men ge
nom ,goda kontakter med Gustavsberg

Hilma och Kenneth Jonsson med
grannflickan Birgittci i Los Angeles.
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Fred och Beesie Wahlberg i Chicago.

upplevt en hel del trevliga stunder på
Värmdö ooh Ingarö. Gösta: Sandemar
skulle nog d'örse oss med nå.gon New
York-artilkel dibland, om han fick tidning
en regelbundet. Intresset d'anns, och San
demar -skickar sina härtligaste hälsning
ar tHI dem som känner honom.
I New .England, Massachusetts, unge

fär en halvtimmas resa med ibuss från
det på historiska minnen rika Boston,
ligger Worcester. Där farin ja,g en lör
dagmiddag Nancy och Bror Sundqvlst
i deras •hem vid Upsala Street. Nancy
hette som f'lleka Nanny Hedberg och
kom över till USA 1923 tillsammans
med John Lindberg. Hennes make heter

Bror och är ifrån Dalsland och båda har
ett stort intresse för <Gustwvsbergaren
och väntar ivrigt på den varannan må
nad därborta i Worcester. ,E,tt besök i
hemlandet .gjordes 1931. Trots sina 35
år i USA, med helaanerjkanska barn
ooh barnbarn, hyser de ett varmt in
tresse Iför 1Siverige och gladde sig sär
skilt åt att få höra från Nancys bror med
familj, Karl, Karin och Henner Hedoerg,
ja att få särskilda hälsningar. - En
härlig week-end tilllbringade jag i det
lugna Worcester.
Nu hade jag i det närmaste full

gjort mitt program och ifor vidare till
Washington. En resa på 9 timmar -
ingenting om man jämför med trippen
Chicagc=-Seattle, som tog 44 timmar
med tåg. Här fick jag mitt officiella
diplom - som jag förresten är mycket
stolt över. Och så bär det av till New
York, där jag har att säga tack och
farväl till FN:s välvilliga Technical
Assistance Administration. Och när jag
så får mitt "Sailing ipermit" är jag fri
och utan skuld för skatt mm. och kan
lämna det intressanta stora landet.
Under hela resan har jag fått många

brev hemifrån och desslikes en hel del
rar post från mina nyförvärvade vän
ner !från stad till stad. Jag har kapp
säcken full av "1printed mutters" och det
blir ett bra jobb att studera all littera
tur och mina anteckningar för en rese-

SO-åringarnas
skolträff 19 5 7

Lördagen den 25/5 var det dags för
mag. östlunds skolklase av åren 1!H9-

1920 att ifira 50-årsträiff.
TräJiifen ägde rum ute vid Hemvärns

gården, där utsikten 'Var h_ur tjusig rom
helst med rabatter av mandelblom och

. atyvrnorsviol på <bergen och en spegel
blank sjö nedanför. Vi <bänkade oss vid
det vackert dukade bordet, och när ma
gen fått sitt blev det minnenas tur.
Som a!lla vet går tiden alltid för fort
när det är trevligt och den här träffen
blev inget undantag från den regeln.
Så blev det "Killes" tur att ta det obli
gatoriska kortet och med det :vnl vi
närvarande sända en hjärtlig hälsning
till våra skolkamrater, som inte kunde
vara med. Och så ett extra tack till de
kamrater, som ordnat och jobbat för
den trevliga träffen.

EA

Nancy och Bror Su,rvdqvist i sin
ägandes träd[Jård i Worcester.

berättelse. Massor av intryck och erfa
renheter kanske blir till kunskaper och
till nytta för mitt arbete inom hörsel
vården i ,Stockholm.
Endast en kort tid återstår av min

Amerika-tid innan jag den 28/6 fly,ger
hem. Tack skall Du ha Gösta för försla
get att hätsa på gustavsbergare. Det gav
mig många roliga !Stunder och många
goda vänner. Och så ett truck och varma
hälsningar till er alla gustavsbergare i
USA, som jag hade nöjet t,räffa och lära
känna. Hoppas 'Vi återses i Oustavsberg I
New York juni 1957.

Birgitta Corrias•.

Fr. vänster,överst: Evald Karlsson, Ernst Sten, Sven Finga,l, Anmie Sjösten
(Liljekvist), Oskar Jonsson, Bror Andersson, Hilma Gustavsson (Johans
son), Arthur Bovin, Werner Berglind, Sigrid Edsbäck (Andersso,n), Dag
mar Nordström (Söderberg), Erik Lindahl, Ada Svahn, Valborg Zetter-

berg (Karlsson), Valfrid Pettersson, Astrid Malmlöf (Jansson),
Sven Pettersson, Tora Lindblom (Poijes), Gunnar Bergvall.
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Det kan vara soligt,
varmt, underbart väder älven på sönda
gar. Vi kornmer just från Södersved, fa
miljen och jag, almanackan skri<ver den
helige trefaldlgfiet och junisommaren
blommar, I år är det styvmorsvtolernas
år. Vilka l,:ju,vliga mattor de !blommorna
väver mot en fond av grå sten och
grön mossa, med inslag av tjärblomster
och darrgräs!
Bilar trängdes i massa vid parkerings

platsen rvid Södersved och vid badstället
kryllade det av barn och vuxna. Titt
oeh tätt lkom där en :blåögd utsocknes
och frågade efter vägen över till Stor
holmens stängda Paradis. Tänik att läng
tans Eden alltid l1igger utom räckhåll
för de flesta. Trafiken gfok tämligen
ensidigt ut mot Ingarö så !hemfärden
blev mindre rvådlig än dltfärden. Nog
har man en känsla av rutt man är ute på
farliga vägar, när man cyklar ut i helg
trarfi!ken, med var s-Ltt mindre barn som
passagerare.
Var !finns alla de mopeder som ikna.tt

rade omkning på vägarna /bara för ett
år sedan? Har dom växt HU bilar tro,
mopeden har bldvit tonåringarnas !knarr,
joo då, vi träffade fä:k,Uskt två som cyk
lade men dom hade nog Cadillacen på
verkstan för översyn till semestern.
Snygga, <välhållna rvråiå:k susade i all
märuhet fönbi, men, men - i L.emshaga
backe mötte :vi tvenne ynglingar i tju
goårsåldern, SIOill hade en så dammig
vindruta på sitt åk, att de lv'isslade upp
skattande på mig. Får man slarva så
med dammtorkningen:
Gollfbana har vi fält i Folkparken.

Hör nu Göransson, nästan samrnga hål
sitter på ifel ställen. Jag var nere och
provade den häromkvällen och !bollen
hittade iblott sällan hem. Eller också
övade dom där eländiga hålen någon
slags elastisk krigföring och retirerade
nån annanstans vid mina anfall. Sen
undrar jag om det är sant det där som
min fannil] påstår, att den förlorande
även betalar för motståndaren. Det står
i alla fall ingenting om på baksidan av
protokollet. Vart skal'l det leda om man
måste betala av hederssloulder med mat
pengarna.

Ansträngande
brukar det förvlsso alltid vara det där
med Gökotta. Att frivilligt masa sig
upp klockan svinotta :för att hmna upp
på. Kvarnoerget tm sju. I år var det

älven förenat med sprinterlopp. När lan
det :förövrigt går in Iför centralisering
av det mesta, så decentraliserar våra
musikaliska bröder Göikottefirandet och
delar på ~lg. Vi som älskar Blåsorkester
och Manskör lika fick springa gatlopp
emellan evenemangen för att få njuta av
båda,
Här strävade man ilförd de vanliga

ungarna den knoglga baClken upp till
den plats där vi enligt tradition brukar
hälsa sommaren ·välikommen. Försed
da med brödburk och inpackad ikaffe
hurra. Nej, termosen hade annat Iför sig.
Förresten är det godare med nektar di
rekt från källan. Det som var Jovar allt
så, vi råkade välta ikassen strax bakom
beredskapstornet. Men det är en annan
historia.
Knaipipt hann man ,peta bort myrorna

från den sista -bul'len :förrän mellanbar
net ,började hojta efter tutfa11broderna
och ansåig sig lurad på konlfekten. Det
var dags att lämna de trivs,amma sång
arna på sin sönderskjutna skans och
börja nedstigningen ,till Follkiparkens ra
batter, ,som denna granna ,morgon dock
inte ,kunde mäta sig med den skönhets
syn som Krvarn,ber,get bjöd.

1SnäJlla, rara älskade försvarare av
saimihällets musik- och sångtraditioner.
Kom överens -om samma iberg till nästa
Kristi Hämmelslfärdsdag. Så man sli,pper
jäikta sig fördävvad. För på ett berg
skall ni vara så länge det ännu 1fönns
ett obelbygg,t i samhäl'lets närhet, tack,
tack, för det är en väsentlig del a,v tra
ditionen i hela vårt land, med undanta,g
a,v Skåne, som en förstående norrlän
ning påminde mig om häromdan, dom
kan ju inte ränna upp rpå Taberg alli
hop.

På tal om traditioner
ooh med risk att .göra tidernas kla,ver
tramip får jag fråga: är det där med
h!ög,tidLig ,skola.vslutning ,1 kyrkan en
mycket gammal och kär sedvänja? Har
inte det här med s~lavslutning i s8Jl1l
hället bliivit till en så stor a,pparat, att
den ,skulle må väl av att begränsas till
klassrummen? Det bör väl räcka, inte
sant, med den trevliga i inblick vi lfår i
skolans ve1:1ksamhet ri klassens lilla sam
mansvetsade ell!het, så tjusigt med ung
ar, blommor och sommar. Kan vi inte
gå till kyrkan en annan gång då vår
sinnesstäimning bättre pas1sar rummets
helgd? Vi har så svårt att' omställa oss
från den upprymda stämning som bar
nens glädje o<lh iföl.'Väntan har försatt
oss i, till ,tystnad och al1var, vi har inte
våra föräldrars allmänna ödmjukhet till
hjälp, utan möter vår Gud lika frimodigt
som vi möter det jordrska.
Jag frågade just mina systerdöttrar,

bosatta i Umeå, hur deras exwmen ha
de :varit. De svarade !förvånat att det
hade de inigen. Deras mor förklarade se
dan, a,tt staden helt rationellt a,vskaflfat
den högtid-Liga skolavs1utningen :för att
hejda den iklädlyx, som den fört med
stg. Så långt vill jag inte •gå. Det skulle
vara trist. Men som sagt, gärna en
fiörenkl1ing, det Slkulle inte skämma da
gen.

Den blomstertid
är alltså ,hår, då hela samhället vilar
bland b}ommor o<lh blader. Vita hästen,
vårt enda kära ikondi:s gömmer sig ,bak
om en IIlllllr av rosor, så ,till den milda
grad, att fick jag en liten slant för :var
je ,gång ja,g visar de irrande !bilister vä
gen till oasen, så skulle jag lättsinnigt
bj111da mina ungar på så många 1bakel
ser med bubbelvatten som dom vHle ha.
Varför !finns det inte en aldrig så liten
skylt som visar väigen. Att det dnte lka.n
vara af1f\ärsintressen som hindrar', det
förstår till och med jag. Är det este
tiska skäl, så rucka lite på dom d'ör det
rent mä111skliga. Jag ömmar mydket .för
de kaffetörsUga. Val'för vet jag inte
rilktigt ;själ,v.
Midsommal'helgen vill vi giärna fira

i Folkparken, !främst på Midsommaraf
ton, då vi börjar redan ,på tidiga efter
middagen. Ungarna •springer i sporr
sträok mellan tombola, gottdisk och fisk
damm så det är rent !fantastiskt att dom
har någon ork kvar när Gösta vill iha
lekkamrater i dansen. Att ,vi vuxna har
pengar över til1 kvällen är ändå under
ligare. Min treårige son hade en av si
na underibaraste da,gar, han hoppade
jä,mlfota genom Räven raskar och Gro
dorna ända fram till Honkey Tonkey, då
luften började gå ur honom och han
övergick till att !beundra Da.h1berg5 pres
tationer. Han -gick hem med en iberhå.11-
ninig a'V ett ,blommigt håri:;pänne, en
V1imse spindel och en anslående dekor
a,v senap, mumsmums och ihallonsafrt på
jac:kan. :En mycket lyckad hel,gdagsaf
ton om det bara inte varit så kallt och
regnigt. Hör nu han med långtidsprog
nosen, räknas inte Gusta,vsberg till Euro
pa, va?!

Hade jag fint väder
när jag började det här !kåseriet, :va
falls, tror nli a,tt Rom !byggdes på en
dag eller a:tt Mamma sitter i fred hur
länge som helst? Det kan d någon män
förklara den allmänna vimsicgfueten. ,Så
får jag önska er lycka till ni som av
folkar Gustavsberg o!lllikring den femton
de juli. V!i åiker västerut, längtar till
färsk markrHI, salta vindar och ifri si!kt
mot horisonten. ,Samt återvänder, och
känner ·vamnt för Gusrtavsberigsbussen.
Tills dess: Frid! Edla Sofia.
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Av föreningarna valda ombud har
varit samlade till distriktskongresser
i hela landet under maj månad. Vid
dessa kongresser behandlades vår rö
relses resultat och utveckling under
1956. Distriktskongresserna valde till
sammans 400 ombud som samlades till
rikskongress i Stockholm den 13-14
juni. Årets kongress dominerades av
Albin Johanssonsnamn och hans gär
ning med anledning av att han efter
50 år i kooperationens tjänst avgår
som verkställande direktör och sty
relsens ordförande. Som verkställan
de direktör efterträdes han av Harry
Hjalmarsson och som styrelsens ord
förande av Carl Albert Andersson.
Albin Johansson talade vid kon

gressen om internationella frågor.
Dessa· frågor ligger den store freds
kämpen och internationalisten varmt
om hjärtat.
Carl Albert Andersson sade i sitt

uppmärksammade avslutningstal till
kongressen bl. a. att vi har resurser
na och viljan till ett framtidssamhäl
le i fred, frihet och samverkan.
När detta läses har vår förening

hunnit skriva en halv årssida av 1957,
som vi har anledning att vara nöjda
med. De första forn månaderna häm
tade våra medlemmar ut för något
över 250.000 :- kr. mer varor än un
der samma tid föregående år.
Innan sommaren bryter in på all

var, har vi haft en hel del att pla
nera för att på ett tillfredsställande
sätt kunna möta den ökade kundkret
sen när sommargästerna kommer till.
Det gäller att klara extrapersonal
samt ordna det så att de fast anställ
da får sin semester utan att det blir
några störningar i varutillförseln. Vi
har klarat detta tack vare mycket
stor förståelse och laganda bland per
sona:len i samtliga butiker. Någon vec
kas semester har tagits ut i vår och
eller kommer att tagas ut till hösten
för att så många som möjligt skall
ha möjligheter att få två veckor som
marsemester.

Lunchstängning var det, skriver
Edla Sofia bl. a. i sina vårstänk i
april. Ja, kära Edla Sofia och övriga
husmödrar det är inte så lättlöst.
Detta med Iunchstängning har kom
mittill för att spara kostnader genom
att man sparar personal samt kan
planera arbetet på ett bättre sätt. Nil
finns hela personalen i butikerna un-

En kungörelse med kallelse av Kom
munalfullmäktige sitter helt anspråks
löst mellan stora folkpa.rksaffischer och
annonser ,på anslagstavlan. Det kanske
inte är alla som vet att vi gustavsberga
re äger lagstadgad rätt att närvara. -
Red stegade i alla fall in i Kommunal
huset häromkvällen och tog en diskret
pl~ts i sessionsrummet, Den underliga
sammanträdessalen med de svårtillgäng
liga platserna fyHdes snart av ett 30-tal
fullmäktige, när Gunnar Andersson slog
klubban i bordet och :föl'ivättade upprop.
Jag ,wunde inte skönja någon partiklyv
ning, här satt man sig var man behaga
de, alla tydliigen väl preparerade för den
18 ärenden länga dagordningen. Det var
bara Harald Lindholrn och Gunnar
Olofsson som !flankerade ordf. vid pre
sidiebordet,
I förberedande interna partigruppsmö.

ten, berättade min ibordsgranne, har man

der öppethållandet och man har kun
nat klara 48 timmars arbetsvecka in
om ramen av öppethållandet samt ti
den som 'behövs till förberedelse och
avslutningsarbeten. Genom detta har
man kunnat hålla tillbaka kostnader
na som til1 syvende och sist ger utslag
i priser och överskott. Därtill kom
mer att rekryteringen till serviceyr
ken har sina problem och troligen
kommer att bliva mera markant när
antalet människor med lediga lqrda
gar · blir större. Visst är det förlrg
ligt när ma~ .~oiji;IJ.er till en butik
på dagen och~ ·~~f' pl dörren att man
har stängt för lunehrast. Tänk då på
att de anställda i butiken får äta
sin mat på bestämd tid, en förmån
som vi under tidigare år ej hade, .och
att detta med denna tingens ordning
inte är någon oginhet, .
När ni kommer ut till andra orter i

landet påsemesterresan, så undersök
hur det är med priserna på de större
livsmedeln och ävenså återbäringens
storlek.
Lycka till på semestern!

G. M-n.

redan tröskat igenom ärendena, tagit
del av försl1ag och utredningar och enats
om vilken ståndpunkt. man ämnar inta.
Jag inställde mig alltså på, en snabb
klubbning a la Riksdagen dnd'ör semes
ter, och att det hela snart skulle vara
överståndet. Men !frågorna hade lfort
farande aktualitet och en hel del intres
santa synpunkter .kom fram, likaså fick
man en god orientering om förslagens
innebörd och vad de utredande organen,
t. ex. socialnämnd och ,kommunalnämnd
ansåg. Så •vm man följa med i händel
seutvecklingen och "se var haren har
sin gång", ja . då får man bra informa
tion genom att gå och lyssna på full
mäkttgesammanträde. Men det är inte
sagt att man blir ibjuden på. kaffe och
hälsad välkommen som representant för
Pressen, vilket hände mig denna gång.
Men så var jag ju också ensam och alle
na som åhörare.

Första frågan, pilsneI'lförsäljningstill
stånd ,för blivande affärsmän i grannska
pet !beviljades .efter några kompletteran
de frågor. Bå:de Nykterhetsnärnnden och
Kommunalnämnden hade också till
styrkt. - Litet !knivigare föreföll det
vara med frågan om tillbyggn<Jld av Al
derdomshemmet, men man beslöt i alla
fall att infordra förslag från arkitekt
Nils:son.
Grisslinqebtuiet och dess ev, "liltlbygg

nad gav också litet piggt menlngsbyte.
Eh utlby,ggnad har skisserats till 340.000
kr och -det tyckte , någrru ledamöter var
stora pengar ~ ja man var till och med.
optimistisk att tro att ett reningsverk
i Gustavsberg inom en rimlig framtid
skulle ·göra Farshwikens stränder bad
bara, Men··nu är det-ju-såi att kommu
nen sedan flera år skaffat ett stort
markområde här och förutsättningar
finns Iför att ;få fler marlkbitar och ett
gott samarbete med återstående mark
ägare. Arkitekterna Lunda,hl och Holl
strand har gjort modellförislag ,på ett
förnämligt odh rymligt bad i ett fo11mat
som Jrn,apipast k~ åstadkommas inom
Gustavsberg. Det påpekades att även
detta 1bad ,behöver saneras - och· sedan
var man färdig• Iför att .besl.uta en lfort
sa1:t utredning, dock icke att ännu så
länge läsa några pengar. för l\ltbyggna
den. - Tennisklubben lfick 500 i anslag,
så där ska det bli uppryckn!ing nu. Ef
ter några nöjesskatfärenden fattaJde
man så ett sympatiskt ,beslut, näml,igen
att låta inreda -en kio.sk i Lugnet för
poUoskadade Ma;j Olsson, som nu får en
chans att sikapa sin försörjning. - Att
den gamla viägen till Lugnet skattar åt
förgiä.ngelsen .fick man bekräiftat, ty nå
got allmänt underhåll ifär den inte räk
na med i fortsättningen. iMen det dröjer
väl innan deIJJ ,växer igen, så genvägen
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kommer nog att nyttjas så länge det
finns en chans. - Till föreståndarinna
id Ingaröhemmet anställdes på soc.
nämndens förslag Helga Karlsson.
Kommunens balans- och budgetavräk-

1i:ng iför 1·956 var en diger lunta, som le
damöterna hade att studera, medan kom
munalkamrern kommenterade posterna.
För en oinvigd stod det klart att kom
munens affärer inte år några småsaker
och att det är ett stort ansvar som vilar
på kommunens fullmäktige, då de ska
handskas med våra pengar. Red blädd
rade i papperen, men vägar inte ge någ
ra siffror eller någon redogörelse. Jag
konstaterade att vi hade 1köpt en för
nämlig polisbil, att lärarkostnaderna
ökat kraftigt - liksom andra lönekost,
nader ooh att kommunen har en del
fonder, tydligen avsedda för hjälp och
stöd åt behövande medborgare. Det vo
re roligt att någon gång få höra mera
om dem oeh hur de utnyttjas. Reviso
rernas berättelse, som också gällde kom
munens ,bostadsförvaltning och dag
hemsföreruingen godkändes - och så
kan kommunalgubbarna andas lugnt till
nästa år.
Förhållandena vild läkarmottagningen

eller rättare sagt de otidsenliga utrym
mena har tydligen sant myror i huvudet
på utredarna. Man skulle vilja haft en
nyanläggning, men får nöja sig med att
rusta om de nuvarande enottagnmgs.
möjligheterna. Debatten i denna fråga
har 1böljat fram och t.illbaloa och frågan
om ytterligare Iäkanhjälp har gtvetvis
också varlt på tapeten. - Representan
ter från ytterområdena underströk frå
gans vtlkt och från flera håll hade på
pekats att väntetiderna Iför anställda vid
fa;brJ.kerna åstadkom stort ekonomiskt
avoräck. Hyresvärd för läkarcentralen
är fa,briken, för att göra slag i saken
beslöt kommunalfullmäktige nu att stäl
la ett belopp a,v upp till 25.000 ikr till
förfogande !för att möjliggöra en om
rustning, med resurser Iför två läkare.
Mörtnäs !fick ett anslag un vägskyltar

och till kommunledamot i Bostadsrätts
föreningen Berget valdes Yngve Ny
ström. Den särskilda skolstyreisen fick
förlängt förtroende att också handlåg
ga yrkesutblldningsfrågor - och så var
man mogen för en ny lillen frisk debatt
om arrangemang för simun.dervisning.
Hälsovårdsnämnden hade förslag att an
lita Södersved, men fick skarpt mot
hugg, då den platsen av flera skäl icke
ansågs tillförlitlig. Som motförslag ställ
des både Skräiddarviken, 'I'justvik och
Grisslinge. Nu fick Lindholm i aäla fall
1.000 kr för att ordna badresor för en
simundervlsnlng. Var den skall 1förläg
gas. får väl kommunalnämnden låta
snablbutreda.

Ty nu kommer sommaren, vilket ock
så kommunalfullmäktiges omförande,
riksdagsmannen mm herr Gunnar fram
höll, när han avslutade :sammanträdet
framemot 2·2-Uden. Han tackade samti
digt mllmäkttgeledamöterna och de oli
ka nämndrepresentanterna för ett gott
arbete både under det nu redovisade fjol
året och det avverkade halvåret 1957.
Han erinrade om de nya kommunalla
garna, som trätt i kraft och som ger
kommunerna vidgade u,ppgid'ter. Kom
munalnämnden kan nu betraktas som
kommunens styrelse med ökade befc
genheter, och någon skillnad på stad
ooh land är det numera icke. Den nya
soctalnjälpslagen ,ger en ny modern syn
på uppgifterna, den av riksdagen beslu
tade kommunalförbundslagen kommer
att underlätta kommunernas samverkan
att lösa gemensamma uppgifter, såsom
t. ex. frågor om enhetsskola, yrkesunder
visning, vatten och avlopp. Den nya bar
navärdslagen är på remiss och år att för
vänta inom den närmaste tiden.
AJlt detta pekar mot viktiga, stora

och svåra uppgifter Iför förtroendemän
och tjänstemän inom kommunen, spörs
mål som fordr-ar kunniiglhet och samar
bete för att ge goda ,resultat åt våra
uppdragsgivare, de ,enskilda medborgar
na i vårt samhälle. Det gäller att pla
nera och ,bygga vidare i dubbel bemär.
kelse. Vi har också att odla samaebete
med företaget på platsen, med länssty
relse, landsting, länsarbetsnämnd, väg
förvaltning, kommunal- och socialvårds
förbund och många fler. Vi måste följa
utvecklingen, det må gälla trafik, re
gionplanering och förhållande till stor
stadens expansion.
Ja, ,allt detta fick Gunnar fram i sina

avsl111tningsord. Och det må jag säga,
a,tt jag lb~ev rätt imponerad av försam
lingen, som skildes i sommarkvällens
ljus.

G. Dbg

Planera för din fritid
och framtid

Kvällsku11serna i Gusitavsbevgs Yr
kesskolor planeras nu. A1nmäl di1g till
Skolex.peditionen, tel. 308 25.
Kurser kommer att ordnas i följande
ämnen: Svenska,, Mate-matik, Bokfö
ring, Engelska, Tyska, Italienska,
Matlagning, Sömnad, Porslinsmål
ning, Stenografi, Maskinskrivning
och Elektroteknik.
Om så ön:skas kan även andra ämnen
upptagas.

Skolstyrelsen.

Televisionen gjorde en bild
av ett idylliskt forum.
I sin kritik var pressen mild
- här var det smått kackawnun.
Inte är rnan så sQ1ns och nöjd,
allt är väl inte frid å fröjd?
Men vi har ändå speiat
vwd vi i samverkan velat.

In i fabriken går nu en ström
utav besökares skara.
Porslinet tycker dom ä sorn en drörn,
äkta å vacker vara.
Tjecken, kinesen å varje japan
dumpar dock sitt, å blir herre på pl<tn.
Badkar, tvättställ, klosetter
tycks vara "something better".

Maj var ej våt, men hn så kall.
Nit är den redan förliden.
Hwr det skall bli i bondens fall
får vi väl höra rned tiden.
Juni blev sommar, fastän kort.
Nu på semester far vi bort.
Ljuvliga dagar stuiida -
vila dig, njut å begrunda!

Lugnet hette en fridfull vrå
stmx intill Mörkdalskällan.
Mången byggde där eget chatean,
tänkte att friden sällan
skulle bli störd av hyreshus
allt inpå knuten - å ungars bns.
Vart tog idyllen vägen?
Var den bara en sägen?

Knuttarna vråmr på dyra ålc,
smattret ekar bmnd · bergen,
fram över kossors forna stråk,
grönskan mister snart färgen.
Bi ungdomen kommer rned buller å ln·ak.,
krokig, stubbad å riind där bak.
Både sländor å kisar
larmande färdkost spisar.

Kull,a,rna växer, trängseln blir hård
kan vi bjiida dem chansen?
Vem vill offra på ungdomens vård
innam dom mister sansen.
Farsan å morsan ä s1wrt pensionär.
Här finns probiem, som ger oss besviir.
Arbetets lov vill jag sjunga.
Vi har väl jobb åt de unga?

LERGöKEN
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Två fåg1ar
avTI..unOl[e
S+or-c1.,S[istvy.art Gu.sti.v~p-MCM LVll

llJvuflrsomrmu- och -t,l.ya.tttt hed- VI '1&fl, PJ.si i~.111

b a

ONÖDIGT BEiS,VÄR?
Det var två gaimmelgubbar som vand

rade krdng på försa,mlingem kyrkogård
och tittade på inskriptionerna på grav
stenarna och talade om de vänner, som
vilade under de vackra 1blomsterlmllar
na. Det var tröttande, varför man slog
si,g ned på en soff'a, varpå <len ene ytt
rade:
- Jaha, om man lever och har hälsan,

så kommer vi också ihit ...
- Hm, jaha, hur gammal är egent-

ligen du?
- Jag är sextioåtta.
- Men det är ju rena ungdomen.
- Hur gammal är du då?
- J,a;g är nittitre ...
- A herre je, är det egentUgen någon

ide att du går hem?

·--o i ·. ,
~1 a.
~ran1~rmttf
H€rr

h fl I /,..,.cn..,~rr, <tr 1rl~ffi
l

FRAN Gö11EBORG.
Karl och Oskar diskuterade efter en

heltoväll om de skulle ta spårvagn eller
färja hem till Hising Islands. Till sist
enades de om Karls förslag. iDet 1ble 1v
spårvagn. På dennas plattform stod en
karl i uniform. Karl räckte fram 70 öre
och sa:
- Vassego, de är för Oskar å maj.
- Vet hut! röt den untrormcradc,

jag är amiral Gyllenklack.
- Amiral, sa Karl förvånat, å harre

då kom vi på färja i allefall!

i

l,

iäkri~liu+·•

fåqsl b:
_ t_,.,. '"' ll'J ' u. • t tl ,pL~ pit5n6tertilllkett

Pk~cklLC1grom d~ med ttvdrd
en biktaJJ aofoma.+tDiien
~ri aldrr+[ an t&rrm~

SATTARSUCK.
En tidningakollega av dagsformat fick

i pressläggningsögonblicket ett telegram,
som ögonblicklig'en överlämnades till
sättning. Texten löd;
- Ett ~ra,ftigt jordskalv härjade i

natt byn Prszczyna.
:Sättaren ringde 'genast upp redak

tionssekreteraren och frågade:
- Kan jag inte få namnet på byn

före jordskalvet?

UR A,SKAN I E!LDEN.
- Tycker inte ni också att det är

förfärligt som ungdomen numera klär
si,g och spökar ,till sig? ,se exempelvis
på honom däroorta ...
- Det är min dotter.
-· Å!h, förlåt. Jag visste inte att ni

var hennes lfar.
- Det är jag- heller inte - jag är

hennes mor.
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Minns Ni
den Iilla fina radiospelet av ... ja, för
fattarens namn 1kommer jag inte fäåg,
men harus 'Opus hette "Vår lilla stad".
Det gavs t. o. m. i repris och sista gång
en med Ludde Gentzel d berättarens roll,
om jag inte minns fel. Egentligen var
det :inte staden utan mera dess innevå
nare, lbåde Ievande och döda, SOIITl träd
de 'OSS Ull mötes i Gentzels okonstlade
framställning. Men det underliga var,
att ju mer man lät sig fångas av 'pjä.
sens' :idylliska mänsklighet, ju mer tyck
te man sig .få en bild 8N själva staden.
Den framstod 'På något sätt som färdig
byg,gd för tid och evighet. En stad med
ett måhända medeltidsaktigt skimmer
över sig, men en stad, som ,gav dess in
nevånare tJid att leva med och för var
andra. Jag föreställde mig att dessa
människor dnte gett sig någon levande
ro förrän 'verket var .fuHbordat', för
just ~ detta "fullbordade' låg, tyckte jag,
förutsättningen för att den ,fängslande
framställningen föreföll så trovärdig i
åhörandets stund, Och så undrade jag,
om någon, någon gång, kommer att få
lust och anledning att skri-va om Gus
tavsberg och dess innevånare på samma
sätt som denne förlfattare, rvars namn
jag inte •kommer ihåg. Här finns ju så
nilca möjligheter att planera och göra
något riktigt. av det hela, att således
inte bara ställa in sig på att skapa ett
mönstersamhälle utan även tänka på att
göra det Ull en 'travselns stamort på
jorden'.

Häromdagen
stod jag och mediterade vid Ekv,al!en.
Maskrosornas gulhet lyste så vackert på
slänterna och försommargrönskan när
made :sig sin lfullihet. Naturen andades i
lugn och rofylld skönhet. över planen
hade lagts ett tjockt sandlager. V,a:rlför?
tänkte och undrade jag förstrött. Det
kan väl inte vara så att sandningsman.
nen tänker sätta s. k. sandpotatis på he
la området ? Sådan potatis .Jär vara av
allra !bästa 1kvalitet, och somliga är ju
så krung' ,sej och om sej, Iför att få nå
gonting i sej, så det är rakt ingen ände
på det hela. Jbland gqr ju människor
saiker och ting utan stöd av vare sig lag
eller rätt, bara det gagnar dem själva,
så en potatisodlare på Ek,vallen kan myc
ket väl uppenoara sig medan vd andra

sover. Tanken var dock, som det sjungs
i Gluntarna, alltför horribel. En sådan
man skulle väl i alla fall ha satt sin
sista potatts ? Men om rnan lade en halv
meter matjord över sanden och ska
pade en Eden.s lustgård, skulle man då
inte ha ,gjort en oss alla 1behagli!g gär
ning? Jo, förvisso! säger rösten i mitt
inre. Vissertigen sägs det från ett helt
annat håll, att sandarbetet beror på att
idrottens grovträning skall utövas här
på Elwallen, detta på ,grund av svå
righeterna att få Farstaborgsgräset att
växa sig starkt i den relatiivt närings
fattiga Ie11an därstädes, men man behö
ver ju inte tro allt vad man hör. Skul
le det vara sant, som en del, kanske ela
ka männi,skor, påstår, att man vid en
alltför lfliti-g användning av denna dyr
bara idrottsplats, riskerar att rfå se tall
rikar, lkowar eller nåJgot annat i ,pors-
1insväg helt :piöbsHgt skjuta upp mellan
gräs,stråna ooh hindra allt vad rekord
jaikt heter, ja - då fär ,v,i naturligtvis
finna oss i vad som sker. Vad än som
sker. Amen!

Det var fortfarande sommar,
när jag kommit så långt i mina funde
ringar, och helt plötsligt fann mi,g på
väg mot ösby träsk. En känsla arv att
jag borde se efter om ,vårt dricksvatten
förråd ,1mnde tänkas räeika till nästa
regnpe11iod utan inskrän!kning av träd
gårdsbevattningen, drev mig dit. Vatten
ståndet •gav mirg ingen ;upplysning om
detta, men här, vi<l träskets nyttig,a vat
ten, erinrade jag mej mitt livs första
och troligen sista kräd'tfiErke. Utrustad
med ett fiskekort a tio kronor och sex
stycken :håNar begav jrug mig att upp
söka den plats, jag fått mig anvisad.
Att följa sjökanten vis,ade 1sig ryara omöj-

ligt, därför gick jag -så långt ifrån sjön
att jag något så när obehindrat ;kunde
färdas i dess längdriktning. Då och då
gjorde jag en 'nerstickare' rakt :genom
snårskog oc'.h annat elände, för att se
om jag hittat rätt. Hade jag inte ihiaft
turen att v,id en av dessa aV1stiokare
träflf.a på den gamle hedersmannen Os
car Ber,gqvist, så hade det väl inte hel
ler bJiiv:it något kräd'tfiske för min del,
den ,kvällen. Men han visade mig till
rätta, och så kunde j,ag äntlLgen placera
ut mina ihå,var, som var ibetade med
Konsums finaste kalvkött. Mörkare och
mörikare blev det, och alltsom oftast
snulbblade jag överstenar,håloroch träd
rötter, när jag skulle ,passa mina håvar.
I andlös spänning såg jarg konturerna
wv en kräfta nämna si'g en av håvarna
... nej! ... Den gick förbi! Upphetsad
steg jag ut på en slipprig sten, rkaivlade
upp rockärmen ooh så blixtsnalbibt . . .
Aj! Den ,bet, den fulingen. Ohociken
kom mej att plumsa ner 1 ett· dyhål.
Något förtretad tog jag mej upp på
land. Ljusskenet av en svängs1nde fiick
lailllPa nämnade 'Sig. Det ,var Bergqvist,
som kom för att höra hur det gick för
mej. - Tackar, ·s,om frå:giar. Ännu ihar
jag bara ·blivit våt upp till knäna. -
Har du ingen ficklampa? - Nej, det Iär
va' förbjudet. - Att locka kräftorna
med, ja, men inte för terrängbelysning,
avslutade Bergikvist och förs,vann tm
sitt. övergiven satte jag mej för att
övert:änka situationen. Så tyst som möj
ligt, för,ståss !

Att tänka högt
är inte 1bra, eftersom •kräftorna är myc
ket lyhö:roa ooh mycket lättskrämda.
Döm därför om min förbittring, då ett
upprymt ,säJ,lskap på så där tio personer
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bröt fram ur snårskogen ooh ställde sig
att prata och väsnas. - Ja, det här är
min .plats, det här, sa' en av lfridstö
rarna, mera högröstat 'än bestämt. -
Jaså, muttrade jag, men inte i kväl). -
Niä, i nnorr'n. Vi skulle lbara se hur här
ser ut. (Nu mindre högröstat och ännu
mindre .bestämt.) Ensam igen beslöt jwg
mej för att samla föop håvarna och
traska hem. Till min oförställda häpnad
hade tio stycken kräftor beslutat att
göra mig sällskap. Så anträdde jag hem
färden med fångsten i en 50-kiilos säck
släng över ryg'gen, Det lblelV en nattlig
promenad, som ja;g aldrig glömmer. I
kolsvart skog !förlorade jag snart den
lilla ortenteringsförmäga försynen event.
hade begåvat mtg med. Snubblande,
halvt krypande, klättrande, fallande,
kämpade jag ,i än den ena riktningen, än
i den andra. Men överallt samma mörika
syn. En gäng, när jag ramlade ner i en
håla stötte jag ryggen mot jordväggen.
Ett 'kraa' hördes ifrån säcken! Så dog
den kräftan! VLd ett annat tillfäille kom
jag faktiskt fram Dill en öppen plats,
men då densamma var upptagen av sto
ra, kraftiga fyrfotaskepnader, som kun
de vara ihur valda som helst, tjurar eller
älgar t. ex. så föredrog ja1g den eländiga
terrängen ändå. Att hitta mej i dags
ljuset uppflugen i ett träd med en säck
kräftor, det unnade jag inte ens min
bäste ovän. 1S.paltutryunimet räcker inte
till för att ·skildra alla de vedermödor
jag hade att utkämpa, men omkring kl.
01.00 befann, jag mig i närheten av Asp
vak, Då hade jag vanit på marsch i c :a
tre oändligt långa timmar. Sedan var
det ju ,bara landsvägen, och jag kom
mer sä väl ihåig, att aniblicken av de
röda atugorna vid iS-kev1ksgatan fyllde
min .själ med glädje, då jag hunnit så
långt. Härav :kan vem som helst, som
känner min åsikt om ladugårdslfärgade
samhäflen, sluta sig' ttll, att det var en
mycket trött ikräiftfiskare, som stapplade
hem den natten. Dagen efter inköpte jag
ett .par hekto rääcor. Räikor är lättare
att handskas med, och smakar mycket
bättre. Och så slipper man den där
känslan av hög,kvalifäcerat djurplågeri.

Fanfar

Skolkamrater!
När vi träffades 1952, var det allas

önskan att upprepa träffen efter 5 år.
Vi ä,r nu där och om ni inte hor ändrat
Eder så sätt Er i förbindelse med Verner
Andersson, Höjdhogsvägen 15, tel. 0766/
300 72 eller Harald Persvret, Gamla vägen
12, tel. 0766/302 32.

Konfirmation. i Gustavsbergs italienska koloni.

Visit i Riksdagen
Vår riksdagsman Gunnar Andersson

höll sitt jungfrutal i Första kammaren
måndagen den 27 maj i en fråga, om
kommunalförbund. Nu blev det inte pre
cis som Gunnar föreslog, men tilldrageI
sen föranledde Red med fotograf att gö
ra ett besök i Riksdagshuset, innan man
åtskildes Iför sommaren. Vi bevittnade
bl. a. en spännande omröstning i Andra
kannrnaren med hjälp av den elektriska
rösttavJ.an. "De kristna" vann med 99
-98. Varelfter följde klubbning på lö
pande band av en rad av ärenden. Till
slut tillönskade Herr Talmannen leda
möterna en ,god semester. Elfter aälmän
handskakning och rygg,dunkning tömdes
kammaren snabbt. Många skyndade till
tågen, andra HH Riksdagsrestauranten,
där vi också gav ansv, utgivaren och
riksdagsma1nnen til'l!fälle att bjuda oss
på, en g1od Iunoh. Här träffa;de IVi LO :s
ordförande, A_rne Geijer, i sälLSfkap med
länskollegerna Artur Sköld-in, Sundby-

berg och Kar•l-Erik Johansson, Söder
tälje.
I Sammanbindningsbanan samman

stötte v.f med den i samma stund nyut
nämnde Landshövdingen Iför Koppar
bergs län, GöstaEl:fivirug. Vår fotograf tor
de ,vara den ,förste ·som !förevi-gat den ny
utnämnde hövdingen. Och vi i Redaktio
nen bland de fönsta att lyckönska en
duktig koJ.lega.

T. v. har Gunnar slagit sig ned hos
Ariie Geijer och koUeger · från länet.
Ovan presenterar han Red för den ny-
utnäm.nde hövdingen Gösta El/ving,

chefred för vår kollega MT.

il
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Hej på er Pysar och Sländor!
Rar ni märkt att det är sommar? Jaså - det är

inte badvarmt. Jo det kommer! Grisslinge står rustat
att ta emot er. Du vet väl att dit får frikort på Kom
munalkontoret.
En hel del av er ser jag i sommarjobb, Ja, det är kul

att tjäna en extra slant. Men du, slarva inte med job
bet och ta v,ara på äldre kamraters råd, så du inte
går och skadar dig. Du förstår väl att en fabrik inte är
någon lekplats.
Några ungdomar ser jag på Farstaborg som ooltagare

i idrottsföreningens träningstävlingar. Där borde vara
flera, - och varför inte flickor? För all äei, golfbanan
kan ju också vara bra - fast jag tycker att skolung
domen skulle ha det litet billigare.
Motorknuttarna har ju fått sin åker, men varför

man ska ha motorkrossning begriper jag inte. Det där
tycker jag är litet för dyrbara nöjen, utom för grab
bar som verkligen sköter bågen, och har trafikvett,
dus är motorintresserade.
"Det är i alla fall stil på eran uourdom", sa en av

våra gäster i Bergas-alen på vårsidan. Han har sett det
mesta av ungdomsgårdar, så han vet vad han talar
om. Jag håller med honom, i varje fall är "hösäckarna"
inte många.
Apropå Bergasalen så rullar det snart iväg mot Ung

domstriiijo»: och en ny säsong. Endast e t t förslag på
"20 plattor" har inkommit. Det var i svcqaste laget,
men vi väntar väl ett tag till, innan vi beställer plat
torna.
Trevlig sommar och semester! LERGöKEN Ungdomen uppskattar livligt den nya ,golfbanan i Follcpurken,

Varför jag gillar Rockn' Roll?
Red har bett mig svara på den frågan.

Jo - hur ofta hör man inte folk som sä
ger: "Den där rock n'rollen, den är då
absolut ingenting värd. Ty för det första
så låter alla dylika skivor lika och det
kan man väl inte kalla för musik, hellre
vrålande, för det andra verkar det som
om ungdomar som kommer tillsammans
för att spisa rock n'roll blir så uppeggade
att det bara ställer till bråk.

Tänk va! Det är väl så man kan bli
rasande för mindre, Rock n'rollen kanske
eggar upp en till bättre humör - men
inte alls till något bråk. Men jag kan hålla
med om att den inte utgör någon musik
av högre klass, det är den medryckande
rytmen som tar oss ungdomar!
Vilka skivor jag gillar? En· av mina ido

ler, när det gäller rock n'roll är Elvis
Presley. Jag tycker att hans röst är läm
pad för rocken, men det är inte alla som
tycker om hans sätt att sjunga. Han har
ett "konstigt" darr på rösten, säger man,

men jag tycker att det klär hans typ och
gestalt som rock n'rollsångare. Om man
jämför Elvis Presleys sång med t. ex. Bill
Haleys', så medger jag att Bill Haley låter
jämnare och klarare och ändå går så
bra in i rock n'rollen. Så inte behöver en
sångare dcrro på rösten för att vara bra.
Elvis utförde en strålande prestation, när
han sjöng in "Tutti Frutti". Tänk på att
han både sjöng, "kompade" och gav tak
ten, och eftersom stycket går i ett ganska
hastigt tempo, så var det ingen lätt upp
gift. Andra av hans insjungningar, som
är värda att nämnas och få med i Ung
domsträffens skivbibliotek är väl "love
mee tender" och "Shake rattle and roll".
Och så ska vi som sagt ha Bill Haley.
Jämför så Tutti Frutti - "Elvis Presley
med "Rocking chair on the nioon" -
Bill Haley, så mörker ni skillnaden på bå
de tempo och framförande. Men dom är
kul var och en på sitt vis.

Har det kommit in många förslag till
"20 plattor"?

Eivor

Bli inte besviken, kära E. m. fl. när
Red nu tillåter sig citera en annan syn
punkt ur en hel- och bredsida av Sixten
B. Larsson om "Vokalknutten Presiey"
i tidningen V<i. Det pämdnner om det
gamla ordspråket att "det inte är guld
- allt \SIOm ,glimmar!"
"De kärleksrop som möter Presleys

musikfrämmande vokalhicka, gör ett be.
kläanmande intryck. För vad Presley
än sysslar med, inte är det musik eller
säng. Den uppfattningen måste emel
lertid många ungdomar få eftersom
personer i ansvars-ställning inom. musik
och nöjeslivet prånglar ut hans läten i
miljontals kopior och tar :samma pris
för det som för en trudelutt av Jussi
Björling eller ett orkesterstycke av El
lington. Att den enornna massan omogna
lyssnare godtar spekulationen fritar in
te grammotonbotag, radioföretag, televi
sionsföreta:g oeh filmbolag Ifrån ansvaret
att ha distribuerat :bottenrekordet inom
schlagerunderhållmngen."
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F'arstaborgs gräsmatta håller nu på
att förbättras, samtidigt som Ekvallen
lagts om i ett hyggligt skick. ,Serien i
fobboll är avslutad och A-Iaget hänger
kvar i sin serie.

Pojklaget har gjort en god säsong och
placerat sig som 2:a i elvarnannaserten
och 3 :a i sjumannaserien.

I korpfotbollen mellan avdelnlngarna
vid frubriken och Konsum leder nu Kon
toret med 6 poäng 00h målkvoten 13-4
efter 4 spelade matcher. Därefter följer
Pressarna med 5, HPF 4, Emaljen 4 och
Konsum 1 poäng.

Den 31 maj ordnades idrottspropa
ganda på Farstaborg med deltagande av
sådana stjärnor som Ragge Lundberg
och "Myggan" Uddebom, varifrån vi
återger några <bilder.

Idrottsplatsen har lflitigt ,utnyttjats
varje vecka både för friidrott under Bir
ger 'I'hunströrns översyn och fotbolls
träning ledd av energiske Harry Tänne
fors, och slutligen varpa där Gunnar

Tre banrekord
såg dagens ljus vid idrottspropagandan
på Farstaborg den 31 maj. Populära
landslagsmannen och .Södertäljebon Rag ,
ge Lundberg svarade iför två av dem.
Med sin plaststav tog han hela 4,20 me
ter i stavhopp och slog därmed Bromma
Linds rekord på 4,1-0. På 20-0 m häck
blev tiden 27,8. Där kom förre rekord
innehavaren Sture Engstrand någon se
kund efter. Slutligen stötte "Myggan"

Uddebom 15.85. Så där har Bärlin litet
att inhämta med sina 12.60.

Fotos: Hilding Ohlson

Möller och hans gubbar eläppts lösa på
handlboUsplanen. Apropå handboll så
väntar vi en impuls för fldckorna, då nu

. också Konsum tänker ställa upp. Iag.
Konsum är förresten framåt värre, de
slog nämligen ut fruktade Konsum,
Stockholm härom kvällen med 3-1 i
Koop.alliansen. - Orienterarna är redan
i farten och har haft samtävlingar med
Skuru och Järla. Man siktar på ung
domen, vilka själva bidrar till omkost
naderna genom pappersinsamling o. d.
Vaktmästare 1Edvardsson håller god

stil på Idrottsplatsen och serverar verk
ligt gott ,kaffe, varför vi rekommende
rar till ett besök.
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Sleolnytt: Anna Westerberg
Gustavsbergs enhetsskola

läsåret 1956-57
Tredje årskullen i Gustarvs'bergs en

hetsskola fick den 15 juni s.na avgångs
betyg efter 9 års skolgäng. Det var 18
elever ur 9 ag och 3,3 elever ur 9 y. Även
i år har 9 ag varit uppdelad i 2 grupper
under 19· vt. och 9 y i 4 grupper: hus
moders-, metallyrken., handel och blan
dade yrken. !Sju elever har för aveikt, att
börja gymnasiestudier. Av fjolårets 6
elever som skickats till gymnasiet har 5
uppflyttats till 2 ring.
S·kolan har omfattat -676 elever d 27 av

delningar. Utöver de heltddsanställda lä
rarna: 7 Iför högstadiet, 10 för mellan
stadiet och 10 för lågstadiet samt 4 öv
ningslärare har 8 deltidsanställda lärare
tjänstgjort. Två lärare har åtnjutit
tjänstledighet för fortsatta studier.

rS,kolstyreLsen har under läsåret ifått
ny ordf. Avgående ordf. Georg Lundgren
har under .25 år haft ansvaret för en ut
veckling som krävt arbetsvillbghet, för
måga till klarsyn och framtidstro. Barn
antalet har under dessa år mer än 5-
dubblats. Nya skol-lokaler har planerats
och byg,gts och bygges alttfort, Möj
lig,heter till fortsatt ubbildning har ord
nats för alla. Till ny ordf. har skolsty
relsen rvalt werkmästaren Harald Pers
vret. Han är väl insatt i lokala förhål
landen oclh delia,r ansvaret för det ge
nomförda refonmar'betet. Han har näm
ligen tillhört skolstyrelsen i 25 år.
Samarbetet har även under det .gång

na året varit synnerligen gott. Detta
omdöme g'ä:ller även förhållandet lärare
och målsmän. Ett flertal föräldramöten
har hådlrts, de fiesta på, hög- och lågsta
diet.
Genom ,gåvor från anonyma vänner

till vår skola har utdelats 390 kronor
i premier. Därtill ikommer 40 kronor ur
Barlowska fonden och bokpremier Iför
teckning m.m.
Nästa läsår börjar den 29 aug. kloc

kan 9.00.
överläraren.

Premieutdelning vid examen 1957
Gåva av anonym givare 300:-, fördel-

11ing: ......

Margareta Cedergrund 9 ·g 50:-, Rig
mor Berglind 9 y 50 :-, Ulla iLönnberg
9 y 50:-, Lars Andersson 9 y 50:-,
Bert Bjärevall 9 a 50:-, Solveig Johan-
on 9 g 25:-, Mona öhgren 9· g 25:-,
Ingrid Roserublad 9 a 20 :-.
Bokpremier: Staffan Lundgren 9 g

En för gustavsbergarna i vuxen ålder
välkänd lärarmna, Anna Westerberg,
fyllde d. 22 juni 70 år. Hon uppvaktades
på högtidsdagen av överlärare V. Ge
zelius och skolstyrelsens ordförande H.
Persvret, som bl. a. överlämnade en tav
la med motiv från ösby träsk, målad av
Ol!le Hägglöf.
Vi har fått fram en bild från 1944,

där Anna Westerberg (längst till hö
ger) är en av den septett som skötte

Kemi för millioner, So1;veig Johansson
9 ,g Sv. D:s årsbok, Kerstin Banck 9 ,g
Lärobok i 11at1n.

Barlcnoska: fonden: (•viillkor att måls
männen är anställda i faJbriken). Förde
las med 20:- till ,vardera. Inger Hjerpe
9 g 20:-, ,Monica iEr1ksson 9 a 20:-.
Teckningspremier: Solveig Johansson

9 g 10:-, Ingrid Rosen!blad 9 a 10:-,
Pirkko Nisula 8 t 10:--,, Yvonne Anders
son 8 p 10:-, Rolf Nylberg 7 t 10:-,
Enna KäJkk och Ttuu KäJklk 7 a böcker,
Clark IDkenberg 7 p bok.
Fib:s teckningstävlan: (53.000 delt.)

Viveca Pettersson 5 a, Helmy Hag,ber.g
5 a, Ingrid Erikissoni 6 a, Ann-Kr~stin
Lindroth 6 a, Marita Hwgman 5 a, Erva
Olausson 5 ib, Birgit J-dhans,son 5 b,
Kerstin Holm.berg 5 1b Lempi W·ik 5 ·b,
Margareta Lundin 5 ib.
DitPl'om för ,gott resultat i Nutidsorien

te11ingen 1957, 16 poäng av 2,5 möjliga:
Staffan Lundgren, Dag Ahlgren, Leif
Andersson.

70 0ar

skol•ans avdelningar. Det säger en del
om utvecklingen, då vi i dag räknar 35
lärare. Anna Westerberg var med se
dan 1-907 och tjänstgjorde i över 40 är.
- Vi låter nu ett rpar av hennes elever
från skilda årgångar J.iäcka fram en
blomma genom Gustavsibergaren:

För må,nga äldre och medelålders gus
tawsbergare thar Anna Westerberg varit
deras lfö:rsta skolfröken, den som iförde
dem in d ett nytt apännande l:ilvsrum, där
de första åren i småskolan bUvit av stor
betydelse f.ör der-as vidare utveckHng.
Hur än livet gestaltat 19i:g har .vi sett
småskolan som ti. ett skimmer. Den var
en ,port till något nytt, ·inför ,vilket vi
hyste rbåde ängslan och glädje. Som en
ljuspunkt står för oss "fröken Wester
berg", ;Som med sin metod och s•ina me
del sökte ge oss en god .uppfostran och
start. Visst hände det att 'Vli var lata,
kanske olydiga - och ,visst iruinde det
att fröken Weste11berg blev högröstad
och ga.v oss ett litet lätt nyip -i örat. -Det
skadade nog Inte, ,vi minns det inte nu
- 1bara de glada ooh lyClkliga stunder
som var r,egel. Ty vår fröken var god
och nöjd •och gav oss mest 1beröm.
Och det ,vme vi ;gärna säga. Vi gör

oss till tolkar för alla fröken Wester
berg;s forna ,elever och frrumbär ,på detta
sätt en ,varm häJlsning ·och en thjärtlig
hyllning från dem alla på ,vår •vörrlade
frökens 70-årsdag.

llllgrid
1929-1931

Harald
1909~1911
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3R1rr3oRUM
Kritik eller kvirr?

I förra numret läste jag tänkvärda
ord under "som sagt <var", oro vdlka
borde spikas som tes. Det var om den
falska sohdaritet, som är som tkuddar,
stoppade med Ii.kgiltighet och passivitet,
broderade· med "ids inte", "det tjänar
ingent:ing till", "hopplöst" osv. - Visst
är vi bra och har det bra, och man
talar gärna om det, men därför behöver
vi inte finna oss ,i litet av varje, t. ex.
fyllbultar, naturskövlare, dåligt vatten,
skraltiga vägar och mycket mer, som
jag måste förtiga för att inte stämplas
som kvirrare, Nog lbör vi se till att den
medverkande- och bestärnmanderäet <vi
fått genom kooperationen inte blir utan
verk,
Det är ett svaghetstecken att prata

om brister och rycka på axlarna o:ned ett
"Typiskt". Nej, ryck upp er gott folk!

Hövik

Vårvindar friska
Det börjar blåsa rfriska vindar över

Gustavsberg. Dock inte alltid ifrån Far
staviken, Det kornmer även små virvel
vindar, vars ursprung tydHgen är att
söka inom de runda väggarna .i kommu
nalhuset.
Hurudana hava .vi egentligen varit och

hurudana skola <vi 1bH? Här illa vi, i full
ständig avsaknad aJV allt rättsrnedve.
tande ifråga om vägtrafikstadgans be
stämmelser, dräHt omkring ,på gator och
torg med risk för liv ooh lem och Wl
stort förfång iför såväl osis själ-va som
för våra medtrafrkanter. Tydligen ha vi
vår medfödda själ,v,bevarelsedrilft, parad
med en hel del tur att tacka Iför att vi
överhuvudtaget överlevt.
Nu har det emellertid kommit nya

polisära 'krafter tiU sarnhäälet, eå nu
skald det bli andra bullar av. Nu djäd
rar , . . Nu kan man lite då och då se
polismän utposterade på strategiska
platser i samhället, beväpnade med block
och penna, och skrivande Iför glatta J<i
vet, en åtgärd, som åtminstone ur po
Hsiär ekonomisk ,synpunkt fbör vara gi
vande, ty resultatet har inte Iåtit vän
ta på s::g. Det droppar ner bötesföre
Iägg'anden lite här och var i brevlådor
na.
Detta att den ständigt växande tra

fiken över-vakas är givetvis på sin plats,
men att utan pardon sätta fast skol
barn är väl ändå att skjuta över målet.
En. tillrättavisning, eventuellt en skrilft
lig varning, vore väl ändå tillräckligt
vid en förstagårngsförseelse av dessa
slag, eller hur? Att ett ,bötesföreläggan
de givetvis ej drabbar [barnen utan för-

äldrar, som ju ej ha någon som helst
möjlighet att övervaka barnens alla
tilltag, gör ju inte saken bättre. Nog
fdnrus det väl större syndare att håna
efter i traJfLken? Har det t. ex. någon
gång företagits bastighetskontroll sedan
50 km.bestämrnelserna genomfördes? I
så fall har den undgått undertecknad,
och man har en känsla av att en sådan
kontroll skuble <vara mera på sin plats
när rnan ser alla dessa mer eller mindre
Lvsf'arltga omkörningar av såväl bilar
som motorcyklar som utförs i 70-80
"knutar" inom det fartbegränsade om
rådet.
Jag tvor inte att ,småkitslig<het och

.paragrafrytteri är rätta medlet att upp
rätthålla det goda arnseende Gustavs
bengs 1poliskår hittills harft hos oss övri
ga samhä;llsmedborgare.

Evald Bjärevall.

Vägen till Lugnet
Sedan nu Väglförvaltningen ,gett upp

tillsynen över den Iför Lugnetföorna nöd
vändiga ooh trivsamma gamla vägibiten
u,pp tiU ,Skevtksga,tan - och ingen an
nan heller tycks vilja unna oss denna
vackra väg ens för promenad - vädjar
vi till !kommun och fabrik att av ren
omtanke låta den tå vara kvair som
promenadväg. Det är för lång omväg
för oss, och särskilt för små,ba,rnen till
Ekedalsskolan att behöva tra:ska ned till
Rutens träsk! Icke lugn i Lugnet

Det starka är det sköna värt
Konsum i Eskilstuna, gjorde reklam

i maj för Gustavsbergsrporslinet. Dels
.skytltade man bva, dels liä,t man nedan
stående nätta söta kvartett dela ut kal
fegods Röd Maxim till förtjusta med
lemmar. Det ,gick åt 400 dus.sin!

Jag minns
Då <len ,sista utposten i Gustavsbergs

viken, ":Skräddarviken", nu s:kall ruv
stängas Iför ·bad avslutas väil därmed
också en epok av det friska utebadslivet
i samhällets omedelbara närhet. Det
var en oskattJbar tillgång, särskilt för
det uppväxande släktet. Omkring 1915,
då Ekedalsbergen utgjol'de ,pojkarnas
badcentrum och "Gröna viken" flic
kornas, var det liv ooh rörelse där.
Baddräkt var okänt lyxbegrepp för

de flesta, fast en och annan började
snohba med den. För graJbbarna i Höjden
med omkrets skedde 1fönflyttningen till
badplatsen 1barfota i sprängmarsch i
landsvägsdammet.
A.v.klädningen på,börjades vid "Ingen

jörns mur" och var helt avslutad vid
Haga eller allra senast ,vtd "Kamrerns".
Sista ,biten tillryggalades i Adamskos
tymen, kläderna kastades i en 1bergs
skreva och så på hu1V1Udet direkt i plur
ret. Att stå och huttm el:ler känna med
stortån ,på ,vattnets temperatur ansågs
omanligt ooh fegt. De ·stora graibbarna
tog det ,givetvis lugnare, en del hade
t. o. m, sådana lyxsaker som ihanddlllk,
vlilket kanske bidrog ti'll ett <Värdigare
ankomstsätt.
Det som satte extra pift på badlivet

var onekligen "Gustavsbergsbåtarna",
som skötte trafiken mellan metropoler
na Gusta/vsberg~tockho1m. "Femman"
var sna 1bbast och gav de !bästa s,vallen
att gtunga i, ·äiven om isbrytaren "Trean"
inte låg långt efter.
Om rbåten lade till vid Eikedalsbryg

gan gick en besiVikelsens suck upp
kring ,badstränderna, men gick den di
rekt till kajen blev det lfar.t. I ett huj var
alla i vattnet, och att komma så nära
båtcen som möjligt <var naturUgbvis stör
sta äran. De relativt 1Små svallen som
uppstod efter "tillägget'' räJknades inte
på samma sätt.

,Dessa ,gamla vita· båtar, från I till VII,
hade sin <historia och räknades nästan
som levande väsen. '\Sexan" skuHe en
ligt ryktet ,och det "allmänna tänkesät
tet" v,ara felkonstruerad, såtillvida att
aktern sjönk i djupet ,vid Iför hög fart.
Nog kunde det vara -viss sanning d det
ta, men några bev,Ls kom a1drig fram,
trots tålmodig lfövväntan. Men det var
i alla fäll ett •kärt ämne för pojkfanta
sien att spinn<a på.
Vad rbåtamas romantik beträffar lig

ger den nog mest i elementet de färda.,;
i. Bilar ooh bussar på J.andbacken kan
inte !konkurrera ,på detta område. AH
sin erk!ända effektivitet och nytti,ghet
till trots.

Emson.
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Födda.
8 april. Curt Roger, s. t. Kurt Georg Ha

gelin och h. h .Hulda Britt Marie f. Jo
hansson, Hästh. v. 6 B.
18 april. Björn Arne, s. t. Arne Leopold

Lindberg och h. h, Astrid Margareta f. Lind
gren, Hästh.v. 7.
20 april. Agneta Birgitta, d. t. Karl Lennart

Sture Persson och h. h. Ulla Britt Viola f.
Pettersson, Mörtnäs 1: 523,
22 april. Lena Margaretha, d. t, Sven Gösta

Ekrot och h, h. Ingeborg Margaretha f. Jöns
son, Trallbanev, 6.

6 maj. En son till Erik Gunnar Holm och
h. h. Inga Britt f. Nallander, Hästhagsterr. 6.

11 maj. Rolf Thomas, s. t. Rolf Erik Mann
och h. h. Gun Ninnie Matilda f. Gustafsson,
Hästskov. 2.
13 maj. Siv Margareta, d. t. Karl Erik

Blomberg och h. h, Astrid Linnea f. Karls
son, Mariag. 13.
18 maj. En dotter t, Eero Viljo Nauska och

h. h, Aino Marjatta f. Heinola, Algat. 2.
17 maj. En dotter, t. Karl Erik Nilsson och

h, h. Maj Signe f. Sundqvist, Irigarög. 2.
26 maj. En dotter t. Folke Algot Lennart

Pettersson och h, h. Greta Teresia f. Knuts,
Ekedal ö:a 1: 2.
26 maj, En dotter t. Giorgio Poroli och h. h.

Ketty Nancy Teresia f. Berglund, Hästh.
terr. 7.
26 maj. Aina EHsabet d. t. Helge Adolf

Lindgren och h. h. Edit Aina f. Forsberg,
Villag. 7.
1 juni. En son t. Göran Vilhelm Gezelius

och h. h, Sonja Britt Marie f, Krook, Ekedal
ö:a 1:2.
2 juni, En dotter t. Sven Johan Johansson

och h. h. Sonja Anna Greta f. Halvardsson,
Rutens v. 20.

Vigda.
20 april. Marin, Rolf Erik, Hästskov. 2 och

Gun Ninnie Matilda Gustafsson, Marlapl. 2.
18 april. Olsson, Karl Gunnar, Mariag. 13

och Agnes Margareta Gustafsson.
18 maj, Sundberg, Sven Erik, Mossen och

Anita Christina Jakobsson, Rutens v. 22.
25 maj, Larsson, Martin Natanael, Mossen

och Margit Anna Lisa Herlitz f. Karlsson.

Döda.
14 april. Änkefru Emilia Matilda Lowndes

f. Andersson. Mariag. 2. 74 år.
21 april. Fru Signe Johånna Steibert f,

Eriksson, h. t. städ. Elias Teodor Steibert,
Villag. 6. 68 år.
12 maj. Ugnsarb. Anton Ruben Johansson,

Tallåsen 29. 61 år.
14 maj. Postiljon Sven Erik Axel Jansson,

Betsede 1: 57. 35 år.
29 mat. Fabr.arb. Lars Orvar Wallius, Vil

lag. 2. 55 år.

Tack!
Patientföreningen vid Uttran ber att

till Scenstudion. och Orkesterföreningen
säya sitt vanna tack för trivsam under-
hållning 12/3 och 22/3. e. u.

Erik Ohlson

Varmt tack för den stora penninggåv,a
som jag fått emottaga under min sjuk-
dom. Karin Brand

Ingarö

'Den stora
hemligheten

- Kan du förstå hur Helen Keller
kan var så strålande? Att hon, som
lever i mörker, kan vara till ljus och
glädje för andra, är det inte under
ligt och stort ? Och att bara läsa nå
got av eller om henne, det verkar på
mej som en andlig vitamindos. Hur
ska detta förklaras?
Så talade nyligen en person, som

inte haft förmånen få träffa Helen
Keller under hennes stockholmsbesök
men som länge med intresse och be
undran följt hennes verksamhet. Den
varma uppskattning som här lyser
fram är synnerligen välmotiverad,
och den delas av alla dem, som på ett
eller annat sätt kommit i kontakt
med denna underbara personlighet.
Om man sedan ska försöka besva

ra frågan, hur denna starkt handi
kappade kvinna kan vara så vital och
imponerande i sin gärning, anmäler
sig olika synpunkter. En av dem är
denna: Helen Keller har otvivelaktigt
en mycket stor ursprunglig begåv
ning. Hon har haft förmånen att få
två utomordentliga kvinnor som fost
rare, vägledare och medhjälpare. Hon
äger ett varmt hjärta och en stor för
måga att glömma sig själv för andra.
Hon brinner av lust att bistå, att ge
nyttiga impulser i arbetet för att be
reda vanlottade medmänniskor möj
lighet att få .utlopp för sina krafter.
Sysslolösheten har hon funnit vara
den största svårigheten för sina likar,
och hon vill anvisa utvägar till ett
verksamt, nyttigt och rikt liv.
Den undran, som här inledningsvis

återgetts, är dock alldeles naturlig.
Hur kan en nu sjuttiosjuårig männi
ska orka med en så stor arbetsbörda?
Hur kan hon gå iland med sin väl
diga uppgift? Och här stannar vi
kanske främst inför två ting: hennes
varma tro och förtröstan samt hen
nes goda hjärta och levande intresse
för. andra. Så får hon kraft att spri
da mod, tillförsikt och glädje, där
hon går fram. En budbärare. i godhe
tens och livets ,tjänst.·
Vi böjer oss inför denna tappra

och outtröttliga kvinna,· som under
sitt långa liv varit så många till tröst
och hjälp. Hennes insatser har haft
en mycket stor betydelse, i första
hand för hennes ödeskamrater men
även för oss andra. Vilket lysande och
stimulerande föredöme är hon inte!
Något av den förtröstan och glädje

Helen Keller och Polly Thom:sen
samtalar.

som hon utstrålar, kan vi kanske få
del av om vi följer hennes exempel -
att leva för andra.
Leva för andra, ja. Att ligga i selen

för andra, det låter kanske inte så
värst lockande. Man är väl sig själv
närmast . . . Och dock är det så, att
när man hjälper andra, då hjälper
man sig själv. Även om det är kno
gigt att på ett eller annat sätt verka
för andra, exempelvis inom förenings
livet, kan detta innebära möjligheter
till personlig utveckling och glädje.
Det känns skönt att få glömma sig
själv för något större genom att tjä
na andra och gagna strävanden av
värdefull och bestående natur.
Vi är på språng efter det svårde

finierade tillstånd, som vi benämner
lycka. Denna har att skaffa med vår
inre tillfredsställelse, vår samvetsfrid
och harmoni. Vår förmåga att se allt
i stort och att glömma egna bekym
mer och krämpor för andra och mera
väsentliga ting spelar här en stor roll.
Vår strävan att bistå, gagna och tjä
na är ett utmärkt medel till glädje
och lycka. Varför då inte mera en
vist och allvarligt ta detta närliggan
de medel i anspråk ... ?
Den stora hemligheten är förmå

gan att glömma sig själv för andra.
Det har Helen Keller visat, och sam
ma erfarenhet har människorna gjort
tiderna igenom. Den utveckling som
förenings- och samhällslivet företer
har också något att säga om den sa
ken. Och detta faktum har ett bud
skap till oss alla.

V. J.
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Gustavsbergs Folkpark snart 10 0ar
När Folkparken strax efter starten

fick sin entre färdig, var det en per
son som helt skämtsamt yttrade: "Det
finns ingen soptipp i Sverige, som har
en sån snygg entre!" Tiden 1äker alla
sår, brukar man säja. Oeh nu leker
alla barn där som förr kreti och .pleti
letade i bräckagehögarna. Så har det
till på köpet blivit en miniatyrgolfbana
med godkända mått oeh snart har vi
en golfklubb. Kostnaden if'ör de 18 ba
norna med ,belysning o. d. belöper sig
till 12.000 kr.
Den nya toaletten är :färdig. Natur

ligtvis finns där endast gustarvsbergs
porslin. Fyra W.C.-stolar rpå damsidan
och tre på herrsidan samt ifyra urinaler
och tvättställ. Taket är en nyhet i dy
lika sammanhang och består av ankar-

Konfirmander

glas av vår egen tillverkning. Kostnaden
torde belöpa sig till mellan 20-30.000
kr.
Så en annan nyhet att lägga märke

till. Vi ha genom tillmötesgående från
dekoravdelningens sida fått en "S-ittan
de flicka" komponerad och skulpterad
av Anders Liljef'ors. !Styrelsen !framför
sitt Tack till vederbörande och tar gär
na emot flera sådana bidrag. Det skulle
säkert rpryda sin plats med en av prof,
Kåges stona drakar också.
Och til!l slut: Vår ,värderade Blåsor

kester ordnar promenadkonserter i Folk
parken denna sommar. Förr promene
rade orkestern omkring bland åskådar
na, nu är det folkets tur att promenera
till Parken och njuta av deras spel.
Vähkornna alltså:

Axman.

1957

Jan Dahlgren, Lennart Dahllöf, Tommy Bäenholm, Björn Eriksson, Rolf
Fredholm; Björn Gustavsson, Anders Hansson, Ro·nny Hellberq, Göfo
Heitmam, Olark: Ekenberg, Leif Johansson, Tord Johansson, Sigvard
Hu,ltgren, J&rgen Liljekoist; Yngve Mickael Mickel,.sson, Rolf Nyberg,
Kjell, Olsen, Lars Persson, Kjell Scholtze, Ulf Sjödahl, Ronny Svensson,

Douglas Unid:in, Erland Vesterberq, Benny öhgren.
Margareta Andersson, Ulla-Greta Andersson, UUa BjärevaU, Ingrii Fred
blad, Elaine Hagberg, Eivor Jansson, Britt-Louise Johansson, Giill-Britt
Johansson, Britt Karlsson, Margareta Larsson, Marianne Larsson, M(1,()"ga
reta Liln!dgren, Gunilla Loren, Ing-Britt Nilsson, Ulla Nilsson, Inga Nord
ström, Göta Olsson, Birgitta Pettersson, Louise Pettersson, Monica Sell
stedt, Kristina Skånberg,Saida Svedin, Gerd Svensson, Helena Tångring,
Christina Wallius, Eva Vesternian, Britt Marie Ve.stin, Asa öberg,

Inga-Lill Elisabeth Karlsson.

Penstonärsförening'en har haft sitt
andra Iovartalsmote, varvid herrskapet
Sund på Brunns gård svarade 1båide för
kaffe och tårta och sång och musik,
Hilding Ohlsson visade sina granna färg
bilder Ifrån skärgården, vilket också liv
ligt uppskattades.
Pensionärshemmet är tnflyttningeklart

och ockuperas nu av tacksamma och gla
da hyresgäster. Pensronärsföreningens
styrelse gläder Si'g med dem och hop
pa;s på att ännu fler bostäder skapas
för de gamla.
Vi har en del födeisedagsbarn på

Ingarö. Den 13 rmaj ifyllde sål!unida ar
rel1Jdabor Edvard Reinhol:d Holm .sina
modiga 80 år. Välbekante Axel Leonard
Wennbel'g i Kolbacken fyllde 75 år den
12 juni. Han är ·barnfödd på tra;kten
och blev Ingarö trogen efter några unga
år på sjön ooh som andre ma.skintst på
Gustaivsbergs kolångare. Före fönsta
världskriget övertog han !föräldrarnas
hemman, vilket han aHtjämt troget bru
kar, som en av de sista på skail!Sen.
Skol- och kyrkovaiktmäs.tare Va:Lfrid
Pettersson d'irade sina 50 år den 20 juni.
Och så är vi fäl'd-iga för en ·va11m och
vaoker sommar •härute ,på det fagra
Ingarö.

S. L.

Nattviol
Ingen blomma liknar denna,
ingen blof1!ma står så ensam.
Dold i djupa gräset
eller gömd i ljungen
lyfter den sitt vita ljus.
Rör den inte,
bryt den inte!
På sin späda stängel bär den
hela sommarkvällens doft.

Ebba Lindqvist
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De erfarenheter handeln 'har av folk
skolans arbetsresultat inom matemati
ken är ganska nedslående. En :mycket
stor ·grupp f. d. folskoleelever ,behärskar
inte <vid arbetets början i handeln van
lig enkel räkning. Mu11Jiip llikaUorustabel
len har man glömt och divtslon med' de
cimalbräk överstiger ofta deras förmåga.
Att skreva tydliga, klara isiffror tycks
vara en ,bortglömd färdighet, och själva
organisaitionen av problemlösntngen läm
nar mycket övrigt att önska . . . Han
deln vdll hellre ha en fördjupning av
unde~viJsningen än den breddning' som
tycks vara mycket i ropet, särskilt se
dan fol1k:skolan 'beslutat sig !för att som
enhetsskola erövra reahskolans kun
skapsmätt. Handeln Instämmer säkerli
gen genomgående i <len truism som man
finner i undervisningsplanen för folk
skolan: "Undervisningen skal! så bedrl
vas, iatt lärjungen vänjes vid tankereda,
samt vdd ett noggrant och målmedvetet
arbete." Bättre kan man inte formule
ra en rmålsättning 'Som handelns gärna
vill göra tiH sin.

Ur en artikel av rektor lv111n Larsson
i Tidskrift för Praktiska ungdoms
skolor,

Vi har fått det bekvämt, visst har vi
det. Men trots ökad fritid hinner vi
aldrig med det där, 'SOm kallas f1,id. Vi
orkar inte uppleva skymningens och de
långa kvällarnas sti'llhet. Gatubelysning
och dagsljuslampor hånler åt en natur,
som varje kväll går tm ro.
Och soluppgångarna, morgonbrisen,

doften av jord och regn - "vem hin
ner flukt,a på sånt när väckarklockan
för oljud och spårvagnen går prick
halv?"
Vår tekniska ctvilisation har gjort det

möjligt för oss att strunta ,i naturens
menängsfyllda rytm. Naturens växängar
förefaller numera nästan oanständiga.
Att regn är något, som det växer och
gror av, det vet bara få, för flertalet
är regn något, som gör stövlar och skor
leriga och förstör nybonade golv.

Just, detta, att vi avlägsnat oss så
långt från naturen är allvarligare än
många tror. Människans behov av att
leva med i ,primibiva händelseförlopp får
hon ingen utlösning för. Hon har kapat
dessa djupa, menlngsfylida samband
mellan stg själv oclh det ohämmade, fria,
självständiga Ii:vet - och hon stannar i
växten.

1Så sitter vl där med otrygghet och
ofrid i våra själar och !får ingenting
gjort. Vi kan inte invänta växten efter
att ha fuU1gjort sådden - .vi är hela
tiden där och petar hysteriskt på fröna.
Vi portionerar ut vårt lirv skedvis, lite
här, lite där i jäkt och osäkerhet.
Inget mönster eller schema eller full

mäktigegoc1kländ planskiss förmår nå
got mot splittringen i våra lrv. Helhe
ten känner vi endast som en sägen ...

Mirjam Svenhard
i "Status"

*

Det goda livets vänner skall inte
handla isolerade, var och en efter sitt
huvud. rSå långt det låter sig göra skall
deras gyllene regel vara samarbetets,
lcooperatlonens. En handfull män och
lcvlnnor och en gemensam tro är till
räckligt !för att förändra världen. Men
vi är så Htet tränade för samarbete, så
föga uppfostrade att inordna värt per
sonliga jag ,i ett större sammanh ang; Vi
har lättare för att underordna oss än
för att samordna oss. Helst vill vl för
stås vara överordnade, och därför miss
b:r,ulkas samarbetet så Olfta. Myten om
den starke mannen och hans järnhand
har alltjämt ett starkt gre,pp om sinne
na. Ooh det gamla enfaldiga ordspråJket
"ju flera kockar de,ss ,S'ämre soppa" är
fortfarande populärt. Ändock vet alla,
som prö:vat på ärligt samavbete i en
g:r,upp att detta är bland det roligaste
och ,mest givande som finns. Det är bara
det, att vi måiSte göra oss det lilla oma
ket att lära det. - - -
Och ,vad v,inner man då genom att a,v

ska,ffa el'ler åtminstone beskära den per
sonliga ärelystnaden och fålfängan och
profitlusten, rviillka så länge ansetts som
den huvudsakliga dr,ivfjädern till utveck
ling ooh !framåJtskridande? Jo, helt en
kelt att frigöra de ve:r,kliga skapande
krafterna, de sorm är aN samma art som
barnets och konstnärens skapardrift
och som blomma rikast, just när man
bortser från den :personHga fördelen.

Margit Palmaer
i "·En husmor lever farligt".

SOMM/2\Q DAG
~,:---..., l

DET SITTER EN
VINBERGSSNÄCKA
OCH SOVER
I DUNKLET

OCH UTANFÖR
KAPR I FOLIUMS
INSNÄRJDA
GAMLA STAMMAR
STÅR EN GATA
AV SOLLJUS

OCH BLADEN DALLRAR
AV SOMMARENS GLÄDJE

Ack herr Professor, se -solen skiner och

guldkragarna har slagit ut. Vi struntar

analysen, ty nu är sommaren här.

Nu vill vi berusa oss av doften från

Syren och Hägg och lyssna till när Göken

hoar ifrån väster.

Myrorna stretar på den ödsliga sand

gången, men utanför på den blommande

ängen leker barnen. Flaggan fläktar lojt

i junibrisen och katten dåsar i krusbärs

busken.

Även jag dåsar till bakom min spalje

av knotiga äppelträd och kaprifolium, -

hur sa väderleksrapporten, en högtrycks·

rygg sträcker sig från ... v.ackert väder

över hela landet. - En yngling och en

flicka hand i hand! en sandstrand och en

fjärd med gröna öar, segelbåt och mat

säckskorg, ingen klocka, ingen tid. Blom

mande ängar, skyar av frömjöl, livet är

evigt, livet är rikt. Sekunden eller tusen

år kvittar evigheten lika.

Tidningen faller ner bredvid trädgårds

stolen men innan ögonlocken faller ihop

ser jag mellan bladverken en flik av den

blå himmelen och svalorna som svirrar

högt därupp(!.

C. B.
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Brev från "Utvandrarna" 1957
Med Gripsholm till New York

Kära Red!

Skidkar nu en hälsning från "Grips
holrn" till er som vi lämnat kvar i Gus
tavsberg. V,i embarkerade den tjusiga
båten kl. 11 den 14 maj. Vår hytt för
fyra var bara den en upplevelse, breda
sängar, vackra textilier, rymliga garde
rober och sober belysning. Maten om
bord är den bästa tänkbara. V,i ,kanske
inte kunde uppskatta den ttllräckllgt un
der de första dagarnas sjösjuka, men
sen - ja risken är ju aJtt man lägger
a,Utför mycket på hullet,
Det tog en hel dag att bekanta sig

med båten, att lära sig hitta. På alfa
däck finns solplatser med fHtar, däck
spel av olfka slag roar man sig med
mellan målen. På andra dagen hade vi
Iivcätsövmng. Vi fiok Iov att klä rpå oss
varmt, förse barnen med :Livtbällten och
söka upp .vära stationer. iSjögången och
spänningen oroade magarna. Men se
dan har det varrt lugnt. Varje erterrnid
dag är det t.illfä.lle till bio i en stor sa
long och på kvällen dans - så inte be
höver man ha det Iångsamt. En 'kväll
dansade Grlpsholrns folkdanslag', det
var tjusigt och jag minns .flera turer
och kände det spritta i benen. På lör
dagen ordnades barnlfest, med mössor,
bio och marsch efter Grtpsholms orkes
ter bldl Main Lounge, där det vankades
saft, tårta och glass. Det är olika sor
ters glass varje dag - ocfh det är ju
gott när det är varmt. Till söndagen
blev det "Kaptenemiddag", extra gott
med kalkon och annat fint och som ef
terrätt "Bombe a ,la Orlpsholm''. Den
bars in av våra populära servitörer, se
dan ljuset släckts i salongen. Varje man
bar en lysande bokstav i is på sm stora
glassbricka - ja det iblev förstås
GRIBSHOLM. Orkestern spelade svens
kil och ,amerikanska visor och låtar.

Det var en fästkväH, som jag sent skall
glömma. Vi åtta, sorn.idelade bord, .kos
tade till och med rpå oss champagne.
Måndag morgon passerade vi ett is

berg, Iikt oeh stort sam Uppsala Dom
kyrka. Det gUttrade i solskenet. Tjusigt
men farligt. - Tisdag var· vl framme i
Halltfax. Möttes av heltkopter, signaicr
från alla ,fartyg, flodspruta och en hord
av journalister, som härifrån skulle föl
ja triumffärden in till New York. Det
var fest Iför Bosse också, han nämnde
en dag för servitören att han gfllade
bruna bönor -- och se, idag stod det en
sri'Lvers,wål på silverfat .med hans älsk.
Iingsrä tt.
,Sista dagen ombord var jäktig. Allt

skulle packas och sä kom amerikanska
mynddgfieterruas pappersexercis och kon
tron - värre än vad vi kan prestera i
Sverige, och då kan ni tänka er.
Men nu ser vl F'rihetsgudinnan !

Flodsprutornas kaskader och all denna
väLkomst ! Ett skådespel utan like, som
jag inte kan beskriva.
Jag iblev mest glad, när vi närmade

oss ,pir 97 och fick se 'Fanbvor Artihur.
Dels var Vii snart i land, dels voro vi väl
omhändertagna. Nu ,bor v,i ,på Wellington
Hotell i nävheten av Carneg,ie Hall. Vi
väntar en fa1:1bror Ifrån Kiruna och vår
kusin Olle från Canada. Och i morgxm
bär det iväg med Greyhoundbussen Ull
Minnerarpolis. Om Du ,viU rskriver jag
mer om 1våra öden en annan ,gånrg.
Hälsningar till alla vänner i Gustwvs

berg.
Doris, Torbjörn, Thomas och Bo.

Tack!
Ett varmt tack för vänligt bistånd

och deltag_ande under brevbärare Sven
Janssons sjwkdom och vid hans frdn
fälle. Vi som står sörjande kvar värde
rade med särskild tacksamhet blommor,
vänliga ord och sång vid hans sista
färd.

Alma, Ulla, Mor och syskon.

För visat deltagande vid vår Dotters
bortgång och jordfästning, s,amt för gå
vor och blommor under hennes sjukdom,
ber vi få framföra vårt varmaste tack.

Sara och Verner Andersson

För allt vänligt deltagande vid min
Makes, Anton Johansson, bortgång ber
j(Jjg att till släkt, grannar, arbetskamra
ter och fabr-iksledning på .detta sätt få
framföra mitt_ innerliga tack.

Karin Johansson.

För allt deltagande i min djupa sorg
vid min käre makes, Orvar Wallius,
bortgång samt för den vackra blomster
gärden vid hans bår mitt varma tack.

Ada WaUius.
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Doris Nyström skriver för hela familjen och
berättar om utvandrarfärden med Gripsholm.
Vill hålla kontakten kvar med Gustavsberg
genom tidningen. Hennes reseberättelse är
så trevlig att den beredes plats i dettå num
mer. Tack ska Du ha för det och låt höra av
Dig på nytt. Tidningen kommer med färska
hälsningar till er alla!

Georg Garring får vackert stanna i sängen
med en uppsvullen fot, säger han i en bulle
tin av den 24 maj. Vården på sjukhuset kos
tar 10 dollar om dan, men då får man gratis
titta på både skapliga och oskapliga sköter
skor. - Sullas far, den store hövdingen för
Iriqouis, gick till Den store Andens marker
den 15 maj. - Någon gång i sommar hoppas
Georg få fara till Sverige. - Tack för häls
ningarna och för Dina friska och riktiga kom
mentarer om ett och annat!

Kapten H. A. Pettersson har sänt mig en
sida ur en tidning med en intressant berät
telse om en pojke från Sverige, som utvand
rade 1904 och nu är guvernör i Montana. Den
var för lång för vår lilla tidning, men kanske
jag kan åstadkomma ett sammandrag med
tiden. It is a good story! - Du har fint i din
trädgård nu och är kock och diskare i ditt
hem, men ändå hinner Du med att knåpa
ihop flaskskepp. Sedan ovannämnde guvernör
Aronson fått ett och Ike också fått ett tidi
gare, liksom vår kung, så är vi ju en rad
prominenta personer, som har ditt skepp på
bokhyllan. Hoppas du får håg och lust för
Din trevliga hobby i fortsättningen!

Birgitta Corrias, som när detta går i tryck
torde vara välbehållen tillbaka i Gustavsberg,
har skrivit och berättat litet om sina upple
velser i Frihetsgudinnans land. Hon vill spa
ra sina sociala iakttagelser för obligatorisk
reserapport, men skriver litet extra om sina
visiter hos gustavsbergare i USA. Och de in
trycken har jag med på annan plats. - Ett
par gånger har Birgitta kuskat över den stora
kontinenten. Hon säger sig ha erfarit att
Amerika inte riktigt var det hon inbillade sig,
att genomsnittstandarden t.o.m. verkade hög
re än i Sverige, men att det därbakom också
finns slum, som vi inte känner. Men har
man hälsa - och pengar - kan man leva
bra. Men hon är för lycklig hemma för att
ens snudda vid tanken att stanna i USA, trots
att det inte saknats bud om anställning. Att
få göra en dylik resa är idealet, ty man kom
mer i kontakt med människor på ett annat
sätt än som turist. - Och så gustavsbergar
na, de få hon hann med att besöka! Det är
rörande, skriver vår utsände medarbetare, hur
intresserade de är av allt, även om minnena
ibland bleknat. De adresser hon fick med sig·
har gett många trivsamma stunder under ett
halvår borta från man och barn.

Välkommen hem!
Ue<l
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Till silvrets Sala och
och Säters stad

Sanitetsfabrikens lördags.fria jobbare
reste den 1 juni med 1buss till Sala sil
vergruva via pepparrotsstaden Enkö
ping, som väl nu för tiden säkert har
annat för sig än att 'Odla pepparrot, Om
så pepparroten har 1förS1Vunnit bland
Nordströms linbanor och alla andra in
dustrier så •är förhållandet i Sala det
motsatta.
Där bärgar man nu mera säver om

året på 30 man än man gjorde under
gruvans storhetstid.
Ingen vet, när Sala gruva upptäck
tes. Sägnerna därom är många och vild
vuxet frodiga. Inte förrän 1510 har man
säkra papper på att gruvan fänns. Sten
Sture d. y:s privilegtebrev av 1512 reg
lerade driften och .gav Kronan makten
vid gruvan. !Kristian II tog gruvan med
våld 1520 men måste som bekant släppa
den ifrån sig året därpå ttll Gustav
Wasa. På denna tid bodde det 1000 per
soner i Sala gruvby. Under tioårsperio
den 153'8-1'548 tog man upip 4 ton silver
om året.
Gruvans djupaste sehackt är 318 me
ter och har signerats av Karl XI. Vi
fick gå ned en ,bit i de gångar, där man
förr bar silvermalmen upp till dagslju
set och rvHka man gjort enligt upp
värmnings. och avkylntngsmetoden. All
slrog i närheten gick åt till detta gigan
tiska arbete,
Vi tyckte nog att det var bra att vi

levde i nutiden och kunde sätta oss i
en grön backe och njuta vår medhavda
frukost till tonerna av Sanitetssextet
ten.

,Så gick färden vidare mot Säters stad
och sköna dal med lunch på Stadshotel
let. Vår trevliga sextett visade sina goda
sidor med uppiggande låtar och trå
nande romanser, ibland på begäran men
också av egen drift.
Maten var prima och dryckerna lika

så, aUt efter belhag i det i detta avseen
de numera så fria Sverige.
Sen gick färden åter genom fagra da

labygder och bergslag till Enköping, där
middagen väntade. Vi kom fagom för
att avlösa en annan buss gustavsberga
re, som mätta och glada drog vidare
mot Stockholm och Gusta,vs,berg. Och
det blev även vår melodi några timmar
senare. En trivsam och gemytlig resa
var tillända.

klarar
maten

Välj bland många goda rätter
i konsumbutiken

Axman.
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Baddräkter - byxor
Vi tror på en härlig sommar med sol

och salta bad.

Trevliga plagg i god sortering.

Badhanddukar
i härliga kvaliteter från 2:75

Spray-Tan-Bomben F 2931.

Kr. 12:50

Sololjor - Solfilter - Solglas

ögon - Badleksaker för de minsta.

Fölungen

Bomullsklänningar
i mycket stort urval och goda kvali-
teter från 34:50

Kjol och blus
praktiska plagg för semesterresan.
Vi har stor sortering att välja ur.

Fritidskläder
till hela familjen.

0

Svala lätta sommarskor
Skobutiken

Campingutrustning - Fiskredskap - Sport
Reseffekter av Alstermo välkända tillverkning

Möbelbutiken

Konsum Gustavsberg
Fruvik - Lagnö • Grisslinge
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Samarbetets
grundvillkor

Allt samarbete har sina olika prob
lem och ställer sina krav. Menings
motsättningar och friktioner är inte
ovanliga. Många av dessa motsätt
ningar och tillspetsningar är alldeles
onödiga. De flesta irritationer och
konflikter får tillskrivasvår kortsynt
het, vilken i sin tur bottnar i bristen
på fantasi, humor och god vilja.
Har vi en smula av dessa förträff

liga egenskaper, inser vi att männi
skorna är olika funtade - olika till
kynne och läggning, erfarenheter och
intressen. Dessa olikheter är helt na
turliga och de är i stort sett en till
gång. Vi har rätt att vara olika, lik
som att hålla på vår egenart och ut
veckla den. På så sätt gagnas både
vi själva och de gemenskaper, vi till
hör.
Vi är alltså olika och måste så va

ra. Begär inte att en otålig och het
natur ska vara ett föredöme ifråga
om lugn och tålamod, och inte heller
att en sval och sävlig person ska va
ra lättantändlig och sprudlande. Vän
ta inte att alla ska vara oss till lags,
för det vore en orimlighet eftersom

vi mäter med vårt eget högst person
liga mått.
Under all vår samverkan - i hem

och familj, på arbetsplatsen och i
kamratkretsen, i föreningen och stu
diecirkeln - har vi stor nytta av en
tillräcklig portion fantasi och vilja till
förståelse. Vi finner det då självklart
att ta hänsyn till olikheterna i ikyn
nen och livssyn och söker förstå de
kantigheter och fasoner, som möter
oss. Ur denna inställning spirar så
medkänsla, sympati och samhörighet.
Vi ska acceptera oss själva, och se

dan göra det bästa möjliga för att
utveckla och förbättra oss. Vi måste
också acceptera våra medmänniskor
och söka förstå deras särart och si
tuation. När vi möter varann med
fantasi och medkänsla, lyser och
blommar livet. Då blir det utrymme
för tolerans och god vilja, och då
har vi alla betingelser för en god och
fruktbärande samverkan.
Fantasin kan vi vårda och utveck

la. Samma gäller också den goda vil
jan. Här har allas våra insatser myc
ket att betyda. Med gemensamma an
strängningar kan vi skapa ett gynn
samt andligt klimat, där den trivsel
och glädje som vi längtar efter får
mera växtkraft och större livsrum.
En både angelägen och lockande upp-
gift. V. J.

Eftersommarens stora hdndelee inom den kooperativa världen var utställningen
Utaai gränser, med den ljusa globen svävande över södra bergen i Stockholm.

Foto: Sallstedt
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Personalvård -
en samarbetsfråga

I debatten om näringslivets möj
ligheter och svårigheter framhålles
ständigt 'kravet på rationalisering och
effektivitet, för att vi som folk och
nation överhuvudtaget ska kunna föl
ja med, och få behålla våe levnads
standard ochvåra utkomstmöjligheter
i den skarpa konkurrensen. Det är
hårda bud och kallt konstaterande
att vi måste producera mera per hu
vud. Kuggen människan måste vara
effektiv!
Detta resonnemang är i och för sig

alldeles riktigt. Men det påminnermig
om ryska Stachanovarbetare - oper
sonliga medaljerade bihang till ma
skinen. Det påminner mig om goda
vänners skildringar av besök i indu
strier i Amerika, där man söker
mänskliga robotar, vars effektivitet
är villkor för att vederbörande skall
få jobba i fabriken. Och där parollen
i toppen är: tekniker och forskare till
varje pris, för ännu mera effektivitet!
I denna skarpa effektivitetssträvan

kan man emellertid glömma bort att
hushålla med produktionsfaktorn
människan. Vi bör tänka på att
det måste vara en rättvis avväg
ning mellan de ekonomiska, tekniska
och mänskliga möjligheterna, för att
genom arbetet öka produktionen. Det
blir nog inga goda produktionsresul
tat om de ska fram på bekostnad av
människan.
En fabrik ger resultat med hjälp av

pengar, maskiner och arbete. Produk
tionen ledes av en rad experter, som
måste hålla sig a jour med vad som
rör sig inom facket. Bl. a. genom
studier av litteratur. I den svenska
facklitteraturen lär det finnas dub
belt så mycket anvisningar för av
skrivningsförfarandet, mångdubbelt
tekniska handböcker för maskiners
smörjning och skötsel som böcker
kring spörsmålen om de mänskliga
relationerna på arbetsplatsen. Detta
återspeglar sig också i arbetslivet.
Många i arbetsledande ställning syss
lar hängivet med tillsyn av den tek
niska apparaturen, men ägnar blott
sporadisk omsorg åt den mänskliga

faktorn och riskerar därmed att
misshushålla med de personella re
surserna. Man har inte tid att ägna
några psykologiska funderingar kring
den mänskliga arbetskraften, och tar
på så vis inte tillräcklig hänsyn till
att den behärskas av svårtydda infly
telser och reaktioner.

Men det är ännu el} sida av proble
met människan i arbetet, som jag vill
erinra om. Vi skall också leva i arbe
tet, i det jobb där vi tillbringar hal
va vårt liv. Kampen för det mate
riella får inte ta dö~ på våra möj
ligheter till personlig' utveckling. Ar
betsplatsen bör vara en kulturmiljö,
en mötesplats för personligheter, där
man trivs, knyter kontakter och sam
verkar. Personalpolitiken bör under
lätta de resurser vi har att ta initia
tiv och tjäna varandra, stimulera kul
turellt utbyte och ge oss chansen att
växa. Den anställde skall med andra
ord röna förståelse både som individ
och som samarbetsmänniska.

Man skulle inte behöva anslå några
känsliga tonfall eller säga vackra ord
i den här frågan. Det borde räcka med
att påminna om, att det här är fråga
om vår självklara rätt att - vara
som en människa.
Personalvårdens uppgift är att i

denna anda tjäna produktionen. Vil
ket innebär att arbetskraften i företa
get måste vårdas väl för att kunna
tjäna medmänniskorna genom pro
duktionen. Personalvård bygger gi
vetvis på lagstadgade regler till skydd
för människor i arbete, såsom lag om
arbetarskydd och arbetstid, semester
lag mm. Förmåner som vi förresten
nått fram till tack vare socialt arbe
tandes insatser genom arbetarrö
relsen och en statlig socialpolitisk
utveckling. Men vi utövar som före
tag också en vidgad personalvård,
som bl. a. omspänner bostäder, fa
briksmatsalar, daghem, utbildning
och stöd åt fritidsverksamhet. Och i
fabrlkskommitteer, skyddskommittå
och företagsnämnd tar vi ofta ini
tiativ till personalvårdande åtgärder,
som vi anser oss böra genomföra.
För att handlägga de konkreta, ad

ministrativa åtgärderna i vår perso
nalpolitik har vi bl, a. en funktion,
som vi kallar personaltjänst. Det
är ett organ för samordning och
verkställighet, för beredning och
handläggning, för kontakt och initia
tiv. Arbetsfältet för denna tjänst blir
stort, ty det håller sig inte bara inom
arbetsplatsen.
Det vi menar med personalvård är

en angelägenhet som berör varje chef,
arbetsledare och förtroendeman.

Många personalfrågor lösas natur
ligtvis direkt genom närmaste arbets
ledare och förs väl inte heller vidare.
Men därutöver behövs ett friskt sam
arbete mellan personalfunktionären,
teknikern och ekonomen. Personal
vårdsorganisationen bör därvid vara
likställd med övriga avdelningar och
få det stöd och de resurser den behö
ver. Dess uppgift är ju också att bi
stå linjens organ inom företaget. Be
fogenheterna delas i många avseen
den, men ansvaret och initiativet kom
mer ofta i fråga om personaladmini
strativa ärenden att ligga på perso
naltjänsten. Dit hör rekrytering och
registrering, utanordnande av vissa
förmåner, tillsyn av sociala anord
ningar, studier, ungdomsfrågor och
fritidsverksamhet. Hos oss •har upp
gifterna också med informationen och
sekreterarskap att skaffa. På köpet
kommer redigeringen av denna. tid
ning och en del kommunala uppdrag,
som har nära samband med företa
gets personalvård.
En god kontakt måste hållas

med fackföreningen, och i före
tagsnämnden bör personaltjänsten
vara representerad. I bilden kom
mer också sjuksystern och läkaren
in, vidare de kommunala organen
och de statliga myndigheterna. Allt
bygger på ett utbrett samarbete, som
har spelregler som inte får präglas
av konkurrens eller motsättning, utan
där psykologiska, sociala, tekniska
och ekonomiska hänsyn mötas, allra
minst i en kompromiss.
Jag skall inte göra ytterliga

re uppräkningar av uppdrag eller
detaljer på personalvårdens områ
de. De äro legio, överraskande och
omväxlande - ty de ha med männi
skor att skaffa. Det kan vara småsa
ker, som är problem för dem det be
rör, det kan vara stora brådskande
frågor, som behöver snabb lösning
och medverkan från experter. Såda
na viktiga frågor är rekrytering och
bostad, ungdomen, verkstadsskola, ut
bildning, information, förebyggande
arbetarskydd, hälsokontroll, ökad
sparverksamhet. Personaltjänsten har
därvidlag behov av medverkan från
många håll. Personalvården blir en
samarbets/råga. Personalmannen får
sitt ansvar, men också en förmån -
den att få vara med om att tillsam
mans med andra skapa och bjuda
medmänniskor ett rikare liv i och
kring arbetsmiljön. I ett företag som
skall producera varor i folkhälsans
tjänst - och tillfredsställelse bland
sina anställda..

Gösta Dahlberg
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Kaffepaus

Initiativtagare till utställningen är Albin
Johansson, regissör är David Westman,
båda rätt bekanta i Gustavsberg. I den
stencilerade utställningsbroschyren
den tryckta tog slut - kan man med
goda ögon läsa nog så tankeväckande
och upplysande saker. I företalet är A. J.
inne på allemansrätten - jordens rike
domar är till för hela mänskligheten och
för allas väl. Utställningen vill ge en an
tydan om vad vi har att utnyttja - och
varför skall vi inte göra det på ett för
alla välsignelsebringande sätt?
Förbryllande var entrön med dess regn

bågsreflexer. Här måste man nog läsa
katalogen för att riktigt fatta andeme
ningen. Professor Erixon X:ets glob med
de granna målningarna och de intressanta
texterna ägnades nog i allmänhet inte den
stillsamma begrundan, som den vore
värda. Man stannade nog längre framför
väggen Mänsklig odling, med sina klara
texter och välvalda bilder. Pliktmedvetet
men flyktigt studerades kooperationens
samverkan över gränserna. Och så till
resultaten: Vävstolen utan skyttel dun
kade förtroendeingivande, kassaregister
och dammsugare gav en fin effekt. Men
Gustavsbergs produkter tog priset. Här
hade man faktiskt lyckats fint - Lilje
fors mur, vårt praktfulla stengods, den
makabra klosettfasaden, badkaren, som

inte fanns omnämnda i katalogen och

så allt vårt porslin, plasten och 'l'erman.

Gustavsbergare bland

egna produkter på

utställningen
••

UTAN GRANSER

Ett sjuttiotal gustavsbergare besökte den koo
perativa utställningen på Mosebacke den 15 au
gusti. Nya besök har sedermera ordnats av Kon
sum och många har sökt sig in till den märkliga
globen. Här har vi några bilder från besöket och
några anteckningar under ronden på utställnings
området.

Här stannade många besökare och blev
imponerade. Lumas tråddragningsmaski
ner och mikroskop väckte särskilt in
tresse liksom Calors tvättmaskiner. De

färggranna fondväggarna av konserver,
läskedrycker, kaffe, choklad och tvätt
medel var en fin komposition och texti
lierna i glasmontrar gjorde ett förnämt
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de vara standard idag. över Stockholms glittrande diadem gav

Tvättställ Terma Fixeringsbild

intryck. Så var vi framme vid Lennart Fabriken bjöd till slut på Cirkelkaffe oss en tjusig slutbild från en originell
Holms trerummare. Synd att den ska be- med snabbakade tårtskivor - och det och tilltalande utställning om jordens rt
tecknas som en framtidsbostad. Den bor- var gott och välgörande. En sista utblick kedomar och kooperationens ide.

Foto: H. Ohlson Dbg.

Ett kort och somrnarlugnt samman
träde hade f'abrfkens företagsnämnd en
fredagskväll i julri. Det olev de sedvan
liga rapporterna från <fabrik1skommitte
erna, från förslagsverksamheten och
skyddskommitten. På HPF har man
kunnat utlämna 5 resestipendier och 31
semesterbidrag - allt på överskott från
lunchrum och automater. I övrigt har
man haft sammanträden med samtal om
interna spörsmål - och därtill personal
utflykter åt skilda håll och av olika
trevnadsgrader.
Förslagsverksamheten har blivit en

aning lojare i sommarvärmen. Till hös
ten ämnar man ge den en uppiggning
bl. a. genom en utställning. - Skydds
kommitten noterar fler olycksfall hit
tills vid jämförelse med förra året.
Många olycksfall ske på väg till och
från arbetet och här kommer trafiksä
kerhetsproblemen in i bilden. Det behövs
tydligen större försiktighet på alla håll
- också inom själva fabriksområdet.
Marknadsläget kommenterades av

Hjalmar Olsen, som också lämnade en
översikt på tillverkningen och försälj
ningen. Hushållsporslinet har alltjämt

att dras med konkurrens från importö
rer och andra fabriker, men inriktar sig
på kvallteprodukter, ökad försäljning av
benporslin och engångsbränt gods. Sani
tetsgodset har lagerökning, men väntar
sedvanlig avsättning under hösten, då
behovet av tvättställ och klosetter ökar
för både nybyggnader och reparatio
ner. Under redogörelsen påpekades att
propaganda borde göras för byggarna,
att i betonghus - som sedan inte går
att ändra - se till att det finns utrym
me i badrum etc. för krav på utökat an
tal sanitetsgodspjäser. - Badkaren har
en god marknad och en fin kvalitet -
fabrfken fick en extra blomma för det.
Ja, så var det dags att gå ned till bå

ten eller hem att pynta i trädgården för
frilördag och söndag.

sekr,

Från Skyddskornmitten
Alkohol - arbete - arbetarskydd
var en fråga som <föranledde en lång
överläggning vid skyddekommittens
sammanträde i augusti. Alla ledamö
terna var överens om att alkohol och
arbete icke hör ihop och att motåtgär
der skall sättas in för att "möta den i
alkoholmissbruk lurande lfaran av
olycksfall. Vi har inom vår arbetsplats
hittills haft det relativt lugnt, men vis
sa tendenser gör att vi också, inte minst
ur skyddssynpunkt, måste hålla ögonen
öppna. Man ansåg ·att problemet bör äg
nas mera uppmärksamhet inom organl-

sationerna och att skyddsfunktionärer
och arbetsledning skall samverka med
fasthet och takt för att stävja en ev.
utbredning. Åtgärderna bör också ta
form av spridande av upplysning om al
koholfaran. 1Sikyddskounmitten skall nu
närmare studera i vad mån den kan
medverka till att eliminera alkoholmiss
bruk. Klart är att även akut alkoholför
täring ökar riskerna rför olycksfall i ar
bete.

Skyddsskor skulle ha fömindrat några
olycksfall som inträffat under första
halvåret, varför kommitten funderar på
att lägga upp ett litet lager på dylika
att t.illhandahållas genom rekvisition och
avbetalning genom avdrag rpå lön.

,SkyddsomJbuden skall under hösten
inbjudas till ett etuå.ebesok: på Förening
en för arbetarskydds moderna utställ
ning.

Trafiken och parkeringen inom fa_
brrksområdet vållar en del besvär. Has
tig,heten överstiger Ibland de 30 km, som
finns angivna, bilar parkeras felaktigt
och cyklar ställas på andra platser än
i avsedda ställ.

Kommitten gav slutligen en under
kommitte i uppdrag att söka ordna en
fortsättning på förra årets kurs för ar
betsplatssamariter. Därutöver föreslogs
också en veckoslutkurs för arbetsledare,
skyddsombud och andra intresserade för
troendemän.

sekr.
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BKF-nytt har kommit med sitt andra
nummer, upplysande och småtrevligt.
Stilen verkar hurtigt amerikansk och
några bra sentenser levererades också
på detta språk. Kan vi lfå en översätt
ning? Bladet gav information om myc
ket som vi inte fått veta ,på annat sätt
och är alltså välkommet åter. Ett namn
på maskot-gubben önskas. Jag tycker
den liknar en BlecK-Fisk!

Litet om postelin och glaserade fat
fick vi höra i Ibra-radion .från Tanger
i Nordafrika den 27 aug., där våra män,
Hald, ,Erderyd och Lander vittnade om
våra produkters form, pris och tekniska
kvalite,

Bläsorkesern rapporterar att den "l~u
sa säsongen" avslutades med defilerings
musik iför Saltsjöbadens idrottsförening
och därefter en konsert Iför Grand ho
tells exklusiva publik. I övrigt har den
livaktiga orkestern mest visat sina fär
digheter i Folkparken med "mitt i vec
kan"-konserter, som i stort sett slog väll
an. En del gånger kunde man faktiskt
tala om en talrik pubHk och då kan man
inte klaga.

Visans vänner vill Omar Edvardsson
samla ihop i Gustavsberg. Alla som äro
roade av sång till guitarr och luta och
som tycker om visorna av Evert Taube,
Ruben Nilsson, Lille-Bror Söderlund m.
fl. ring upp vaktm. ,Edvardsson, Farsta
borg, tel. 307 90 eller 304 03. Red tror
att ni kommer !få det trivsamt.

Beebkaavui vid våra fabriker uppgick
till 11.000 under årets gångna åtta må
nader. I augusti var det kongresserna
som ökade antalet kraftigt, ty då kom
dermatologerna, statistikerna, koopera
tiva alliansen med stora grupper. Den
lilla souvenir'butiken är populär och
trång vid sådana ttllf'ällen, men har gi
vit en omsättning på många sköna slan
tar. Våra ciceroner har även visat sig
vara goda försäljare.

Simslcolorna vid Södersved och Åter
vall har nu gett upp för säsongen. Trots
det envisa regnandet och avstånden har
51 pojkar och flickor sökt sig ti!I Söder
sved och 41 till Återval!. över hälften
har lärt s:g simma.

En ny väo. är under anläggning från
Centrum, förbi den nya bensinstationen
och med anslutning till Aspviks-, Lug
net- och Lagnövägen. Värmdögatan slip
per alltså att vara utfartsväg. Det blir
givetvis asfalt. Den svarta vägbelägg
ningen sträcker sig nu upp över Lugnets
vägar. Herrar skinnknuttar kan väl köra
som folk för det!

Philipsfobrikerna. i Eindhoven har rik
tat en maning ti!I sina anställda att
sluta upp att röka under en månad med

tanke på riskerna. De som följer rådet
kommer att få en belöning.
Tobaksfabrikerna i trakten har som

motdrag uppmanat berolkrungen att in
te titta på television av omtanke om
ögonen. Philipsfabrikerna är Hollands
största TV-fabrikant.

Vnrpasektionen, ett dussin trogna gus.
tavsbergare har spelat om Cupen i Korp
serien och kom trea i klass C. I korp
serien har man tagit en hedersam tredje
plats i näst högsta klass. Klubbmästare
för året är Sigge Pettersson med goda
502 cm på de 316 kasten. Tage Andersson
god tvåa. I "kula" blev Brand-Johan
klubbmästare med Sigge på andra plats.
Gustavsberg har nu 2 årsteckningar i ett
stiligt vandringspris mellan Liljeholmens
Kabel, Bryggarna och Gustavsberg. De
båda senare kämpar dessutom om ett
vandrlngsprrs och ställningen är 1-1.
Årsfest med prisutdelning hölls på ·Far
sta;borg den 28 september. Under vinter
säsongen håller man formen genom
"pingts". Det finns plats ·för fler varpa
gubbar!

I Akerlyckan, som ombyggts till för
nämliga lägenheter, har inretts en ny
filial till Daghemmet på Ekedalsvägen.
,En ,praktisk inredning, trevliga möbler
och lampor och gott utrymme har åstad
kommits till denna lfina lokal för leksko
lans barn. Åkerlyckans daghem invigs
den 14 oktober. - Samtidigt utlyses en
namnpristävling Iför hemmet vid Eke
dalsvägen. "Blomkulan" har föreslagits,
men flera förslag önskas!

G. Dbg

Plast.avdelningens puieerekor kan glädja sig åt en ny arbets
lokal i TPF:s nybygge. Här är ljus, luft och rymd.

F1oto: H. Oihlson

Lådbandet på TPF, d.v.s. gjutningen av spolcisterner, har fått.
dubbelt utrymme i nybyggnaden, och drivs nu med

modernare apparatur.
Foto: H. Ohlson
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Enligt en olyoklig tradition betyder
slut :på semestern även slutet på den
ljuvliga sommar. Man hinner inte mer
än hem förrän man går ut och påpekar
för .gra!lnen att det är höst i luften.
]bland-är-·det också ,de,!:, stundom är det
ren inbillning.

Om jag fick färsk makrill?
Jaa, men bara en gång om dagen.

Det var rusning på Västkusten, även
efter han Evert, han alltså med låda
bruk på :mopeden där makrillen skumpar.
Det gällde att ligga i startgropen redan
på morgonkulan för att komma d'öre
alla norrlänningar, norrbaggar och and
ra campare. Det är camparna på bilse
mester som radikalt förändrat Västkus
tens ansikte de sista åren. Där förr da
mer från öfre Östermalm seglade fram
som stolta fregatter mellan badhuset
och Societetsrestaurangen där hastar nu
lätt 1klädda husmödrar fram, för att
få en bra plats i kön hos favoritbagaren.
Om nu inte husfadern fått nota med sig
till handlanden ett par mil uppåt lan
det, det orukar gå fortare. Pensionat
värdinnorna såg betänksamma ut, men
aff'äramännen jäktade lycksaliga om
kring och fyllde de snabbt sjunkande
förråden.

Sänkt pris på kaffe!
Ja ni kunde inte undgå att se

det. Dels skall man inregistrera
livets små glädjeämnen, dels blev
det ordentligt annonserat. Men var
fick vi veta, att cellstoffen gått upp
tretti öre per litet paket, att tvättmedlet
blivit tio öre dyrbarare, -att tio andra
nödvändighetsartiklar 1klättrat uppåt
prisstegen. År inte det minst lika vik
tig konsumentupplysning? Om vi hus
mödrar överhuvudtaget skall tro på af
färsmännens goda vilja när det gäller
denna detalj i vårt samarbete, så bör
vi nog få veta när varorna stiger i pris
och - varför,

Detta gäller privathandel, såväl som
konsumentkooperation. Det är bara det
att vi kräver mer av den senare. Här
kommer Vi och Vårt in i bilden och rö
relsen är ju sen begynnelsen behäftad,
det heter väl aldrig 1belastad, med ideal.

Vi husmödrar läser inte bara kolore
rad veckopress, vi läser uträlkningsnotor
också. Då upptäcker vi vad stort som
sker, ack, så tyst, på prisrronten och då

vill vi veta både varför det sker i lönn
och vad som gjorde prishöjningen nöd
vändig. Tack! Det ·är sant, att vi kvin
nor vill bedragas av illusioner' på burk
och · f'lacong, men gäller det vå:a mat
pengar då bromsar vi med kraft och av
nödtvång. För övrigt tror jag' att herrar
fabrikanter och ruffärismän skall passa
sig. Det växer frrum en ny självmedve
ten husmorsgeneration, som kommer att
slå Villy-Ma.ria Lundberg på hemmaplan
(åsså mej).

Läraryrket
måtte vara ett otacksamt jobb. Tanken
föresvävar mig när jag ser alla ungar i
skolåldern, vars hljmör sjunker och
sjunker, ju närmare datot för den första
skoldagen kommer. Alltså inte första
klassarnas, ,för dem är det porten mot
äventyret. Det är veteranerna som ser
ut att nalkas stupstocken, Sen efter någ
ra skoklagar så stiger humöret trots
allt, lyckligtvis och gradvis så sakteli
gen. Alldeles precis som när man stiger
i för kallt vatten. Man vänjer sig och
det blir förvisso drägjigare så småning
om. Det finns dook ljuspunkter i skolar
betet som ungarna omöjligt upptäcker i
sitt sinnes mörker, dan före dan men
som kommer ändå, tack och lov för det.
Det slår mig, att det är, för oss för.
äldrar i synnerhet och för samhället i
största allmänhet, en sagolik tur att
skolgången är obligatorisk och alltså
sker av tvång, annars skulle vårt land
snart vara Ifyllt a:v analfabeter. Nu är
det tvärtom. Ungarna verkar fulla av
förkrossande och överlägset vetande. Det
blir spännande att se ihur länge bluffen
om min egen halvbildning häller.

På tal om föräldrar.
Käre Bjärevall, jag förstod av din

insändare i Ouetavsbergaren, att även
du lagt märke till att vi tillhör en av
ödet förföljd generation. Vår barndom
och ungdom f'örflöt, .besträlad av knapp
hetens kalla stjärna, vi drömde om en
aldrig så gammal cykel att använda som
fortskafäningsmedel till ungdomsklub
ben i samhället milsborta, eller till må
nadsdansen i nykterhet:d'öreningen. Nu
får vi· alltså finna oss i den fatala si
tuationen, att vi får betala böter för att
vi har råd att hälla ätteläggen med ra
cerfordon, som de använder som leksa
ker. För det gör de inte sant?! Ja, jag
förstår dig, det är sällan de största bo
varna som åker lfast. Det där beror ju
mest på tur och otur, själv körde jag
häromdagen ... , äsch, de gör de samma
... men däremot, aj, vad jag skulle bli
vit skadeglad om det !funnits en aldrig
så. liten överhet i närheten här Iför lite
sen ...

Jag lflanerade, rtktigt ,prydligt om jag
får säga det själv, på Huvudkonsums
trottoar, med ettåringen i sittvagnen
och treåringen gående bredvid hållande
i vagnen. Nej, ·han hade för tillfället ing
en glass, förresten hör det inte hit -
avbryt mig inte - jag har nog svårt
att hälla mig till sak ändå. Då kom där
en annan moders son på moped från
motsatt håll. Gessen var ett gränsfall,
vad det gäller ålder, tillåten för fram
förande av moped. Han gjorde en kvä
sig och för vanligt folkvett obegriplig
sväng upp pä trottoaren, så nära min
treåring att jag kände dödens vingslag
kring den lilles huvud. Allt bara för att
han skulle uppvakta ett ,par fliokor lite
längre upp på trottoaren. Om flickorna
också ansåg att hans ålder var ett gräns
fall till den ideala, skall jag låta vara
osagt, men samvaron vart kort och
snabbt puttrade gossebarnet förbi igen,
på köI1banan visst, visst, men på. fel
sida om vägen, förbi kommunalhuset.
Ja du säger det, åven där ihade de arma
föräldrarna fått betala böterna . . . ja
jag erkänner att det problemet har jag
ingen lösning på, men ett vet jag: skall
tonåringar få avreagera •sig sitt trots
komplex på allmän väg, sittande ,på ett
mouom'ordon, då gör jag som Rolf och
hans gossar, jag springer till skogs. Att
framföra motorfordon fordrar både sans
och omdöme . . . nej, jag har inte tänkt
att försöka ta körkort heller.

Vadå sa du?
Nitiska på fel område. ,Såg inte du

vad jag såg häromdan? Den snygga
statistvk som uppvisade ett par hundra
haffade stop,pskyltsyndare mera än när
mast lför,egående razzia. Nej, över hela
landet! Men att döma av alla rapporter
angående uppskrivna velocipeder i sam
hället, så ligger vi på hedrande och
framskjuten ,plats i den statistiken. För
att inte tala om vad vi kan åstadktom
m:3- tfräga om bristande cykellysen fram
i höstmörkret. Om' nu •bara inte några
större 1bovar utåt Ingarö irriterar jakten
på de ädla villebråd som cyklar till och
frän fabriken, så kommer vi säkert att
inta en tätplats i denna sköna statistik
detta gamla Svea rike.

&å är vi då inne
i den årstid då det luktar illa i Hästha
gen. Nej föralldel, surströmming hör in
te till de rfiskar jag älskar. Jag deltog i
en surströmmingss,kiva i fjol och bara
det fäktum, att jaig just då hade min
tredje ,son i blöjåldern rädda,de mig ifrån
att tappa ansiktet. Men har ni några
kräftor kvar ·så tänk på mig.

Edla Sofia
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Sverige har på eftersommaren va
rit mötesplatsen för kooperatörer från
hela världen. Internationella Koope
rativa Alliansen har mötts i Stock
holm. Även gilleskvinnorna har haft
internationella överläggningar. Vid
kongresserna ägnades stor del av ti
den åt fredsproblem. I anslutning till
kongresserna anordnades utställning
en "Utan gränser", som blev mycket
uppmärksammad. Vårt kooperativa
Gustavsberg var, som sig bör, väl re
presenterat i utställningens olika av
delningar.
Under kongresstiden hade vi den

kooperativa internationalens sam
lingstecken regnbågsflaggan hissad
vid sidan av vår svenska flagga utan
för huvudfastigheten i Gustavsberg.
Det är meningen att dessa båda flag
gor· skall hissas i topp även i fort
sättningen när vi får besök av koo
peratörer från andra länder.

Vi har i likhet med tidigare som
rar haft mycket kunder i våra buti
ker, som varit från andra orter. När
Gustavsbergarna reste bort på semes
ter såg de till att kassaregistren fick
gå för fullt i butikerna. I juli månad
blev det rekord med 870.000 kronor i
slutsumma. Men tyglarna höll och det
var glädje både hos säljare och kö
pare.

Den stora Gustavsbergsfamiljen är
nu i stort sett åter samlad efter sina
resor i olika väderstreck under som
maren. Den sedvanliga "Konsums fa
miljefest" gick av stapeln den 25
augusti, med närmare 900 besökande.
Surströmmingsätandet har haft pre
miär - det går mot höst. Potatisen,
som man brukar säga är halva födan,
har hittills varit av god kvalitet. Hur
det blir efter allt regnandet vet vi
inte, men vi hoppas och tror. Omställ
ningen från en varmare till en mera
kylig årstid pågår nu för fullt bålde i
hem och butik. Filmjölken börjar by
tas ut mot varma soppor, man dricker
mera av det goda cirkelkaffet etc.

Sedan början av juli månad träffar
kunderna i Hästha:gsbutiken fröken
Neva Fiscaletti från Italien, som ge
nom Reso kommit hit för att prakti-

Il professore gillar Gustavsbergs

"Il professore", fotbolls:stjärnan Gunnar Gren beundrar Stig Lindbergs
fajansserie "Karneval".

Vid uppackningen på hotell Palace hotell i Göteborg, presenterades hela Gustavs
bergs kollektion, vilken väckte stor beundran hos inköparna.
Av bilden ovan ser vi fotbollsstjärnan Gunnar Gren tillsammans med A. Erderyd

och A. Hald beundra Stig Lindbergs nya serie "Karneval". Gunnar Gren tyckte att
det låg något italienskt över serien, och köpte bums några artiklar för att skicka
till sina vänner i Italien.

sera snabbköp. Genom pressen och
radion har säkerligen de flesta vet-

Välkomna med anmälningar till nå
gon av de grupper som kan intres-

skap om att Reso planerar en semes- sera.
terby vid medelhavskusten i Italien.
I Resos planer ingår även att ordna
en snabbköpsbutik inom området och
då har man tänkt sig att fröken
Fiscaletti skall taga hand om ansva
ret för denna butik.
Inför höstens studiesäsong vill vi

ha några gruppmedlemmar med som
vill gå trivselvägen till kooperativt
vetande genom att studera någon av
de korta samtalsgrupperna "Varför
just Konsum?" eller "Har medlem
marna något att säga till om?" Ja
hur är det med den saken ? Svaret på
frågan får den som kommer med i nå
gon av dessa grupper. För den som
vill närmare studera Anders Hedbergs
bok "Samköp i Norden", har en kurs
lagts upp som ,behandlar detta ämne.
"Kläder som barnen behöver" och
"Glatt och lätt hemarbete" är ämnen
som. bör intressera våra damer. Inga
kursavgifter utgår.

G. llf---n.

Neva Eiscalecti från Bene i Italien
praktiserar för Resa-paradiset i

Oastiqione delle Pescaui,
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Ännt« har väl
den underbara semestern inte fal
lit helt ur minnet - kan vi tän
ka. - Ja, underbar och underbar,
säjer min vän Benjamin och tilläg
ger litet motvilligt att han hade haft
otur med vädret. - Fast, fortsätter han,
frihet är ju ändå frihet, om det så reg
nar småspik. Jo, det kan vi hålla med
om, och f. ö. blir väl en semester i stort
sett vad man gör den till. Precis som
det mesta här i världen. Själv stannade
vi kvar i Gustavsberg och lfick följakt
ligen genomgå en repetitionskurs i hem
kunskap. Hemkunskap studeras numera
t. o. m. i enhetsskolan, fast Fanfar tyc
ker ju förstås att just detta skulle ligga
bättre till för hemundervisning än vad
t. ex. matte gör. Vår son hade dock ett
av sina högsta betyg i ihemkunskap. Var
för, det vet vi inte ännu. Men skulle
det behövas någon 'hembroder' här i
samhället, vid något tillfälle, så kän
ner s1g Fanfar hädanefter kvalificerad
till det. Alltså inte sonen: Han var all
deles för upptagen Iför att praktisera
hemkunskaperna under sommarlovet. Bl.
a. uppfödde han och Leff'e några styc
ken fågelungar, som rövats :från sina
föräldrar av en mindre pojke. Från arla
till särla höll de på att mata dem med
daggmask, brödsmulor och talg. Av
dessa såväl onda som goda gärningar
drar vl den slutsatsen att pojkarnas
sätt att umgås med naturen inte har un
dergått någon :förändring i förhållande
till föregående generationer. I varje fall
inte blivit sämre, -

Men på tal om
semestern, så var vädrets makter oss
nådiga ända tills att de första av semes
terfirarna började dra sig hemåt. Det
kunde faktiskt både dundra och blixtra
runt omkring oss, men av någon mete
rologisk anledning kom Gustavsberg
aldrig i centrum Iför ovädren. (Tro nu
inte vi säjer det här för att locka Gus
tavsbergarna till att stanna hemma
nästa år och hålla oss sällskap eller Iför
att vl tycker synd om ortens aHärsliv.
Nej, vi hade vackert väder, helt enkelt!)
Fast, när vi nu, även om det var s..m. s.
parentesiskt, ändå råkade nämna ordet
affärer, så undrar vi om inte Gustavs-

berg i likhet med :många andra kom
muner, Huddinge t. ex. kunde göra litet
pengar utöver skatteintäkterna ? Fiske,
bad, motell, camping, sommarstugor och
konkurrenskraftig Folkpark etc.? Även
om vinsterna inte skulle räcka till för
att :finansiera de trängande behoven av
vattenproduktion, reningsverk och of
fentliig byggnation så :skulle de kanske
räcka till för att 'sanera' växtligheten
inom samhället. -

Vi blev så glada
när vi en dag såg att slänten vid båt
bryggan jämnades och buskplanterades,
Motsatta sidan, där kiosken :stod, tycker
vi däremot borde sänkas, flatstenssättas
och den genom sänkningen åstadkomna
väggen mot vägen stenmuras. Sedan
är 'det bara att placera ut bänkarna.
F'arstaviken är vacker att titta på. (Vi
sa' inte lukta!) Den är så vacker, att vi
en ljuvlig scmcsterkväll tillägnade dess
skönhet några vilsna toner med mäs
singsklang. ,Ett Litet 'vad' var ju också
en av orsakerna förstås. Vadet gick ut
på att inte en enda av eventuellt hem
mavarande Gustavsbergare skulle undra
vad som stod på. Vi vann vadet. Nej,
Oustavsbergarna är inte nyfikna. De
sköter sitt och ! 1Minst en eldsvåda
måste det vara för att vi ska gå man
ur huse. Som t. ex. när vedbodlängan vid
Höjdgatan brann upp. •Själv var vi där
för att se hur vår f'rlvtlltga (tack för
det!) brandkår arbetade. Ja, för den
sakens skall var vi naturligtvis där alle
sammans! Och snabb var utryckningen
och rutinerat gick brandmännen till an
grepp mot den röda hanen, bara beröm
för det. Men av oss åskådare var det en
hel del som nog borde visat litet bättre
'brandvett', Sämkilt vid slangframdrag
ningen sprang många i vägen. Nåja,
Brand-Johan och hans mannar fick gan
ska snart elden under kontroll och vi
andra kunde gä hem i den f'örvdssningen
att såväl kommunens som fabrikens in
vesteringar i vårt brandväsen är av den
art, att devisen "Snål spar - Fan tar!"
borde stå över porten på den nya brand
stationen, alla ekonomer till begrundan.
Men som sagt, eldsvådor lockar.

Tänk om
'reklammakarna' för den av Drama
tenartlster lfra;mförda pjäsen 'De två
stumma' i Folkparken strax före se
mestern ....... tänk! om de hade ordnat en

'liten eldsvåda (naturligtvis kontrollerad
av våra brandmän) innan spelet börja-

"Kommer inte tidningen snart? När
ma,n betalt prenumerationsavgift ska
mam väl inte behöva oiinta:" Detta i och
för sig riktiga påpekande får Red höra
emellanåt. Det är inte så uppmuntrande.
Att bidragen till tidningen inte flyter in
regelbundet har många svårt att fatta
- och de som har något att bidra med
vill ofta vänta in i det sist.a för att · det
ska vara aktuellt. Fotograferna, som
skulle förse oss med aktuella bilder, har
viktigare saker att syssla med. Trycke
riet vill ha det mesta av material och
bilder samlat innan man börjar sätta
och bryta. Och så blir det hela förskju
tet med press på Red tilZs också sidorna
går i press ...
Ibland har jag stor lust att ledigför

klara platsen som redaktör. · "Sök:i,nde
ska äga kunskap om det mesta, ha
skrivmaskin och eget rum. Vid utseen:
de, ålder och lön, fästes inget aoseenäe.
Han - eller hon - kan räkna med en
framtidsplats, som skänker rik erfaren
het och fritidssysselsättning. Svar till
Alltid retar det någon". Tja! Det här mi
serabla eftersommarvädret gör en sur.
När man skall hem kl. 12 och kl. 17 har
regnskuren kommit regelbundet. Det
kan inte sjutton vara hurtfrisk och posi
tiv jämnt i sånt väder! Det är då rn,(111'!,

skwlle behöva en "injektion". - Den
kom häromdagen! Utifrån! Av en hän
delse träffade jag tre f. d. gustavsberga
re, en från norra .Sverige, en från söder
och en västerifrån. "Tack ska ni ha för
tidningern. Vi läser den rad för rad! Den
har en förnämlig standard. Fortsätt med
det!" - Det var annat det än den för
troendeman härute, som förklarade att
han köpte ndgot nummer då och då.
Ungefär som man köper "En rolig halv
timme".

.Solig höst på er!
Red

de? Då hade det säkert inte gjort ett
dugg att de så totalt 'glömt bort sin
uppgift' ,att knappt någon människa
visste någonting om arrangemanget. In
te ens redaktören för denna tidning ha
de en ,aning om detsa;mma, och då kan
man ju förstå att reklamen var i det
stummaste laget. Men i al!ia fall, herrar
nöjesarrangörer ! Fundera på det där
med en Hten eldsvåda, då det tryter med
uppslag och pengar i ka:ssan. Elda rpå !
E-1-d i B-e-r-g-e-t! ! Resul
tatet garanterar

Fanfar
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'Då nu i vår tid arbetets mening lig
ger i lönen och mindre i skaparglädje;
då kvalificerad utbildning predestinerar

fack.idioti, och föga utbildning leder
"' livsleda i rutin - och tempoarbeten,
oea arbetaren i båda kategorierna trängs
a, outnyttjade anlagsenerg.er, som söker
och finner sitt utlevelsesurrogat i väl
::.ä.ndsreligionens reklamövertro på att
ägandet av modevaror är livslycka; då
!:U i västerländsk kultur människovärde
mäts efter framgång och denna symbo
. eras ,av ägodelar - i denna tid djup-
nar hungern efter meningsfull aktivitet,
efter "andliga" värden till en plåga,
men likställs "andlighet" på grund av
kristendomspropagandan med kyrkornas
dogmer; i den tid, då dessa predikar
uselt genomtänkta påståenden om or
saken till materialism, alkohobism, aso
cialitet etc. så folk vet varken ut eller
in, och då nufilosofiska synteser knappt
kan omfattas av fackmannen, - i denna
tid är kulturdebatt av mer än underhål
lande värde, först därför att den ger oin
vigda insyn i olika fack, sedan för att
den håller dörren öppen till en mång
fald väsentligheter och upplevelsemöj
ligheter - konst, Litteratur, musik, filo
sofi - och sist upplyser den alla, som
sällan eller aldrig läser en bok att det
finns fler lyckoämnen i livet än magen,
könet, idrotten och bilen."

Erland Dahm i "Paravan"

Tätorter och framförallt storstaden
medför många och speciella problem in
te m'inst i fråga om ungdomen. Anhop
ningen av stora grupper barn och ung
dom i hastigt uppväxande bostadsområ.
den måste mötas med speciella åtgär
der från samhällets sida. Inte minst fri
tiden inrymmer problem som inte kan
negligeras. Verksamheten i ungdomsgår
dar och stöd åt ofrivilliga organisationer
i ungdomsanbetet är centrala delar i
den förebyggande barn- och ungdoms
vården. Inför den kommande utveck
lingen med hastigt växande ungdoms
skaror - och en ökande fritid - är
det angeläget att detta slås fast.

Rutger Nyman i "Barnavård
och Ungdomsskydd"

De tecken som tyder på antågande ar
betslöshet bland ungdomen borde tas
mycket allvarltgt, Inte anänst gäller det
ta dem som har ansvaret !för yrkesut,
bildnängen, eftersom den meningslösa
tomhet, aom arbetslösheten medför, dock
kan lfylla:s och göras meningsfylld ge
nom studier, genom att lära någonting
för framtiden. - - -

,Samhällets yrkesskolor räcker emel
lertid icke till iför att ta emot en grupp
a;v ungdomar som under normala om
ständigheter skulle gå direkt ut i arbets
livet. Samtidigt har onekligen industrin
ett latent intresse Iför den ungdom som
förr eller senare kan komma i fråga
för rekryteringen. En insats i någon
fonm från industrins sida bör man där
för ,kJUnna räkna med, när det gäller att
ge ungdomsöverskottet yrikesutbildning.
Formerna för dessa insatser måste dis
kuteras och efter hand blii föremål för
överläggningar ,på högsta plan mellan
organisationerna.

Per Lindman i ''Aroetsgtvaren"

*

Nej, nu är tid att ta till hårdhand
skarna mot färtidioterna. Kan inte nå
got snille, med stöd av myndigheter med
kraft i nyporna, genomdriva en anord
ning som fungerar så, att när hastig
heten kommer upp till 70 km slutar mo
torn att gå! Och så omprövning av kör
kortet förstås vart annat eller vart tred
je år!
Leve fotgängaren!

Lennart Vallstrand
"Fabrtksaroetaren"

1Sama11bete har varit nödvändigt så
länge mänskligheten !funnits till. Som en
röd tråd genom historien går samarbe
tet mellan individer, grupper och större
kollektiv. Där framstegen har varit
störst, där har alltså samarbetet ingått
som en naturlig, ofrånkomHg del. Så
har det varit på teknikens område, på
forskningens, ja, hela den samhälleliga,
kulturella och industriella utvecklingen
är resultat av samarbete. Där detta sam
arbete är dåligt, ·blir resultatet därefter.
Där det helt upphör, leder det ofta till
kaos.
Denna kraftkälla i vår tids <historia

har ofta underskattats. Den har också
ofta missbrukats och missförståtts. Se
nare tiders torsknmg har klargjort nöd
vändigheten av att den tillvaratages, och
att de krafter, som 'ligger 1 samarbetet,
får tillfälle att utvecklas på ett 1bättre
sätt, ån som hittills skett.

,Skall detta kunna ske, t. ex. inom in
dustrin, så krävs bl. a., att det .skapas
nya organlsationsrormer, som gör det
möjligt Iför flertalet anställda att delta
ga, i någon :form av aktivt skapande
samarbete,
Alla människor behöver lfå vara med

och känna samarbetets både glädje, an
svar och bekymmer. Men vad de fram
för al'lt ,bör vara med om, det är att upp
leva den skaparglädje, som ett välord
nat samarbete kan ge,
Det är önskvärt, att detta samarbete

kommer till stånd i allmänna samcnan
hang. För Industrin är det ett livsvill
kor. Här gäUer det att kunna konkurre
ra eller gå under - det !finns ingen väg
förbi.

Artur Grell. i B-pilen

Mål z mun
När det gäller förmågan att tala of

fentligt möter man olika uppfattningar.
Medan somliga menar att det här
främst rör sig om anlag och begåvning,
säger andra att även denna konst kan
läras av oss, lite var; och att träningen
spelar en mycket stor roll. Denna sist
nämnda uppfattning behöver självfallet
inte innebära någon underskattning av
de personliga anlagen. En rik utrust
ning är alltid ett plus - men förmågan
att tala till husbehov kan vi alla till
ägna oss, oavsett skiftande begåvnings.
grad. Även de av naturen mest gynna
de behöver också utveckla sina anlag,
om dessa ska komma till sin rätt.
Konsten att tala ,kan sålunda läras,

och detta förutsätter långvarig träning
och målmedvetna ansträngningar. Vd lär

oss vanligen att tala offentligt genom
att börja så smått inom föreningar, stu
diecirklar och i andra sammanhang. Vi
kan då ha god hjälp av att utnyttja
andras råd och rön.
En mängd lärdomar av detta slag

är samlade i en kursbok, JWål i mun,
som utkommit hos Folkservice, Brom
ma 1, pris kr. 6:50. Två ABF-lärare,
Viktor Johansson (medarbetare i Gus
tavsbergaren) och Erik Saverman, redo
visar här sina erfarenheter och syn
punkter. Kursen torde lämpa sig ut
märkt för' såväl ens·kilda som studie
grupper. De många anvisningarna och
övningarna gör det lätt även för ny
börjare att klara denna praktiskt ut.
formade talarkurs på egen hand. Fram
ställningen är lättillgänglig och stimu
lerande samt innehåller goda ti,ps för
olika situationer, och den bör kunna bH
till nytta för många.

Red
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Överge inte ungdomen!
Jag talade häromdagen med en grabb,

som lämnade Gustavsberg. Han trivdes
inte - trots all vår fritidsverksamhet.
Han ansåg <len föga livaktig, trist och
en aning fövpu,ppa<l. Och framför allt
saknade han en ungdomsgård, en träff
punkt, där man utan att deklarera sina
intressen kunde finna kontakter och
samtidigt utlopp för sin akttvttet. Folk
parken är vårt surrogat och den har ju
sina sidor, ansåg han. Våra ungdoms
träffar gillade han, <le räcker ej till -
man kommer aldrig fram till pingisbor
det, var hans kommentar.
Ungdom av idag har det svårt i allt

överflöd. Svårt att fdnna sig tillrätta i
denna lavin av "lektyr", gangsterfilm,
mekanisk vrälmus.k och srpritvanor. För
söken att bjuda ungdomen god litteratur,
verklighetstrogen film,aktivt musiceran
de och andra goda .vanor för en rätt
ojämn kamp. Många unga flickor och
pojkar går miste om så mycket av vär
de, de känner sig rotlösa och accepterar
med minsta motståndets lag allt det
Iätt,illgängliga och ,blir ,passiva mottaga
re. De hinner inte erfara att det som
verkligen ger behållning och hjälper en
ung att växa som människa är det ak
tiva handlandet, att pröva sin hand
lingskraft för nyttiga och positiva än
damål, att söka verklig glädje i nöjet,
att vara med i sång, musik, idrott, stu
dier. Många ungdomar tror sig färdiga
för livet, söker verka fullvuxna andligen
och kroppsligen, omedelbart efter sko
lan - ja ofta redan under skoltiden.
Som mönster tar de filmstjärnorna, se
rierna och rör sig i nöjeslivet tillsynes
frigjorda. I själva venket döljs bakom
denna utklädsel osäkerhet och osjälv
ständighet. - Rent beklämmande är
det att i Folkparken, som skall verka
för sunt nöjesliv med smak och kultur,
se berusade tonåringar larva sig :bland
annars hyfsad u!lgdom. Att flickorna,
vill kännas vid ett raglande, svä.
rande pojksällskap! - Jag vill ändå in
te fördöma detta fåtal, som ju inte till
hör eliten. Men de behöver lära sig säga
nej, hjälpas att få stil och självaktning.
Ett påpekande, som får dem att inse
att det är ofint, tarvligt och omodernt
att hänge sig åt den konstlade sprit
glädjen.
Många föräldrar är sannerligen orsa-

ken till att flera unga blir som vilsna
i denna djungel. Deras exempel och ova
nor, liknöjdhet och ansvarslöshet är ic
ke mycket att ·bygga ,på. Och ,i ung
domsverksamheten saknar vi ledare,
som har något att ge, gåvor att dela
med sig. Det är så få, som vill bekväma
sig - om man inte får ekonomiskt ve
derlag. Jag har också en känsla av att
föreningarna av olika kulörer svikit sina
ideal, svikit ungdomen - för sin egen
svaghets skull eller för den snöda vin
ningens skull. - Det är bara den hopp
lösa ungdomen som ännu ger oss nå
got hopp.

Gg

*

Vad säger skönhetsrådet?
Vi gamla gustavsbergare ser med be

klämning hur våra markers naturliga
skönhet ofta naggas. Tippar, sophö
gar, från matjord avskalade ängar, upp
lag av alla de slag riskerar ,bli perma
nenta skönhetsfläckar. Vore det inte en
uppgift för hembygdsvårdskommitten
att påpeka och att som skönhetsråd sö
ka avstyrka ytterligare förfulning. Vi
tycker också att Centrum snart borde
planeras, Torget berrias !från allehanda
bråte, kajen rfärdigstäilas, tippen vid Ru
tens träsk snabbfyllas och annan isole
rad plats väljas för bränning av avfall
från fabriken. Kring nybyggena dröjer
det alltför länge med borttransport av
awamsmateriel och de nyinflyttade fa
miljernas barn är utsatta för olycks
fallsrisker. Och mycket mer finns att
göra för att snygga upp idyllen Gus
tavsberg.

Sven och Torsten

*

Förlust på förlustelser
Söndagen den 25/8 ibjöds gustavsber.

garna på två lförlustelser. Den ena svara
de Konsum Iför i folkparken och den and
ra ttllstäilndngen var arrangerad av sek
tionen för allmän idrott å Farstaborg.
Nu frågas: "Går det inte för hrr arran
görer att komma överens om ett system
där den 'som kommer först till kvar
nen får ensam. mala?''

"saft och idrottsvän"

*

Att begrunda
Mannen bygger hus men kvinnan ska

par hem.

FASLJGT DUMT!

Flickan hade fått plats på ett litet
kontor med bara hon och chefen. Tele
fonen ringde, men flickan satt lugnt
kvar och skrev på maskin.
- Men varför svarar inte fröken?

undrade chefen.
- Det kan jag väl göra, sa hon och

knyckte på axlarna. Men nog ser det
fasligt dumt ut, för det är säkert till
direktören själv. Ingen av mina bekanta
vet ännu att jag har börjat här.

- Jag vill ägna mig åt nåt konstnär
ligt yrke, så man får sova om mornar
na!

Knyckt ur ''Affärsekonomi"
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Med benäget bistånd av sportfiske
klubbens ledning bereddes Red tillfälle
att såsom Gustavslbergarens utsände en
augustllcvälr utöva det ädla kräft:d'isket.
Då det för Red innebar en debut -
efter 15 års försuttna möjliigheter - in
hämtades i god tid nyttiga anvisning
ar och råd av välvilliga kolleger. Wah
renberg ställde i utsikt en konsert av
Blåsorkestern på fångetplacscn, Steen
sade sig vilja dra fram extrabelysning,
medari Arbetsbyrån bestämde sig för att
ta chansen att studera mitt arbetssätt
enligt MTM. Tidningens fotograf lad
dade upp sina kameror och orienterarna
lovade på Ro[fs order betrodda män i
omgivningen. Min familj höll på att bac.
ka ur, lfruktande en verttebel folkvand
ring till plats nr 13 vid ösby träsk. Men
jag erinrade familjemedlemmarna om
att det var på deras enträgna vädjan jag
gett mig in på äventyret. - Vi började
allt.så planera utrustningen. Hushållets
ficklannpor visade sig vara ur funktion,
men snälla grannar skyndade t:U och
Gånge Rolf lånade mig till och med sin
fina pannlampa. Med diverse vinterbete
nade plagg och stövlar skulle vi klara
oss ,bra. För en första instruktion in
bjöds vi att 'beskåda platsen, då Eric
Mehlqvist inledde den stora folkfesten
den 7 aug. Han visade oss prov på pri
ma sikbete, dess fästande vid plåten, de
monstrerade håvens konstruktion och
användning, underrättade oss om tid
punkter för start och avslutning, högsta

ti,J,Jåtna antal fångade kräftor, minsta
mått osv. Hans fångst var mycket god
redan under första ,timmen. Ja,g hyste
alltså goda förhoppningar och avskräck
tes ingalunda av platsens nr 13. Tretton
brukar vara mitt lyckotal - tvärtemot
som vanligt.
Den stora dagen var inne.. En god

vän med ,bil sällade sig till oss. Hinkar,
stövlar, ficklampor och en riklig mat
säck stuvades in i bilen jämte de väl
klädda expedttlonsmediemmarna. Vid
badstun utkvitterades 6 st. håvar, aillt
under diverse undrande gliringar från
de vana kräftfiskarna, herrar Söderlund
och 1Sjödahl. Full lfart mot fångstplat
sen!

Vilken ljuvlig kväll. Den nedgående
solens strålar belyste strandpartiet på
sjöns sydöstra sida. över Tallvreten
syntes månen salota stiga upp. Träden
speg,lade sig i det lugna vattnet. En in
spelotionsbåt ,gled sakta fram över sjön,
medan vi enligt konstens alla regler
agnade våra beten, letade rätt på störar
och inväntade sexslaget. Jag trodde det
skulle komma ett salutskott som start
signal. Vi fördelade stra~dremsan mel
lan oss och sänkte högtidligt håvarna,
så där lagom mot 1botten, så att de inte
låg snett, stirrade ned i vattnet och vän
tade att kräftorna skulle komma ru
sande. K!l. 6.02 kröp det in ett skaldjur
i min håv. Jag famlade med stören,
snöret snodde sig och gick av, men upp
kom håven på något sätt och i den en

ynklig iliten tingest liknande en räka.
Den hade mycket kvar till stadgade 9
em, så jag lät den backa ut i vassen
igen. ögonblicket efter 'kommer emeller
tid frugan triumferande med en stor
baddare, Hasse med en bredstjärtad ho
na och Ingrid varskor att det är snudd
på visit i hennes håv. - Ny lyser må
nen med sin stlverstrlmma mot vår
strand och nu inflyter den ena kräftan
efter den andra i vår hink. Rilockan 8
anbefalldes kaffepaus och överblick av
slagfältet. Resultatet 10 kräftor av stör
re f'onmat och 5 mindre rapporteras över
sundet ti,M Kurre Hagelin, som fnyser.
Han låg tydligen i lä, men han har ju
svårt att hitta föland.

Nu infinner sig fotografen och tar någ
ra 1bilder, varav en återges här. Ingen
människa 'kam se att kräftan i håven är
ditritad. - Den duktige plåtmannen
sticker så plötsllgt ned näven i vassen
och visar fram en hummer. "Så här
ska dom se ut", viskar han, Jag till
vitade honom för hans regelvidriga
fångstsätt, men behåller ,praktexempla
ret som pris och återgår till att beskå
da mina håvar. Tack vare RO!lfs starka
pannlampa kunde jag nu se hur det krä
lade av kräftor i vasskanten. Men trots
att jag bjöd på en stor rlskstjärt und
vek <lom att krypa i håven. - En spe
jartrurpp pojkar ringlar förbi med pann
lampor i mörkret. Jag lade märke till
att den ena var vit, den andra röd, den
tredje 1brun och den ,fjärde svart till hår
färgen. De rapporterade att Harry Dahl
gren och Nisse Eriksson inte hade fått
"näge vidare". Klockan 9 hade vår skörd
stigit till 25 stora och 10 små kräftor.
- Lennart Nordström infann sig nu
som representant Iför Arbetsbyrån och
fick sin chans att åskådliggöra de rätta
handgreppen vid inhåvnmg', moment ett
och två. I skumrasket förtalte han och
Hilding huruledes man med hemliga
tricks kan öka sin skörd, vilka jag så
som expeditionsledare och debutant gi
vetvis avstod från att nyttja. Men min
olydiga dotter fäste ett köttstycke vid
en repstump och placerade det i närhe
ten av sin håv. En hord av kräftor -
åtminstone fyra - trängdes omkring
godibiiten, men struntade i att krypa på
plats i håven. Att sticka ned handen
och fånga en vågade jag inte.
Mönkret rädde över nejden. Jag säg

min fru sträcka ut en hand och för att
hjälpa henne snubblade jag fram över
stock och sten och sträckte arti,gt ut
min. Hon hade en kräfta i nypan. Han
nöp mej. Och jag som inte gillar act ta i
kräf'tor. Mina håvar fick grabben vittja.
al1tefter jag elegant lyfte upp dem med
vana händer. I en håla i vassen sänkte
jag min håv - och si, efter en kort
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stund triumferade jag med ,parvinst. Go
da resuttat inrapporterades också frän
andra frontav,snitt och vid ny kaffepaus
kl. 10 kunde vi räkna in 39 större och
16 smärre kräftor i vår hink.
Kl. 10.15 <plumsade en av damerna i

vattnet, dock endast till knäna. Kräftor
na skrämdes undan för en stund, men
återvände snart sedan läget !blivit lug
nare och rösterna dämpats ner. Hå
varna flyttades.

Det var en tjusig ikväll, månen sken
underbart, från strandpunkterna runt
sjön glimmade irrande ljus och allt var
stilla och tyst. Tidigare hade man varit
rätt högljudd - hade man först nu kom
mit under fund med att kräftorna har
hörsel? IDller har dom inte? Under den
sista timmen verkade också fiskelyckan
litet lugnare. Väntestunderna på tillök
ningen <blev längre, men där kom i alla
fall en stor sak med endast en framklo,
och övriga i laget inlevererade ytterli
gare törstärkning. Klockan 11 känner vi
oss belåtna, märker en viss trötthet i ben
och rygg, men är på prima humör. Det
här var jättekul ,säger rulla med en mun,
när vi !börjar kontrollräkna kvällens
skörd, 70 .stycken! Med stor saknad lät
vi de 20 minsta i ordnad gåsmarsch
vandra Mer till träsket. De höll måttet
- kanske de var honor allihop. Men
sagt är sagt!
Folkparken illuminerade vår återfärd

och dansmusiken stämde upp en Rock
en Roll, när vi gjorde vår triumffärd åter
ti<ll bastun. Brand-Johan, Helge Axels
son och Oskar Berg'kvist gjorde stora
ögon, när jag bar fram min hink för vi
sitation, och förklarade att de minsta
låg överst. Varpå Hei!ge håvade upp en
bamsing. Rekord! Lämplig rubrik i Gus
tavsbergaren: Debutant i kräftfiske slog
alla med häpnad!

enen gamla -oedhoden:

•Sista semesterdagen dvs. den 2 aug.
på eftermiddagen gick plötsligt brand
sirenen. 1SamUdigt började häftig rök
stiga upp Ifrån bergen bakom Höjdgatan.
Jrug högg kameran och rusade iväg.
Kanske var det Höjdgatan 5 som brann
och eftersom jag /bott där största delen
av mitt liv så kändes det lite konstigt.
Nu var det inte så farligt, det var bara
den gamla vedboden som brann och där
med utandades sin sista suck.
Medan jag stod där kom tankarna

från rbarndomen. Jag tänkte på hur
mycket ved det hade sågats och huggit-i
sedan Höjdgatan byggdes omkring 1905.
Jag kommer också ihåg farbröderna och
hur de stretade. Alla hade sina leveran
törer, med olika hästar som kom nästan
varje dag' under sommaren. Där var
Långvikarn med en vit och en bläsig
häst, Velarnsund med två bruna, Lilla

På natten sköljde vi våra kräftor
hemma i badkaret. Vid ett-tiden vand
rade en efter en av dem till den grymma
grytan för att dö levande. Och för att
anta och inta den läckra röda färgen,
salt, dillsmak och en halv d'Iaska Kum.
Rolf sa visserligen att det skulle vara
pilsner för att ta bort dy:smaken - men
man är väl kooperatör !
PMö'ljande afton avåts läckerheterna

under solenna former, kulörta lyktor
och med litet extra gott tilltugg. Dock
inte nubbar som det stod på de dumma
haklapparna. Ungarnas maga.r stoppade
för ett dussin kräftor - jag var belåten
efter ett halvt. Litet svantpstuvntng, ett
par köttbullar, och så en ,god kopp kaf
fe. Ja, att äta kräftor i ett trevligt lag
var faktiskt irite dumt. Det gav mer
smak.
Kan man få en plats vid träsket nästa

år igen?
Red Glo

Kovik med en svart och en brun osv.
Smågrabbarna kom alltid med bröd åt
hästen och eftersom det var lång väg
fick farbrorn komma in och få ·kaffe.
Under t.lden "vaktade" vi hästen som
lugnt stod och tuggade hö.
Jag minns Nordqvist som hade ved

bon på gaveln med fönster på skullen.
Nilson, Tränisse kallad, som hade så
många konstiga hyvlar och sågade ved
så noga, Tegerström, Enwall, Fredrik
Jansson, Eskil Pettersson, Farbror
Johnson som tyckte bra om aspved osv.
När farbröderna blivit äldre fick Acke
Ullberg alla stora knubbar som de inte
orkade på. På vedbodörrn ikunde ja,g
läsa ända ti11 slutet att Eskil Petters
son, Fredrik Jansson, Emil Steen och
Gerhard Geschwint hart båtar, ty pen
seln och rärgen hade provats på dör
ren.
Emil •Eklund hade vedbod nr 4 och där

var det glasruta för lwfthålet ovanför
dörren. Nr 6 tillhörde Erik Johansson.
Han hade många barn så vedboden var
sliten och låset krånglade, för ungarna
tappade jämt nyckeln. Gustavsson ra
made in tavlor och var en duktig snic
kare. Han hade också höns i backen
ovanför.
Eftersom vedboden på den tiden var

allas hobbyrum så var den ofta trivsamt
ordnad med skåp för verktyg. Det kunde
hända att det inte blev så mycket gjort
utan mest prat. Ibland såg man att far
bröderna hämtade upp något starkt frän
den närbelägna källarbacken och då
kom diskussionen igång. Ja där på ved
backen har världspolitiken kannstöpts
sedan unionskrisen 1905. Ibland hörde
man farbror ,Eskils härliga basröst
sjunga: "Vem är som ej vår broder
minns" eller "Vila vid denna källa".
I höstens sena kvällar glimmade de

hederliga gamla stallyktorna. För oss
barn var det något av mystisk stämning
kring tomtegubbarna som tassade ti!J
vedboden. Vi var ju inte heller så upp
lysta på den tiden.
Vid det häir laget har Brand-Johan

och hans pojkar elden under kontroll
och hyresgästerna i 5:an och 7:an kunde
dra en suck av lättnad. Den gamla ved
boden hade tjänat ut och den användes
numera mest som cykelgarage, ty Höjd
gatan får ju sin värme i våra dagar från·
Skevfä.sgatan 8.

Rolf
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Sambandet Idrottssommar
Torsdagen den 8 augusti, en dag med

"växlande molnighet oclh varmt." Vid
sextiden är vi på väg mot Stadshuset,
stannar på bron, hör på örjanslåten och
ser Riddaren och Jungfrun vandra sin
stig.
Vid ingången till Stadshuset står någ

ra grupper utlänningar, beundrande
brunnsskulpturerna, medan andra grup
per över borgargården vandrar mot pe
largången, där vaktmästare är i färd
med att ställa ut notställ, stolar och
bänkar till kvällens konsert av Park
orkestern. När vi tar plats på en av
bänkarna har redan ett 40-tal satt sig
att vänta och fler strömmar till. ,Snart
tycks alla 'bänkar vara upptagna, men
många föredra att stå eller sitta på
trappsteg.
Orkestern med ett 40-tal medlemmar

anländer, stämmer sina instrument,
bläddrar i noterna och spelar några tak
ter, vilket ger publiken en känsla av
vad som komma skall. Klockan i ,Stads
hustornet slår 7, kvällens dirigent Sten
Frykberg bestiger pulten, hälsad av
applåder, höjer taktpinnen och tonerna
väller ut, ut över Mälaren och mot ,Sö
ders och Gamla stans av kvällssolen be
lysta fasader.
Nummer efter nummer följer och

mottages med tacksamhet av en allt
större publik. Medan solen går ned med
mycket färg avlöser månen på sin bana
upp över Söder och med en glittrande
bro tm Stadshuset.
När vi söker oss hemåt talar vi om

sambandet mellan dessa konserter och
Gustavslberg. Omkring sekelskif'tet bodde
i Gustavsberg ett par makar Lindqvist,
mannen var sjuk i s. k. "andtäppa"
= silicos, och blev ej gammat, men än
kan arbetade i fabrrken som "nabbkräf
ta", en benämning på de äldre kvinnor
som för hand slog nabb, .pigg m. m.
Makarna Lindqvist hade två söner

vilka i ynglingaår lämnade Gustavsberg,
en åtgärd som ej sågs med goda ögon
av fabriksledningen. Alla barn i sam
hället til1hörde ju fabriken och nitiska
fönmän sökte göra livet surt för föräld
rarna.
En av sönerna hette Fritz. Han kom

till L. M. Ericssons i Stockholm, där
han snart kom med i arbetarrörelsen och
blev så småningom stadsfullmäktig. Där
motionerade han om anslag till givande
av konserter i stadens parker dit all
mänheten skulle äga fritt tillträde. Så
som gustavsbergare kan vi väl känna
en viss tillfredsställelse i att initiati
vet indirekt kom härifrån.

Håte

Ett matchur har ordmat» för uirotteplaäsen, inte minst till noggranna supporters
förtjusntng. Det är Omega, förrnedlat av vår urmakare 'I'hbrnquist,

Foto: H. Ohlson

Fotboll
Fotbollen har haft det svårt, men kan

ske kommer en vändning och bättre vind.
I klass 1 av Stockholmsserien har poj
karna av sex matcher fÖrlorat fyra,
fått en oavgjord och vunnit över örby
med 3-1. - B-laget leder sin serie och
juniorerna ligger i övre halvan av sin
tabell.
Farstaborgs plan befinner sig i bra

skick efter omläggningen och anlitas fli
tigt av bollspelare och idrottsmän i Gus
tavsberg, av skolan och av grannar, bl. a.
Lillsved. En nyhet är det Omegamatch
ur, som förmedlats av urmakare Thörn
qvist i Gustavsberg.

Korpfotbollen är nu avslutad. Serien
vanns av Kontoret, som fick 12 poäng på
8 matcher och målkvoten 18-7. Andra
plats tog HPF med 10 poäng med Pres
sen pressade sig fram till en tredjepla
cering. Här nedan segrarlaget i ställning.

Fri idrott
IHubbmatch i fri idrott mellan Nacka

och Gustavsb2rg utkämpades söndagen
den 25/8. Det blev en jämn och spännan
de tävling, där Nacka segrade med 83
poäng mot Gustavsbergs 79. Banorna var
delvis under vatten, blåsten var besvä
rande, vilket givetvis inverkade på re
sultaten:
100 met.: 1. Allan Lindblom, Nacka

12.0, 2. Tore Lundgren, G-berg 12.0, 3.
Leif Fremdling, Nacka 12.0.
1000 met.: 1. Allan Ottosson, Nacka

2.46,0, 2. Arne Österberg, Nacka 2.49,1,
3. Alve Jonsson, Nacka 2.51,0.

Höjdhopp: 1. Fred Nilsson, Nacka 1.75,
2. Leif Dahlkvist, G-berg 1.70, 3. Gunnar
Andersson, G-berg 1.70.
Längdhopp: 1. Leif Fremdling, Nacka

5.72, 2. Allan Lindbom, Nacka 5.69, 3. Fred
Nilsson, Nacka 5.62.
Kula: 1. Gunnar Andersson, G-berg

12.45, 2. Rickard Bärlin, G-berg 11.28, 3.
Leif Fredblad, G--berg 10.65.

Spjut: 1. Gunnar Andersson, G-berg
51.78, 2. Leif Fremdling, Nacka 40.84, 3.
Fred Nilsson, Nacka 40.56.
Diskus: 1. Gunnar Andersson, G-berg

37.55, 2. Rickard Bärlin, G-berg 30.18, 3.
Leif Fredblad, G-berg 28.60.
Stafett 4Xl00 m.: 1. Gustavsberg 50.0,
2. Nacka 51.0.
Den planerade handbollsmatchen mel

lan damlag från Nacka och G-berg in
ställdes. Istället anordnades en tävling
i slungboll där alla fem deltagande Gus
tavsbergsflickorna placerade sig först
prislistan. De bästa resultaten blev:

1. Tora Severin, G-berg 40.59.
2. Ulla-Greta Andersson, G-berg 39.97.
3. Svea Box, G-berg 39.16.

Kontoret vann Korpen
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Skytte
Skyttets korptävling, som gick den 26

maj, omnämndes i föregående nummer.
Här har vi nu också resultatlistan:
Klass 1. Leif Ullberg, BKF, 96 poäng,

Sven Bengtsson, BKF, 91 poäng, Rune
Hedberg, HPF, 89 poäng, Alf Nordin,
TPF, 88 poäng, Bjarne Svensson, HPF,
87 poäng, Tore Lundgren, TPF, 86 poäng,
Uno Skoglund, Lantbr. 86 poäng, Ingemar
Andersson, BKF, 85 poäng, Göran Mel
lander, TPF, 85 poäng, Werner Eickele,
HPF, 84 poäng, Freddy Magnusson, BK!F,
83 poäng, Nils Levin, TPF, 83 poäng,
Kenny Olsson, TPF, 83 poäng, Tord Lind
ström, TPF, 83 poäng.
Klass 2, Erik öberg, HPF, 92 poäng,

Birger Arvidsson, HPF, 91 poäng, John
Johansson, HPF, 91 poäng.
Klass 3. Valter Karlsson, Lantbr. 93

poäng.
Klass 4. Bertil Bergström, BKF, 91 po

äng, Hugo Persson, TPF, 87 poäng, Hil
ding Axelsson, BKF, 86 poäng.
Klass Vet. Oscar Bergkvist, TPF, 91

poäng.
Lagtävlingen: HPF 452 poäng, BKF 449

poäng, TPF 442 poäng, Lantbr. 417 poäng,
KPF 394 poäng.

Gymnastiken ger sig inte. Skolans
barnantal ökar och man måste nu lägga
beslag på den lilla gymnastiksalen som
lektionssal. De manliga och kvinnliga
gymnasterna drar nu in i Bergasalen -
i väntan på det nya gymnastikhuset till
våren - och inbjuder till härlig motion.
Kvinnliga på måndagar kl. 19.30, ledare
Tora Severin. Manliga på fredagar kl.
18.30, ledare T. Rolf.

Anders Bonnevier, trogen idrottsvän och
funktionär mottar förtjänstmedalj av
Bertil Nordenfeldt på Saltsjöbadspelens

Jubileu1nstävlingar.
Foto: H. Ohlson

Saltsjöbadstävlingarna
50 år

Sveriges äidsta samtävling i fri idrott
firade den 7-8 september 50-årsjubileet
med välorganiserade tävlingar på Salt
sjöbadens Idrottsplats. Gustavsbergs IF
ställde upp med ett dussin deltagare,
varav hälften ungdom. Starka trupper
kom också ifrån Boo, Järla, Nacka, Salt
sjöbaden, Skuru och Älta. Att denna
samling för idrotten hållit samman ge
nom åren får man tillskriva dels ett
starkt idrottsintresse på den ihär sidan
av Stockholm, dels de gamla kämparna,
som var med i begynnelsen och sedan
lett tävlingarna år Ifrån år. Två trotjä
nare var de bortgångna Wiking Har
bom och Henning Wahlberg. Tre män
som än är med på innerplan hyllades
vid spelens öppnande. Framför def'ile
rfngsleden trädde Oscar Wahlberg, Ber
til Nicklasson och vår Anders Bonnervier
och förärades förtjänstmedaljer följt av
fanfar från Oustavsbergs Blåsorkester.
En ·historik över tävlingarna ingick i

det tryckta ,programmet. Gustavsbergar
na var med från starten och här på
hemmaplan berättar man gärna om den
gamla goda tiden, då lbåtflottan stack
över Baggen med kämpar och publtk.
Därom borde andra pennor berätta i
Gustavsbergaren.
Dagens tävlingar på den vackert grö

na gräsmattan och de tegelröda banorna
blev en triumf för Järla ]F, som poäng.
mässigt segrade i senior- och ungdoms
klass. Största. poängplockare lblev "vår"

Bernt Johnsson, som vann 100 m, längd,
tresteg och stav för Järla. Nackas nya
stjärna, Arne Österberg, plockade hem
poäng i 800, 1,500 och 5,000 m.

·Efter tävlingarna hölls jubileums
bankett på Grand Hotell. Vi gissar att
det var en trivsam Ikväll med samtal
man och man emellan kring de många
minnena från idrottsarenan,
Och här några resultat:

Seniorer.

Längdhopp: B Johnsson, Järla 6.26
StaJV1hopp: B. Joh!11S'SOn, Järla 3.85
800 m.: A. österoerg, Nacka 1.58.4
200 en. häck: I Häkansson, Järla 27.1
Tresteg: B. Johnsson, Järla 13.38
Höjdhopp: G. Gustavsson, Järla 1.90
100 m.: B. Johnsson, Järla 11.5
Kula: N. Nilsson, Järla 13.10, R. Bärlin,

Gustwvslberg 12.63
1500 m.: A. Österberg, Nacka 4.03.0
Diskus: D. Åkerberg, Järla 39.39
400 m.: K. Olsson, Boo 53.0
Spjut: T. Johansson, Järla 61.63
5.000 m.: A Österberg, Nacka 16.00.4
Svensk stafett: Järla 2.07.9, Boo 2.12.3
Slutpoäng: Järla 215.5, Boo 175.5, Nacka

174, Oustavsberg 37, Sikuru 26.

Ungdom.

Längdhopp: B. Skagersjö, Järla 6.09
Kula: R. Eriksson, Järla 12.74
Höjdhopp: L. Dalhlkvist, Gustavsberg

1.70
Diskus: B. Skabersjö, Järla 36.90
Slutpoäng: Järla 339, Boo 183, Gustavs

berg 126,5.

SaltsjöbadstävUngarnas högtidliga öppiWJJide. Vitklädda gustavsbergspojkar är med
i idrottsmännens parad. De gamla kämparna, med Bonne i främsta ledet,

i stram givakt.
Foto: H. Ohlson
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Vi har börjat jobba!
Enhetsskolans vårkull i !f:an är nu

ute i förvärvsarbete. Vi har ,gjort en
snabbrond för att se hur ungdomarna
har det på hemmaplan. Flera har i sko
lans yrkesorientering haft kontakt med
det nuvarande jobbet tidigare, andra har
praktiserat som sommarelev. Men nu är
man fast anställd. Och trivs bra tyd
ligen.

På fabrikens mekaniska verkstad träf
far vi på Arne Johansson och Stefan
Box, som håller på -on.ed att rigga upp
en liten svarv. Anne är rörmokarlär
ling, 1Stefan är redan säker på svarv
ning.

Maud Johansson och Britt Dahlgren
har rfått jobb på Försäljningsavdelning-

en som kontorselever. Här får man inte
vara främmande ,för räkne- och skriv
maskiner. Och siffrorna ska stämma!

Linda Rataggi har hamnat på Kom
munalkontoret, där hon också praktise
rat tidigare. Hon trivs och tycker att
hon får en bra inblick i det kommunala.
Närmaste planer är en folkhögskola och
så om möjligt Socialinstitutet.

Gunilla 1Ström tycker om barn - och
barnen om henne - kan vi 'konstatera
vid besök på Daghemmet. Hon tår också
beröm av föreståndarinnan och vet sin
väg. Folkhögskola och seminarium för
barnträdgårdslärarinnor.
Till slut sticker vi upp till Hästhagen

Ungdomens egen sparform
Den ungdom som emider planer för

sin <framtid har ett bra verktyg till :.sitt
förfogande genom Iönsparandet. Runt
om i landet ansluter sig varje år tusen
tals framsynta pojkar ocn flickor från
16--25 år till Iönsparandet. Just nu är
det nära 80.000 ungdomar som är med.
De har 50 miljoner kr,onor innestående!
I Gustavsberg finns också en Hten

grupp ungdomar som är lönsparare. De
vet att de just som unga har bättre
ekonomiska förutsättningar än son: äld
re att regelbundet sätta av 10 proc. av
sin lön, att disponeras först efter vissa
år. De har en god ränta på pengarna
och får dessutom gratischanser att år
ligen få en vinst mellan 50--10.000 kr
i '1önsparelotteriet. Förra året delade
man ut tillsammans 351.000 kr till var
16 :e lönsparare.
Lönsparandet -är belovärnt och effek

tivt och för raka vägen till ett verkligt
sparrnål.
Under hösten kommer vi i fabri,ken

att medvenka till en aktion för att få
många :fler med i lönspararkretsen. Det
lönar sig att säga ja till 1lönsparandet!

G-g

och Konsums fina snabbköpsbutik. Här
hittar vi Marianne Kreutz i full fart med
den goda konsumosten. Hon trivs bra
med sitt jobb och siktar på biträdes
jobbet.
God fortsättning på er allihop!

Text. G. Dahlberg
Foto. H. 0hlson
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En dag 5A Vad kan du studera •1 h .. t2os .
Jag är en liten mus, som bor i Kvarn

bergs-skolan. Ni kon inte ana vilken mo
dern lägenhet jag har fått tag i. I översta
korridoren, vid 5 A:s klassrum alldeles
vid pennvässaren i ett litet hål, som jag
inrett själv. Till säng har jag en stor tänd
sticksask, och ett fint sängöverkast har
jag också. Det är ett vitt fint läskpapper,
som Margareta har ritat ett fint mönster
av blommor på med färgpennor. Jag såg
det nedanför hennes bänk och en timme,
när alla var upptagna med något annat,
passade jag på att snappa åt mig det.
Sen har jag en hel massa andra saker
som jag har fått av min fästman Jöns.
En sak som jag har fäst mig särskilt vid
är toaletten i vitt porslin. Fast jag tänker
inte bo här så länge, för jag är ju för
lovad med Jöns. Vi tänker gifta oss till
våren. Då ska vi bo i vaktmästarns käl
lare, där vi har tingat en fin lägenhet.
Visserligen förlorar man det gamla nöjet
att sitta och höra på lektionerna, men i
vaktmästarens källare ligger ju mössens
biograf. Vi kommer att bo ganska nära
den. Men det var ju inte det jag skulle be
rätta om. Det var om mitt besök in i själva
klassrummet. Det började en dag, när
klassen hade modersmål. Jag satt i mitt
hål och hörde på lektionen. Det var en
sak jag gärna ville ha reda på, och det
var hur den rösten, som pratade, såg ut.
Den här dagen tog jag mod till mig och
tänkte i alla fall smyga mig fram till dör
ren. Sakta tassade jag fram. Ingen såg
mig. Nu fick jag syn på en tant där
framme. Var det rösten? Jag tänkte mig
något helt annat. En lång, smal lärarinna
med bistra rynkor i pannan och glasögon
långt ner på näsan. Det här var ju en
vanlig söt tant, en sån där som man kan
möta ute på gatan. Nu vände ·sig fröken
åt mitt håll, och jag smet under en bänk.
Jag satt under Ingrids bänk, och nu frå
gade fröken henne, om bon visste vad
tempus betyder. "Tidsformer, så klart", sa
Ingrid. Då sa fröken, att det var bra, att
hon kunde läxan. Nu smög jag mig ut på
golvet ,igen, men den här gången hade
jag otur. Fröken fick syn på mig, och med
ens började hon galltjuta: "En mus, en
mus". Och så hoppade hon upp på ka
tedern. Ungarna såg förstås sin chans
att få bråka. Jag skyndade mig att smyga
in i mitt hål, och där satt jag och tittade.
Det var en syn det, förstår ni. På kate
dern hoppade och skrek fröken, och ung
arna bråkade det värsta de orkade. Ma
rie-Louise ställde sig på bordet längst ner
och började dansa hulo-hula. Bosse, Kjell,
Börje och Olle övade sig att stå på hän
der. Men det var ingenting mot Marita
och Helmy, som gungade i gardinerna.

ABF
Cirklar i musik för olika instrument,
Kvarnbergsskolan. Sven Wahrenberg.

Manskör: Kvarnbergsskolan tisd. kl.
19.30. Ordf. Olle Forsman.

Gymnastik: Kv. Bergasalen månd. Leda
re Tora Severin.

Gymnastik: M Bergasalen fred. Ledare
Torsten Rolf.

Stråkorkester: Kvarnbergsskolan tisd. kl.
19.30. Lennart Backman.

Den moderne talaren: Ledare Anna An-
dersson.

Nutidskvinnan: Ledare Anna Andersson.
Kommunal vardag.
Hur ska vi ha't? En kurs om ekonomi.
Vad händer i världen?
Motorteknik.

:i; övrigt startas cirklar i de ämnen som
tillräckligt många visar sig intresserade
av t. ex. Våra blommor, Film, Televi
sion.

Föräldrar, ungdom och
samhälle

(fem studiekvällar)
"Om konsten att vara föräldrar". Kura
tor fru Lis Lagercrantz-Asklund
Torsdag 17/10.

"Får ungdomen för mycket hjälp av sam
hället?" Byråchefen Lars Bohlin
Måndag 21/10.

"Världens ungdom just nu." En över
blick av ungdomens livssituation i olika
världsdelar. Generalsekr. i KFUM Bo
Bengtsson, Stockholm.
Torsdag 24/10.

"Livsåskådning och uppfostran." Sekr. i
Sv. Kyrkans Diakonistyr., teol. kand.
Ingemar Glemme, Stockholm.
Måndag 28/10.

"Om barn och pengar." överlärare Sixten
Linderholm
Torsdag 31/10.

Tid: Kl. 19.30-22.00 (tre lektionstimmar
ä. 45 min.)

Lokal: Folkan.
Närmare upplysningar gm Bert i 1

P e ter s son och H i 1 mer Sjö berg.

KONSUM
Studiegrupper samlas i följande ämnen:
Varför just Konsum?
Har medlemmarna något att säga till om?
Samköp i Norden.
Kläder som barnen behöver.
Glatt och lätt hemarbete.
Kurserna ära avgiftsfria.
Närmare upplysningar lämnas i buti

kerna samt av assistent Harry Eric
s o n, som har tel. 307 68.

FACKFÖRENINGEN

startar följande cirklar:

Grundkurs i nationalekonomi.
Hur riksdagen arbetar.
Lokal: Fackföreningsexpeditionen.
Ledare: Axel Öhlund.
Fredagar kl. 18 och 20.

YRKESSKOLi\N

Kvällskurser anordnas i nedanstående
ämnen:
Sömnad för nybörjare.
Klädsömnad för äldre,
Matlagningskurser.
Barnavårdskurs.
Porslinsmålningskurs.er.
Kurs i metallarbeten.
Språkkurser i engelska och italienska.
Räkning och bokföring.
Stenografi.
Maskinskrivning.
Kurser i andra ämnen anordnas om in

tresse finnes.
Anmälan göres till skolexpeditionen

tel. 308 25.

FABRIKEN

Fortsättningskurs för Arbetsplatssamari
ter. Sekr. David Hjerpe, BKF.
Onsdagar kl. 17..

Brevskolans kurser för enskilda studier.
Närmare genom personalkonsulenten.

Men då, förstår ni, knackade det på dör
ren, och in kom överläraren. Fröken blev
röd i ansiktet, där hon stod uppflugen på
katedern. "Vad ska det här betyda?"
frågade överläraren. "Jo, det finns en
mus hör inne." "Jaha det .förklarar sa
ken", sade överläraren. "Särskilt som frö
ken är ett fruntimmer". Och så gick hon.
Men då började jag känna mig trött, så
jag gick ner för att lägga mig och sova.
Jag kommer i allo fall att göra om det
här besöket, det kan jag lova.

Viveca

Cfiden 0gar
Do you rc1nember
den sommar som gått?
Höst i September,
regnigt och grått.
En årstid i sänder
går mot vinter och jul,
då solen sig vänder
mot vår - det blir kul!

John Arvdersson
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CD

Födda.
6 juni. Lars Tommy, s. t. Karl Lennart

Norling och h. h. Sigrid Ingegerd f. Mår
tensson, Skuggan.

11 juni. Jan Anders, s. t. Lars Rickard
Bärlin och h. h. Jennifer Katherine f. Murie,
Sadelv. 1.
27 juni. Rolf Lars Håkan, s. t. Ernst Rolf

Martin Johansson och h. h. Irma Torborg
Alexandra f. Karlsson, Grisslinge.
27 juni. Dagmar Birgitta, d. t. Karl Evert

Jakobsson och h. h. Anna-Brita f. Nilsson,
Mörtnäs 1: 137.
27 juni. Inga-Britt, d. t. Sven Thorild

Wahrenberg och h. h. Gertrud Majken f.
Daun, Hästh. v. 3.
29 juni. Harry Sigfrid, s. t. Kjell Sigfrid

Ström och h. h. Elsa Helena f. Kokko, Mört
näs 1: 70.

30 juni. En dotter t. Lars Sture Petterson
och h. h. Kerstin Helena Kristina f. Thel
berg, Thun-Ollev. 25.

2 juli. Ulla Christina, d. t. Hans Svante
Roland · Johansson och h. h. Ulla-Britt f.
Mohlin, Mörtnäs 1: 283.

4 juli. En son t. Bo Göte Palmer och h. h.
Ella Marta Viola f. Andersson, Ingarög. 3.
8 juli. Elsie Birgitta, d. t. Tage Lennart

Johansson och h. h. Elsy Maria f. Arnbark,
Mariag. 11.

12 juli. En son, t. Karl Ivar Rönnlund och
h. h. Eva Maria f. Jonsson, Rutens v. 14.
13 juli. En son, t, Bengt Gustav Olsson och

h. h. Sonja Elisabet f. Mattsson. Rutens v. 8.
10 juli. En dotter t. Fritz Olof Andersson

och h. h. Britt Iris Johanna f. Lundberg,
Farsta.

15 juli. Göran Nils Tomas, s. t. Nils Gustav
Gunnar Ekrot och h. h. Irene Inger Elisabeth
f. Frank, Farsta.
26 juli. En son t. Per Erik Gustavsson och

h. h. Dagny Maria Lucia f. Aberg, Trall
banev. 6 B.

8 juli. Eva Kristina, d. t. Sten Gerhard Nor
din och h. h. Maire Hillevi f. Sosimäki,
Hästskov. 2.

25 aug. En son t. Karl Folke Fridolf Lind
blom och h. h. Ingrid Maria f. Jansson G:le
Svart. v. 9.

18 juli. Leif Harry, s. t. Harry Artur Svan
och h. h. Stina Ingeborg f. Henrikson,
Ingarö tvärg.

30 aug, En son t. Lars Stjärnkvist och
h. h. Eva Margareta f. Vennberg.

Vigda.
8 juni. Andersson, Nils Rune, Hägersten

och Ingrid Margareta Magnusson, Hästh.
terr, 9.

8 juni. Brodd, Nils Arne, Sthlm och Hjördis
Emmy Maria Andersson, Mörtnäs 1: 524.
8 juni. Svan, Harry Artur och Stina Inge

borg Henriksson, Ingarö tvärg,
21 juni. Vestin, Karl Edvard och Sonja

Märta Louise Frid f. Törnkvist, Kullen 1.
21 juni. St.römberg, Karl Ivar, Hästh.v. 7

och Gun Inger Gustavsson, Mariag. 11.
21 juni. Gustafsson, Stig Olof Agne Hästh.

terr. 7 och Hulda Ingeborg Rydberg, Hästh.
v. 4 B.

22 juni. Karlsson. Bertil Gustav, Boo och
Birgitta Sunesdotter Karlholm, Rutens v. 22.

6 juli. Engström ,Karl Ake, Hästh. v. 1 och
Gunvor Inga-Lill Pettersson, Betsede 1: 59.
29 juni. Nordin, Sten Gerhard, Hästskov. 2

och Maire Hillevi Sosimäki.
1 aug, Vestin, Lars Yngve, Sundbyberg och

Ulla Margareta Forslund, Tjärnstig. 2.
6 juli. Svensson, Kurt Oskar Valentin, Ma

rlag. 2 och Ulla Anna Kristina Andersson,
Ekhaga.

1 aug, Svenson, Bernt Lennart Rudolf, Vil
lag. 10 och Kaija Tellerva Pitkälä.

17 aug, Rönnkvist, Göte Albert. Spånga och
Laila Barbro Yvonne Nilsson, Skeviksg. 8.
7 sept. Kastman, Birger och Irma Marga

reta Månsson f. Tomtlund, Mariaplan 6.
17 aug, Rodön, Johan Erik, Vaxholm och

Irene Britten Aurora Johnsson f. Törnqvist,
Trallb.-v. 8 B.

Döda.
9 juni. Porsl.mål. Johan Emil Löfdahl, Ske

viksg. 5. 55 år.
10 juni. Fröken Margit Elisabet Andersson,

Höjdhagsv. 15. 33 år.
11 juni. Kontoristen Bror Erik Erland

Holst, Hästh.-terr. 2. 33 år.
5 juli. Fru Anna Maria Dahlkvist, Rutens

v. 2. 38 år.
6 juli. Städaren Elias Teodor Steibert, Vil

lag. 6. 67 år.
5 aug, Transportarb. Karl Helge Blomkvist,

Ingarög. 9. 56 år.
27 aug. Fru Hilda Maria Karlsson f. Kind

berg h. t. porsl.bränn. Erik Albin Karlsson,
Kullen3. 59 år.

In Memoriam
Mrs. Agda Larson (född Pettersson)

avled den 26 juli 1957 i sitt hem rSmith
town L.I. UISA, 73 år gammal. Den bort
gångna var född i Gustavsberg men emi
grerade till Amerfka år 1919. Många
äro de Gustavsbergare i fönskingringen
som besökt hennes gästfria hem och
hon höll alltid kontakt med hemorten.
Tidningen Gustavsbergaren var för hen
ne en stor glädjekäHa och hon längtade
efter varje exemplar vilket gav henne
den kontakt med sin kära hembygd som
hon aldrig glömde.

F'rid över hennes minne.

Birger P.

Posten i Gustavsberg drabbades un
der våren av sorg. Den 14 maj 1957 av
led brevbärare ,Sven Jansson.

Vid Gustavsbergsposten har Jansson
gjort stora insatser och då främst inom
brevbärningen,
I december 1936 anställdes Sven Jans

son, vilket innebär att han i inte mindre
än 20 år arbetat inom posten.
Plikttrohet och ansvarskänsla var

Sven Janssons motto, aldrig rädd för be
svären, aldrig en tanke på att spara
sig själv.
Hjälpsam och glad var han och som

sådan skola vi sarnhällsbor minnas ho
nom.

Conny Rolf

Skolnytt:
Läsåret började med upprop den 29/8

och höstterminen slutar den 21/12. Vår
terminen omfattar 8/1 till 14/6. Lovda
garna är planerade på följande sätt:
7/10, 18/11 och 20/12. Vårterminens lov
17/2-22/2, påsklov 3/4-9/4, 24/5 och
13/6.
Följande nya lärare ha anställts:

adjunkten Bertil Stenborg, yrkesvalslära
ren Sixten Lyngander,folkskollärarenBo
Ljungquist, gyrnnasttkdlrektören Lin
dahl, ämnesläraren Nils WestHng, hand
arbetslärarinnan Kristina Malmberg och
skolkökslärarinnan Viveka Hederström.
Från lärarhögskolans ämneslärargrupp
och mellanskolläraravdelning fullgör föl
jande kandidater praktiktermin: fil. mag.
Ingrid Peterman i Kvarnbergsskolan och
kandidaterna Monica Wallmon och Bru
no Nordström i •Ekedals,skolan.
I Elkedals,skolan undervisas ,klasserna

1-4 och i Kvarnbergsskolan klasserna
5-9 och i Ingarö skola 'klasserna 1-2
och 3--4. Till Lugnetområdet har för
lagts en första klass och specialklassen
1-3. :Som provisorium i väntan på lokal
i Lugnet användes Grindstudion för un
dervdsning av specialklass 4-6. I Eke
dalsskolan har kantorsbostaden inrät
tats till skolkök.
Hela högstadiet företog den 6/9 en

studieresa till Stockholm med simprov
i Vanadisbadet och besök på KF-utställ
ningen "Utan gränser".
Arbetet med utbyggnaden av Kvarn

bergsskolan fortskrider. Under vårter
minen torde gymnastilksalen kunna ta
grus i lbruk och nästa läsår räknar vi
med inflyttning överlag.

V. G.

Tack!
För all visad vänlighet och minnesgod

hågkomst vid vår avlidne fader Elias
Theodor Steiberts bår framför vi vårt
varma och ödmjuka tack;

Barnen

För vänligt och varmt deltagande vid
min käre broders, Helge Blomqvist, bort
gång samt 'för den vackra blomstergär
den vid hans bår frambär jag mitt var
maste tack.

Evald Blomqvist

För alla vackra blommor vid vår käre
faders Emil Löfdah~s bår, framför, vi
till arbetsledning och arbetskamrater
vårt varma tack.

Barnen
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John Stjerna
80 0ar

Fredagen den 30 augusti, en regndag
som de flesta i höst, cfor vi tre man från
Old Gustavsberg på ett soligt besök i
Brommas trivsamma famdljebostäder.
John Stjerna fyllde denna dag 80 år. Att
han ,blev glad över blommorna från Gus
tavsberg är då säkert och lika glad var
hans fru, som en vecka tidigare också
fyllt sina 80.
Gamla gustavsbergare minns ingenjör

Stjerna som en duktig' och framåt man.
Själv ihar han också gott minne för gam
la gustarvsbergare och vid kaffet ifår vi
under en rolig pratstund en hel mängd
glimtar från den gamla tiden. Då John
Stjerna som ung dngenjör kom till Gus
tavsberg, var det meningen att han skul
le ägna sig åt dekoren - men blev satt
att räkna avlöning och dylikt ipå konto
ret. "Där gick det bort många nyttiga
år", anser 80-åringen, som 1906 blev chef
för dekorationsavdelntngarna. Men vi
tror inte att någon tid förspilldes. Han
var ju också en skicklig ritare och upp
rättade vid sekelskiftet karta över Far
sta ocih Gustavsberg, brand:försäkrings
kartor och 1byggnadsritningar för nyan
läggningar. Och det var arbeten, som
kan stå som mönster än i dag. ,Stjerna
var också med att göra detaljritningar
till kyrkobygget och modellerade själv
nummerteglen till tornets urtavlor. Un
der ett 20-tal år hade lhan lärarbefatt
ningen vid Gustavsbergs acftonritskola.
John ,Stjernas livsverk vid fabriken

omspänner därtill fyra decennier av de
koratäonsavdelnmgarnas väl och ve. Det

var gott om order på den ,tiden och det
gällde att planera väl, att leda arbetet
och att se till att prima gods !kom fram.
Ansvaret sträckte slg också till brän-
ning, sortering och expediering för att
inte tala om allt jobb med avlöningar
och annat skrivarbete. Intresserad och
sikickJ.ig ägnade han sig också under
många år ät komposition av mönster,
stämplar !för restauranggods, monogram,
och mönster till Iitograälska stenar för
cromotryck. Rön, uppslag och vidareut
bildning förvärvade han genom studier,
Flera är företog han i den avsikten ock
så resor till Leipzigermässan.
Sedan 1941 har Stjerna sin pension.

Red gjorde jubilarens bekantskap första
gången, då SI·F i Gustavsberg' tirade sitt
10-årsjubileum. Han är nämligen en av
pionjärerna i organisationen. Jag fängs
lades alldeles särskilt den kvällen på
Btrandvik, då John Stjerna berättade för
oss om gamla Gustavsberg. Det var en
festligt roande och kulturhistorisk rap
sodi, varav något ikom med i Gustavs
bergarea. - Då vi nu sitter och pratar
kommer nya bilder fram som i ett ka
leidoskop. Vi ser gamla skickliga pors
Ilnsmakare, engelsmannen George Lown
äes, specialtst på jasper: Frans Ekberg,
parianmakaren; formaren Mauritz Säf
strom, drejaren Irenes Eriksson, Frans
Lundin, Atherton, Nordqvist och Carl
Ekberg. Där kommer modellörerna Pet
tersson, Vetter, skulptörerna Eriksson
och Neujd och en rad av skickliga pors
Iinsmålare, Gever, Sohinzel, Hauptmann,
Bräutigam, Peder Möller: konstnärerna
Helmer Aslurul, Beata Mårtensson, Gun
nar Wennerberg och många tfler av ibety
denhet. Vi ekymtar gravörerna HaU,
Nilsson och Pettersson. Andra män d fa
bri!k och samhälle: Befadlningaman Os
kar Karlström, ingenjör Bragner, ibygg
mästare Lenamäer, ibrukspreddkanterna
Palmer, Isberg, Oliv, Johnson ocih Wenn
blad, läkarna Brandberg, Schlegel Ram
berg och Lindhe och många fler, varom
vår minnesgoda 80-åring skulle kunna
berätta mycket.
På min enträgna 'begäran lovar John

Stjerna att -söka s,kriva ned något ur
sitt minnes skattkamrmare. Kanske vi
nägon gäng får ikomma igen med in
spelningsapparatur.
Tiden rinner undan och vi måste börja

tänka ,pä återfärd. In i den trivsamma
lyan har nu strötmmat lbar;11 och •barn
barn. De rbörjar fråga ut oss om hur
det ser ut pä gamla Gustavsberg. Fru
Stjerna var en gång lärarinna ihärute
- ooh rSteen anförtror mig att hon var
känd som en mycket snäll sädan. Bar
nen - vuxna männi!skor tförstäs ,- ta-.
!ar om gamla le~kamrater, om bygg
naden Stjernan och om !hur det såg ut

fri.sk tl
oc/1 gt:r/tJP
var/k uprltac. i,'I

LO FOT•
pärlor

liskolje • vitaminer
A+D

En pärla per dag
En pärla innehåller 6.000 IE
A-vitamin och 500 IE D-vltamin
eller motsvarande A-vitaminer som
i '¾. lit. tjook grädde eller 2 teske
dar fiskolja samt D-vitamin som
i 1,5 kg smör eIIer 0,f> kg ägg.
Pärlorna innehåller ej färg, soc
ker eller andra smaktillsatser.
Finns på apotek och l affärer.

AB. Apoteksvaror.

där de lekte en gång. Vi ,bjuder dem alla
att vara välkomna att •se vad som hänt
under åren. Till och med 80-åringarna
säger sig vilja göra en rundtur en vac
ker dag.
När vi sitter i bilen för hemfärden :kon

staterar vi att vi hacft en trivselstund
tillsammans' med vitala människor, vars
hjärtan ännu slår varmt för gamla Gus
tavsberg. Vi är glada att ha :fått det
hedersamma uppdraget att framföra
hälsningar och välgångsönskningar frän
porslinsbruket i skärgården.
Och så vill cförstäs Gustavsbergaren

vara med l hyllningskören! God fortsätt
ning!

Dbg
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'Brev från utvandrarna
2

Nu sitter jag i vårt nya hem i Hay
ward, CaHfornien. Äntligen har vi slagit
oss till ro och både Torbjörn och Stig
har fått arbete. Det har tagit sin tid,
men vi är ju inte ensamma, det kommer
100 personer dagligen till Californien.
Och inte heller är det den rätta tiden på
året. Men, som sagt, nu har vi kommit
igång och allt är frid och fröjd.
Från New York åkte vi med Grey

hound-bussen, glada att komma ifrån
storstaden. En värmebölja .har förföljt
oss hela vägen och den håller i ännu.
Så här varmt ,brukar man inte ha här sä
ger folket vi träffar. Bussresan blev där
för ännu besvärligare än vanligt - all
ra helst som sällskapet nu också ökats
till fyra småbarn. Och så detta avsti
gande 'för en kvart vid olika uppehåll
för att få räta på benen och få litet
mat och dryck. Mycket vackert såg vi i
Pennsylvania, som jag tyckte påminde
om Sverige. Vi gjorde en omväg över
Detroit och där köpte vi oss en stations
vagn, en VB, som skulle föra oss 8
vidare mot Caltfornien. Nästa mål var
Minneapolis, På natten närmade vi oss
Chicago, fick två punkteringar och blev
försenade flera timmar. Men sedan vi
skaffat oss två nya däck har bilen fun
gerat perfekt. På tisdags middag gjorde
vi vårt intåg i Minneapolis och till vår
kusin Alice. Det blev ett glatt återse
ende och iför Stig och mig alldeles sär.
ski1t trevligt att ,få återse de ställen,
där vi lekt som barn. Här stannade
vi en vecka och hann också med att
se vårt ,gamla hus, som pappa byggde en
gång i Golden Valley. En dag var Me
morial Day med stort picnic i Vasa
Park, dit vi som barn brukade fara med
mamma och pappa på söndagarna. In
bjudare var en svensk kyrka och vi som
nykomna gäster blev väldigt omklappa
de och utfrågade om gamla Sverige.
Vi måste till och med upp på tribunen
för att i högtalaren säga några ord.
Roligt var det och barnen fick sitt lyst
mäte av glass. På kvällen kom Marga
reta Daihlström till oss och hon blev bar
nens förtjusning. Jag kunde till hennes
stora ,glädje överlämna ett färskt exem
plar av Gustavsbergaren. Margareta
trivdes mycket bra och lovade att be
söka oss nästa år.
Måndag morgon var det avsked från

alla de goda vännerna i Minneapolis,
som förgäves sökte övertala oss att stan
na. Tårar och omfamningar. Men vi

skulle till Californien! Vi !for igenom
Minnesota och South Dakota - och där
var det inte alls så vackert, slätt land
och stora farmar. Vid Wyoming började
Black Hills med sina berg och skogar.
Trötta rastade vi vid den förstenade
skogen - en mystisk skrämmande före
teelse. Nästa dag kom vi till tjusigare
nejder, Yellowstone National Park, med
höga gula berg och djupa dalar, cow
boys och en brun björn, som hälsade oss
välkommen och som barnen glad
des att få mata. Vi såg många
djur, bl. a. flera amerikanska älgar. över
natten rastade vi här, Iför att på mor
gonen få se "Old Faithful", den jätte
stora varma natul'lfontänen. Under vår
färd i denna naturpark såg vi Mount
Titon med snömassor på toppen. Ibland
steg vi ur bilen för att ha snöbollskrig,
femton minuter senare satt vi och svet
tades i skuggan av bilen. Ännu varmare
kändes det när vi passerade Salta öknen.
Efter vägen såg vi under en minut ett
tjugotal kasserade bildäck som smält
sönder i värmen. Men vi klarade oss,
passerade Salt Lake City och en del
andra små trevliga städer i Utah -
bland annat den förtjusa,nde Ogden. Där
var så idylliskt att vi lfick för oss att
här måste någon gustavsbergare bo,
Vår första palm noterades med undran
under den slutliga färden in i Califor
nien, där vi gjorde halt i F'resno. Här
stannade vi en vecka, fann inget lämp
Hgt arbete och fortsatte upp till San
Francisco - den vackraste stad jag har
sett (näst Stockholm). över Golden Gate
Bridge och vidare till Oakland, Iför än
nu en veckas uppehåll. Det var där vi
mötte vår nye vän Jack med Hilma
(Rulle Johanssons svåger och syster).De
upplät sin husvagn för oss och hjäLpte
oss på alla sätt och fick oss att stanna
i en trakt och ett klimat, som tilltalar
oss mycket. Vi bor i Hayward. Alla
människor är så snälla och underlättar
på allt sätt Iför oss, att vi skall trivas
och stanna. Här d'inns det också många
svenskar. Torbjörn fick jobb hos Jack.
Häromdagen träiflfade vi en familj från
Stockholm, som kom hit i oktober förra
året - och de har då ingen tanke på
att resa hem igen. Så då. känner man
sig inte ensam och den där etterhängs
na hemlängtan tycks ge med sig. Kli
matet här är underbart, varmt på da
garna, svalt på kvällen och friskt på
morgonen. Regnar gör det egentligen ba
r<!, på vintern, På söndag gör vi en tripp

Ja, för skolpojkar _är
City Bravur en
idealisk klocka -
av hög schweizisk

kvalitet och i
rimligt prisläge.
För skolftickor
finns De11ir i ollk.a
modeller. Säljes
utan extra

kostnad med
stjärnurmakarens

gemensamhet.
garanti och all•
ri.kföraäkring.

Med boett i stål från
kr. .8 3:•, boett i
chrom med stålbak
botten fr. kr, 72:•.

Låt oss få visa Er de
senaste modellerna

THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4

Gustavsberg

Gustavsbergare !
Vid köp av persienner
och kornischer vänd er

med förtroende

till

Kåre · Höijer
Hästhagsvägen 6 A

Tel. 0766/31292

till Santa Cruz för att bada i Stilla
Oceanen -, som förresten inte alls lär
vara så still enligt vad vi hört. - Nej,
nu kommer Bosse och Tomas och vill
absolut ha mej med ut för att titta
på "mamma, pappa och barnen höna",
Då slutar jag väl då för denna gång,
fast tankarna gärna vill dröja kvar i
Höjdhagen och Lugnet. Många kära
hälsningar till er •alla!

Doris och Tobis, Tomas och Bo.
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vad är TELAX sängbotten?

Telax sängbotten består av flätade,
hårt spända högelastiska gumm~band,
som erbjuda en utomordentlig bädd
komfort samtidigt som kroppen får
ett fast och upplyftande underlag.

Gardiner och
Sängkläder

Gardiner 2:80-14:50 met.
Gardinlufter 14 :25-32 :50

Draperi och överkasttyger i
god sortering.

Madrass "Barbro"

75X190 cm
80X195 ,,
Filtar kul. .. 27:50-56~-

TELAX

Även Ni kan sova Telax-gott. Det finns sängar i möbelbutiken.
Där finns också en liten sortering i kompletteringsmöbler,
elektrisk armatur; tak, vägg, bords, golv och säng.

64:-
74:-

Försäljning av mjuka mattor 16 okt.-1 nov.

Cardiganset 100 0/o ren ull 39:50
Enbart cardigan

Regnkläder

"Vargens" vävplast
Mans och goss

Vinolkappor
Dam, flick och goss

23:50

Polycolor hårfärg

Gul förpackning 4:90
Svart 6:75
Creme-Puff

Fölungen

se, prova

köp

Vam- herr- och_ barnskor -
Symaskiner, dammsugare, el. strykmanglar, tvätt
maskiner demonstreras i butiken och i viss omfatt
ning även i hemmen av Sigurd Englund.

Konsum
Gustavsberg
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Nyckeln till bålsodret 1958:
Var spanstig och glad, och åt med måtta!
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Omslagsbild: N~. tändas tusen juleljus

I mi.n ficka hittar jag ett brev från Gösta Dahlberg om ett bi<lrag till
"Gustaoeoercarene" Julnummer. Är det så dags reden, frågar jag mig. Tiden
rinner så hastigt. Nyss var det pensionsdebatt över hela 'landet, därpå 'lands
tinget med utbygg'a,ndet av den öppna och slutna sjukvården, yrkesskole
verksamheten. och många andra viktiga frågor, och [aststiillasuie av utgifts
och inkomststat på över 100 milj. kr. Riksdagens höstsession har börjat med
en qanska. svårartad regeringskris. Nu är regeringsfrågan ordnad, förr hur
lång tid. vet ingen när detta skrives. Man har inlett underhandlingarr mellan
de olika partierna om hur försvaret ska ordnas, vidJare angående lösningen
av tjänstepensionerna och den ekonomiska politiken.
Riksdagsarbetet börj,ar flyta i normala banor. Remiesdebatten. har gått av

stapeln. Denna gång mera uppmärksammad än vanligt från den stora all
mänheten. Propositioner kommer på riksdagens bord, mcin motionerar, de
batterar och voterar i kamrarna. Jag sitter i skrivrummet och ser det allra
vackraste Stockholm genom fönstret, det är novemberklart med solsken över
den jroetbelaqda. staden. Jag hör vaktparaden på avstånd när den mar
scherar över Norrbro, Flera riksdagsmän sitter och grubblar och skriver
ledare och referat till hembygdens tidningar. Ingen av dem har säkerlig,e_n
tänkt på att det är Jul om en månad . . . Jag hade inte alls tänkt härpå om
jag inte funnit G. D:s bnevlapp i fickan.

Gustavsberg, hembygden, fångar alltid mitt intresse. Ofta med stor tillför
sikt, ibland med oro. När jag tar del ,av och hör rapporter om rott ammiilda
arbetslösa till arbets,Zöshetskassorna inom byggnadsindustrien ökat och inte
varit så stort vi<l denna tid på året sedan det senaste världskriget blir man
orolig. Jag tänker då på avsättningen av ioo-stolar, tvättställ och badkar,
Frakterna på järnvägarna och den tunga Zastbilstrafiken har också minskat.
Det gives andra bevis för i viss mån svikande konjunkturer. Den utländs-ka
konleurrensen, m. m. Man får inve invagga sig i förreställningen om att det
alltid kommer att vara så bra som nu.
Antalet bilar och TV löser inte dessa problem, snarare tvärtom. Om man

funderar över detta, så ä1· det eftertankens blekhet som gör sig gällamde.
Oftast ser jag <lock fnamtiden med tillförsikt. De flesta av oss i Gustavs

berg är anställda i ett företag rikt på initiativ och konkurrenskraft. Med
en strong företagsledning, skickliga arbetare och tjänstemän kan vi komma
fram och har oanade möjligheter. Det gäller att "Skapa i samverkan", som
det heter.
Inom den kommunala sektorn har vi många uppgifter~ främst p'lanerandet

bå·de på kort och lång sikt av vårt samhälle och kommunen. Bygga,ndet av
bostäder och serviceorqom i olika avseenden, Det är inte plats att här ta upp
till behandling ,allt som måste och borde göras. Våra skolbyggnader, de som
nu äro under uppförande, blir färdiga att tas i bruk under nästa år. Sko.lan
och dess verksamhet kostar oss stora. pengar. Detta beror på att Gustavs
berg utgör ett ständigt väx.ande saanhiille. Det g·älfor att göra investeringar
för framtiden, så att barnen får den bäst tänkbara underbyygnwd, teoretiskt
och praktiskt. "Skolasi i s,amhällets mitt" är inte bara ett slagord. Det måste
vara insyn, kontakt och samverkan mellan. skoto« och samhället. Samverkan
mellan barnen, föräldrarna, lärarna. Bildningslivet får inte förrsumma:s. Alla
olika föreningar har här ,en stor uppgift, den enskilde medborgaren får inte
glömmas i kollektioet,

Detta är någm rader som. Ullkomnvit i hast mel'lan vot-eringarna i riks
dagen. .I.ag v~ll hälsa Er alla, hemma och ut0; i förskingringen. En God Jul
med avspänning, vila och glädje önskas Eder!

Eder
Gunnar Andersson
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Akerlyckan
Det vilar verkligen feststämning över

Åkerlyckans daghem, som vigs in för
sitt ändamål denna strålande oktober
dag. Inte minst de färgsprakande höst
löven i Gustavsbergs vackra omgivning
ar bidrager till att ge det en festlig
inramning. Men daghemmet i sig självt
bjuder också på färgglädje redan ute i
kapprummet med dess "stjärnhimmel" i
taket och med den knallröda bänken som
frestar till provsittning. Barnen har nog
också fyllts av upptäckarglädje när de
tagit sitt nya daghem i besittning, liksom
vi vuxna som får vara gäster här en
stund.
Redan den trevliga kvartersbeteck

ningen ÅKERLYCKAN, som det här
daghemmet fått sitt namn efter, associe
rar osökt till ordet lycka. Om nu Åker
lyckan snarare har med ordet åkerlapp
att göra, därmed må nu vara hur som
helst. Ett lyckokast tycks den nya för
skoleinstitutionen i varje fall ha blivit
för Gustavsbergs samhälle.
Den lilla "krubban" i Hästhagen, två

rumslägenheten som tagits i anspråk för
halvdagshemmet har länge framstått
som för liten och otillfredsställande och
väntat på avlösning, som de flesta initi
erade nog också varit ense om. Häst
hagens daghem kom till år 1948, därför
att man vid den tidpunkten inte med
bestämdhet kunde säga om det fanns ett
konstant behov av daghemsplatser ut
över det antal platser som daghemmet
på Ekedalsvägen omfattar. Provisoriet
har nu fyllt sin uppgift. Idag vet man
att det behövs ett s. k. halvdaghem och
ytterligare en lekskoleavdelning (barn
trädgård) i Gustavsberg. I kombination
med en lekskolegrupp kommer lokalerna
för daghemmet att väl utnyttjas. Loka
lerna är för övrigt lätta att aptera för
annan verksamhet om det skulle visa sig
behövas vid en eventuellt minskad efter
frågan på daghemsplatser.
Det har inte varit långt från beslut

till handling efter att man i våras gick
in för att inrätta daghemmet i fastig
heten Åkerlyckan. Med tanke på att hela
fastigheten samtidigt har restaurerats
och fått en välgörande skönhetsbehand
ling har det gått förvånansvärt raskt.
Att man med iver och intresse har pla
nerat, rivit ned väggar och byggt upp
nya, inrett och inte minst pyntat och
gjort vackert i var vrå, därom vittnar
bäst resultatet idag. Det ger verkligen
anledning till glädje inte enbart för bar-

Vid en liten invigningsfest av Akerluc
kans daghem i oktober gav konsulent
Paulsen. från Socialstyrelsen varma lov
ord åt den nya anläggningen. Fru Paul
sens anförande innehöll aktuella syn
punkter på daghemsvården, varför vi
bett henne att återge dem under Forum
rubriken.

Red.

nen och föräldrarna. Styrelsen och led
ningen för Gustavsbergs daghem och
barnträdgårdar liksom representanter
för kommunalförvaltningen har också
anledning känna sig tillfredsställda. Ing
et har heller lämnats åt slumpen. Många
förslag har diskuterats även i samråd
med socialstyrelsen innan valet föll på
Åkerlyckan. Planeringen har föregåtts
av behovsundersökning och kostnadsbe
räkningar och socialstyrelsen har kun
nat konstatera att Gustavsberg i jämfö
relse med andra kommuner balanserat
med mycket måttfulla kostnader för den
hittillsvarande verksamheten.
Institutionen som vi ser den idag har

fått en mycket tilltalande utformning
både ifråga om lokaler och organisation.
Genom ombyggnaden har lokalerna an
passats till småbarnen i åldrarna 3 till 6
år. I halvdaghemmet finns plats för 15
barn samtidigt och lekskolan kan på ef
termiddagarna mottaga 20 barn i åldrar
na 4 till 6 år alltså sammanlagt 35 barn
per dag.
Den goda kvaliteten på inredningsarbe

tet kommer säkert att betyda låga under
hållskostnader och bidraga till att loka
lerna förblir lättskötta och vackra. Plan
lösningen är enkel och har så gott som
gett sig av sig själv i varje fall vad be
träffar barnens rum, som gjorts mycket
inbjudande och hemtrevliga. Även detal
jerna är värda att ta en titt på. Från
kapprummet, isoleringen, som samtidigt
blir den lilla lugna lekvrån, till de båda
lekrummen som lockar till lek och ska
pande verksamhet av vad slag det sen
gäller - husliga sysslor, slöjd, sömnad,
målning, modellering, byggning och myc
ket annat - har det sörjts för ändamåls
enlig inredning och utrustning. Ett bra
tillskott blir den idylliska utelekplatsen,
sedan den väl blir iordningställd. Även
personalen, Åkerlyckans tanter har fått
sina behov väl tillgodosedda genom ex
peditionen och det lilla mat- och dagrum
met i anslutning till det rationellt in
redda köket.
Mest utmärkande för det här daghem

met är uppläggningen av verksamheten
i form av halvdaghem. Genom att bar
nens vistelse begränsas till omkring fem
timmar per dag, undviker man en för
småbarn alltför utdragen och tröttande
samvaro. De får daghemmets omvård
nad och lekskolans pedagogiska hand
ledning. Ett efterföljansvärt exempel!
Med tanke på de dubbelarbetande möd
rarna är det ett stort önskemål att in
dustrierna och övriga arbetsgivare också
på andra orter kunde taga samma hän
syn och i större utsträckning än vad som

nu sker kunde ge mödrarna möjlighet
till deltidstjänstgöring, som fallet är i
Gustavsberg. Det skulle betyda en vinst
inte enbart för mödrarna och barnen
utan också för samhället sett på längre
sikt. Det skulle visserligen för en fler
barnsmamma kunna betyda många år
innan hon kunde återgå till full tjänst
göring utanför hemmet om hon alls skul
le orka med det. Men är det inte ett
lika vitalt samhällsintresse att mödrarna
inte förslits för tidigt utan orkar ägna
sig åt sina hem och barnens fostran
samtidigt med förvärvsarbetet, så att det
vore värt att satsa mer på denna !Ös
ning.

Vi vet numera att de första sju åren
i en människas liv är av grundläggande
betydelse för hela personlighetsutveck
lingen. Vi vet också att den mest gynn
samma uppväxtmiljön för ett litet barn
är hemmet och den egna familjen. Så
långt det är möjligt bör också familjen
förbli medelpunkten för den växande
unga människan, emedan familjegemen
skapen kan sägas vara den kulturverk
stad där de mänskliga relationerna först
tar form. Men i dagens samhälle utsätts
föräldraauktoriteten för .svåra påfrest
ningar. Det är inte lätt för hemmen med
all den utifrån kommande konkurrensen
om barnens intressen, som bl. a. film,
radio och television innebär. Vad är då
viktigare än att samhället söker stärka
föräldrarna i deras ansvarsfulla uppgift
som fostrare och i förebyggande syfte
tidigt stöder dem i deras olika hem -
och familjesituationer. Det är här som
lekskolor och daghem har en viktig upp
gift att fylla. De kan och skall heller
aldrig ersätta hemmen och föräldrarna
i deras egenskap av fostrare, men de vill
i det dagliga samarbetet med hemmen
hjälpa till att komplettera barnens indi
viduella uppväxtmiljö. Inom ramen för
dessa båda verksamhetsgrenar skall bar
nen i förskoleåldern bjudas en lekmiljö,
som dels tar sikte på varje barns indi
viduella utveckling dels hjälper dem att
successivt växa in i en glad och sund
gruppgemenskap. Det finns i det fallet
många möjligheter att i lekens form
grundlägga vanor, som är nog så viktiga
för blivande samhällsmedborgare. För
utom lekskolans (barnträdgården) och
daghemmets pedagogiska uppgift har
halvdaghemmet i likhet med daghemmet
så långt det behövs att sörja för en god
omvårdnad av barnen och låta dem upp
leva en hemlik vardag fastän mödrarna
en del av dagen är tagna i anspråk för
förvärvsarbete.

För den som kommer utifrån en dag
som den här framstår det kanske som
allra lyckligast att ett samhälle ser pro
blemställningen barn-hem-samhälle så
vaket, och att det med så god sam
arbetsvilja söker lösa problemen som
här i Gustavsberg. Även i det fallet kan
man tala om ett efterföljansvärt exem
pel och har all anledning att önska
Gustavsberg god fortsättning.

Gunvor Pauisew
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Vid 'Betlehem
id Betlehem i nattens sena timma
ad stilla frid utöver Judaland
en helig låga tände där sin strimma
i allvis kärlek ifrån Faderns hand.

1d Betlehem i nattens sena timma
ppfylles löftet som profeten ger

en helig natt ser julens stjärna glimma
Guds son till jorden kommer ner.

Vid Betlehem i nattens sena timma
förbyttes seklers väntan uti frid
i stjärnans strålglans mäktig vi förnimma
din stora gåva, signad juletid.

Arne Thulin

ett år har gått
Ett år har gått, förflyktat
och går till minnets arkiv
det gav de dagar som fogats
ett allmängiltigt motiv.

Ett pussel där alla bitar
går in under samma ram
där även de nötta och slitna
kan hedras med någon reklam.

Där skiftar den skurna figuren
i storlek och färgnyans
med veckor av tungsam möda
och lättsamma timmars dans.

Onödiga bekymmer?
En liten nyårsfundering

Där rymmes väl glädje och lycka
och tårar vid vännens grav
men tro att det hela uppfyller
den stora enhetens krav.

Väl skiftar åren sitt mönster
blir bokslut i minnets tabell
ett pussel där sista biten
skall fogas vid levnadens kväll.

Arne Thulin.

Varje blick framåt mot det okän
da stämmer till undran och allvar.
Även de mest upptagna och verksam
ma stannar väl vid vissa tillfällen
i eftertanke och begrundan. Det är
särskilt årsskiftet som manar oss till
begrundan och besinning. En mängd
frågor inställer sig. - Vad gav det
gångna året? Hur kommer det nya
att bli? Och hur skall det bli med
vår oroliga och underliga värld?
En naturlig sak denna, att vi stan

nar i oro och undran. Återblick och
självrannsakan är nyttiga ting. All
varstankar och medansvar kommer vi
inte ifrån. Allt detta kan stimulera
oss till goda insatser. Vi ser om vårt
hus och planerar för framtiden. En
måttlig oro och ett positivt missnöje
är en kraft till förbättring.

Sedan bör det sägas att vi inte ska
bekymra oss i onödan. Vi ska låta
var dag bära sin börda. Om vi alltid
söker göra vårt bästa, kan vi ta vad
som möter med jämnmod och ro.
"Blott en dag, ett ögonblick i sänder"
- vilken utmärkt livsnorm! Gott om
vi förmår göra den till vår.

Det finns väl alltid orsaker till
undran, oro och bekymmer. Oron kan
bottna i en stark ansvarskänsla, Men
vi får dock inte låta tankarna mala
kring besvärligheter och farhågor.
Det finns också något att glädjas åt,
och det gäller att ha sinne även för
den sidan av livet.

Vi erinrar oss historien om jord
brukaren, som 'hade en välskött och
bra gård. En vän påpekade en gång
att grödan såg mycket lovande ut.
"Ja", sa ägaren, "den är fin men
man vet inte om man får den under

tak i gott skick eller om det blir nå
gon lön för mödan." I just detta fall
blev det emellertid bra med bärgning
en och utbytet. Men då konstaterade
vår man: "Det har sina sidor med en
så bra skörd, för jorden blir ganska
utsugen."
Hela detta resonemang är naturligt

och riktigt. Men det är skönt om vi
har blick för de ljusa sidorna. Annars
blir vi lätt offer för en förlamande
oro och ängslan. De onödiga bekym
ren kan så medföra verkliga svårig
heter, så sant som inbillade farhå
gor kan påverka vår hälsa och triv
sel.

Det finns anledning till både be
kymmer och förtröstan. Allt är inte
sådant det borde vara. I många fall
har dock utvecklingen gått åt rätt
håll. Mycket har uträttats under ti
dernas gång av strävsamma och för
hoppningsfulla människor. Mycket
återstår att göra, och vi behöver san
nerligen inte sakna arbetsuppgifter.
Om vi samlar tankarna och krafter
na kring förnuftiga ,bemödanden, blir
vi mera samlade och lugna till sin
nes. Det är en allmän erfarenhet.

Det finns trots allt anledningar till
tacksamhet och glädje, optimism och
förtröstan. Om vi inser detta och
främst tar sikte på den sidan av till
varon, får bekymren rimligare pro
portioner. Då strävar vi med beslut
samhet och tillförsikt vidare - och
då har livet även goda överraskning
ar i beredskap.
I den andan och förvissningen mö

ter vi det nya året.
Gott nytt år!

Hymn
Stilla tempelklockor kalla
stilla nalkas julens kväll
stilla himlens stjärnor alla
tändas över tysta tjäll;
över hav och frusna stränder
flammar vintergatans bro
nott av längtan och legender
viger världarna till ro.

V. J.

Osterstjärna, himmelskt klara
vägen lys för vise män
sänk i natt ditt underbara
skimmer över Betlehem;
julljus brinn och gyllne glimma
när vid klara klockors ljud
sången hög i helig timma
bär kring jorden fridens bud.

Gösta Borgström



DECEMBER 1957 GUSTAVSBERGARE~ 7

Gustavsbergs kyrka

50 0ar
1. 12 1957
Vi Oscar etc.... Vår ynnost etc....

Uti särskilda ti"/Jl oss ingifna ansök
ningar hafva dels Bo förs1amZing en
ligt å kyrkostämma den 19 juni 1898
fattadt beslut, dels aktiebolaget Gus
tafsbergs fabriks intressenter jemte
innehafvarne ,af inom Vermdö fÖlf'
samling belägna hemmanen ett man
tal Anmeberq, ett mantal Lagnö, ett
mantal Mörtnäs och 2 1/4 mantal
Aspvik med Betzede och Kårboda,
dels ock Djurö församling jemUkt
kyrkostämmobeslut den 3 oktober
1898, gjort underdåniga framställ
ningar om delning av Vermdö pastc
rat m.m.
Vid föredragning af detta ärende

hafve Vi som lämnat utan ajseende
såväl Bo som Djurö förs.amli-ngars
ansökningar att bilda egna pastorat
funnit godt förordna, att det till
Vermdö församling hbrande Farsta
med Gustafsberq och Orminge fjer
dingar omfattande område, hvilket be
gränsas i oesier af Bo förs(lli'Y/;ling och
Baggens!järden, i söder af lngarö
för&amling, i öst().r af Grisslingefjär
den, sundet vid Alstäket och Torsby
fjärd samt i norr af sistnämnda fjärd
och Hög·garnsfjärden skall under
namn af Gustafsberq från och med den
1 Januari 1902 afskujais till ,em särskild
kyrkoförsamling och kommun, hoars
hemman och lägenheter skola inom
Vermdö skeppslag i jordeboken upp
tagas under särskild socken, benämnd
Gustafsberg; kommande vid handha/
vande av Gustafsbergs kommuns an
gelägenheter förordningen om kom
munalstyrelse på landet den 21 mars
1862 med den sedermera vidtagna
ändringar att lända till efterrättelse.

Stockholms slott den 1 Nov. 1901

Oscar

/Nils Claeeon.

Fädernas .kyrka i Sveriges land,
Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
Fast är hon grundad av Herrens hand,
Byggd till •hans tempel i Norden.

Allt fic'k sin vigning ,i kyrkans fannri:
Brudgummens löfte till !bruden,
Hemmet, de nyföddas kristna namn,
Kämparnas färd till den sista hamn,
Fanan och konungaskruden.

PISA'1,M 169: 1, 2, 7, 9.

Kristnade ungdom, dig gånge väl.
Strid för Guds ära i Norden.
Kämpa för frihet åt bunden träl.
Gud bringe friden till .Sveviges själ.
Gud bringe frid över jorden.

kdel är skaran sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
Ungdomen kristnad är 1S;veriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.

J. A. Eklund.

Vid biskopsvisitationen i Gustavs
berg den 20-21 juni 1903 uttalade
visitator Ärkebiskopen J. A. Ekman
sin glädje över den plan, som i för
samlingen hade fattats, att ny kyrka
skulle uppföras och de åtgärder, som
redan börjat vidtagas för anskaffan
de av därtill erforderliga medel och
uttryckte den tillförsikten, att denna
plan skulle fullföljas med iver, så att
en det nya pastoratet värdig kyrka
komme till stånd på den ändamåls
enliga plats, som var påtänkt.

Bruksägaren W. Odelberg hade
framställt förslag, att kyrkan skulle
börja uppföras år 1904 på den plats,

som länge varit påtänkt nämligen där
de byggnader ligga, som kallas "Stat
byggningen" och "Ekensberg". Bruks
ägare Odelbergs förslag vann allmän
tillslutning inom kyrkorådet.

Grundplåten till kyrkans uppfö
rande ställdes välvilligt till förfogan
de av AB Gustavsbergs Fabriks In
tressenter, som överlämnade 30.000
kr. Ritningar och kostnadsförslag ha
de uppgjorts av arkitekten Gustaf
Ameen, Stockholm. Uppgörande av
ritningar till altare, predikstol, orgel
verk och andra prydnader i den nya
kyrkan uppdrogs likaledes åt arkitekt
Ameen,
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Kyrkostäm.man beslutade i sam
band härmed att ingå till Kungl.
Maj :t med anhållan om lån för kyr
kans uppförande och inredning, kyr
koplanens iordningställande m. m. Vi
dare beslutade man att begära s. k.
ri1kskollekt ävenledes hos Kungl.
Maj:t.

Till kommitterade vid kyrkobygget
utsågos Bruksägaren W. Odelberg,
Byggmästare 0. J. Haglund, Lagnö
och församlingens kyrkoherde Teodor
Norman.

Sedan samtliga ritningar stadfästs
av Kungl. Maj :t överlämnades grund
läggningsarbetet till grundläggaren
0 .F. Goding, Dalarö, och uppförandet
av kyrkan till byggmästaren G. A.
Bengtsson, Nämdö, Kyrkan är upp
förd av eldfast tegel s. k. fasadtegel
(gult) levererat från Gustavsbergs
porslinsfabrik, som även tillverkat det
svartglaserade takteglet och porslinet
till kyrkan. Kyrkans torn är koppar
beklätt. Orgeln med 12 stämmor (se
nare utökad till 18 stämmor) och 2
manualer tillverkades och uppsattes
av firman Setterkvist och Son, Örebro.

Klockorna levererades av firma K.
G. Bergholtz & C:o, Stockholm. Den
stora klockan väger 803 kg, den mmd
re 485 kg. Den större kostade kr.
1.766:60 och den mindre kr. 1.067:-.
Beslagen till båda klockorna kostade
300 :-. Tornuret levererades av fir
man Linderoth i Stockholm.

Snickeriarbetena utfördes av Norr
tälje snickerifabrik, måleriarbetena
av målarmästaren P. E. Ryden, Gus
tavsberg.
Uppvärmningen skedde med cirku

lationssystem.
Textilarbetena, mäss-skrud, ante

pendium, altarduk, bokdyna m. fl. till
verkades av Licium, Stockholm.

Samtliga kostnader för den nya
kyrkan, som innehåller sittplatser för
närmare 600 personer, uppgingo till
ungefär 94.694 :- kr.

Gåvor till Kyrkan: Bruksägare 0.
W. Odelberg och fru Hilma Odelberg
lämnade paramenta, en röd mässkrud,
antependium, altarduk, bokdyna samt
predikstolskläde. ·

Så kom invigningen: Ärkebiskop J.
A. Ekman invigde kyrkan den 1 :a
advent, söndagen den 1 december
1907. Text för invigningstalet var
hämtad ur Psalt. 24: 7-10. Ärke
biskopen assisterades vid invigningen
av kontraktsprosten A. G. Rietz,
Värmdö, kyrkoherden i Gustavsberg
J. T. W. Norman, komministern i
Ingarö Axel Jonsson samt vice pas
torn i Bromma Otto Ekman. Invig
ningshögtidligheten började kl. 11 f.
m. och omedelbart därpå följde hög
mässan med predikan av ärkebiskop
J. A. Ekman.

Vid invigningen föredrogs av dåva
rande komministern i Ingarö Axel
Jonsson, följande dikt:

Statbyggningen (t. v.) och Blcensberq fick tämsus plats på kullen: invid viken
. för kyrkobygget.

En av kyrkans två klockor ljuder från
tornet och kallar menigheten samman.

Min själ i Herren Gud sig gläder
På denna tempelvigningsfäst,
Han allas väl så vist bereder,
Om Han får vara här 'vår gäst.
I hem och skola, i kyrka
Må Han vårt lof af oss få!
Han skall då gifva åt oss styrka
Att i Hans efterföljd få gå.

I dag, då ljuder första gången
I detta tempel psalmers ljud,
Och upp till Herren Gud går sången
Vi lyssna må till Herrens bud.
Vi glädjas med hvarandra,
Att templet färdigt står.
Må vi nu efter ordet vandra
På Herrens vägar alla år!

Som svenske män och kvinnor alla,
Vi falle ned med bönens ljud,
Vi i Din nåd oss anbefalla,
Ack, hör oss milde Herre Gud!
Bevara, stärk din kyrka,
Behåll oss fasta i Ditt ord!
·Må vi i templet jämt Dig dyrka,
Må viljan Din af oss bli gjord!

Kom hit, du kära arbetsskara
Båd' man och kvinna, gammal, ung.
Må här vi gärna vilja vara,
Om Herren och Hans nåd lofsjung !
Må kyrkan fyren blifva
För alla, som söka efter ljus !
Må längtan efter. Herren drifva
Oss alla i Hans kära hus.

Välsignad vare denna kyrka!
Välsignadt vare Herrens hus,
Där sig min själ får kraft och styrka,
Där själen får sitt rätta ljus!
Ja, Herren vare Pris och Ära,
Högtlofvadt vare alltid Ditt namn!
Ack, Herre Jesus, var oss nära,
Upptag oss i din frälsarefa:mn!
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Krucifixet tillfördes kyrkan 194'2. Skapat
efter förebild från Skönberga kyrka.

Gustavsbergs kyrka saknar en del
prydnader, som andra lika unga kyr
kor äga. Men en prydnad har medföljt
från gamla kyrkan vid Ekedalsskolan
till den nya, en tavla föreställande
Jesus vid Sikarsbrunnen. Tavlan
hänger nu på kyrkans södra sida.

Att Gustavsbergs samhälle alltid
sökt följa med sin tid synes av ett
protokoll av den 28 mars 1915, där
det heter: "Beslöt stämman i enlighet
med kyrkrådets förslag att av Gus
tavsbergs 'kyrkas besparingsfonds me
del, nu uppgående till 6.400 :-, an
vända så mycket som behövdes för att
i år införa elektrisk installation för
orgeln i Gustavsbergs kyrka och för
ringningen med klockorna i kyrkans
torn."---

Forseths aitartaota, gustavsbergarnas gåva 194'2.

Tidens tand gnager ganska hårt
även på en från början gedigen kyr
ka. Ar 1942 var tiden inne för en
restaurering med kyrkorådet såsom
byggnadskommitte jämte sakkunnigt
biträde. Ny altarrings uppförande be
slutades, ny elektrisk armatur m.m.
Såsom arkitekt för restaureringsarbe
tet anmodades arkitekt Eri'k Fant,
Stockholm.

Genom insamling åstadkoms den
altartavla, målad av konstnären E.
Forseth, som pryder koret.

Återinvigningen av kyrkan ägde
rum den 20 december 1942 av biskop
Manfred Björkquist.

Under årens lopp har kyrkan fått
mottaga många värdefulla gåvor, bl.
a. en vit mässhake, ett krucifix till
sakristian och ett antependium.
Femtio år för en kyrka kan icke

sägas vara en allt för hög ålder. Den
1 :a advent 1957 firas detta jubileum.
Därvid kommer en dopfunt, insamlad
genom företag och enskilda, att över
lämnas, jämte en brudkrona, skänkt
av Lagnö kyrkliga syförening. Jag
vill i detta sammanhang framhålla
Gustavsbergs kyrkliga arbetskrets'
synnerligen stora insatser för allt
kyrkligt liv i Gustavsbergs försam-
ling. Olle tuau«

Gustavsbergs kyrka före (t. v.)
och efter restaureringen 194'2.
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-= o::- 10 år sedan gjorde vi en intervju
:=...."'1i en rad födelsedags.kandidater för
• r fS. Det var det året då BKF invigdes

konsert, då Folkparksföreningen
rtfiskeklubben bildades, då Gus

-"C • sberg V gjorde sin sista färd, då Ek-
~och Hästhagskonsum färdigställ

c.25. då sprängskotten började eka i Lug
::::::. då Harry Martmsson gjorde oss be-

och - Mediborgarhuskommittens
.s.;r~n lades till handlingarna. Och då
·-3fö7rl,u-e i Gustavsbergaren föreslog att
Cc::::nnn skulle uppsnyggas och skräp

i samhällets mitt skulle avhysas.
a. det var in:för det året, som vi in.

de blivande 7'0-åringen gravör
Petterson, som hoppades på nya

-:i., för sin målarhobby, rustning av
eten, framgång för fabriken och

O&UJT Fredriksson, snickare, represen-
60-åringarna, önskade bl. a. av

bättre tiHfartsvägar till Stenkullen
.:::. rådde alla att gå med i sjukkassa.
..!,.,zd Eriksson, förman, som gick mot

-"-a 50 år i mars, önskade bättre mark
:::z.d =ör sanitetsporslinet, iordningsstäl
·a-de av Idrottsplatsen och Ifred och sam-

.e mellan folken.
Elis Bander, 40-åring, nykterhetsman

ocl::: ,,_ generatorns ompysslare, hoppades
ya framsteg i det sociala lframstegs

arbetet, väntade en lösning av lokalfrå
gan, livligare föreningsverksamhet, och
~era konserter och föreläsningar.

Torsten Rolf, modellör, 30 år ville
;;.'opa alla ransoneringar och restriktio
::er, önskade förbud mot tomtförsäljning
: skärgården, kaie, samlingslokal, gym
nastikhus och idrottsplats i Gustavsberg.
Agne Rosen på Laboratoriet, 20 år,

::::Zde liknande förhoppningar och ville
::ort.sätta att trivas med jobb och stu
~-

10-å.ringen BirgUta Lindgren, slutligen
n-'-kaile sig en ny Pelle ISv,anslös-bok
OC!J. en axelväska. Gillade sin skolfröken
och hoppades få resa til'l morbror i
S-=dsvaH på sommarlovet .
Hur har det gått med era önskemål?,

=rågar vi våra intervjuodifer iför 10 år
sedan. Det kom inte allt under 1•948,
en under den 10-årsperiod som för

:I:rtit ? Och vad hoppas ni av det år då
-• blir 10 år äldre ?

Carl Petterson 80 år 5. 7. 58

Vi vänder oss först till Carl Pett erson,
vars arbetsdag nu ägnas åt trädgården
och måleriet. "Det gläder mig att vara
ihågkommen. De önskningar jag hade för
10 år- sedan har dess bättre utfallit till
min nöjsamma belåtenhet. Tro mig, ål
derdomen är en god och trivsam tid. Låt
vara att man sakteliga trängs ner från
scenen, men i stället får man en bekväm
åskådarplats. Nog kan omställningen
ibland bli en tyst tragedi, man tycker
att man har mycket mer att ge och att
det man givit glömts. Men varför inte
med leende värdighet och med välgångs
önskan se andra träda till, och njuta
mognadens och eftertankens vila?
Åven denna gång är det min innerliga
önskan att få uppleva ett nytt år och
att tillönska det fÖretag jag tjänat under
många år en god fortsättning för år
1958."

Oskar Fredriksson 70 år 13. 7. 58

Oskar Fredriksson, still going strong
som snickare, fick sin önskan väl upp
fylld i fråga om sjukkassan - idag är
den obligatorisk för alla. Han gläder sig
åt att ha mycket jobb och hoppas att
hälsan ska stå honom bi. "Men tillfarten
till Stenkullen blev ingenting av. Vi gam
la får knega uppför Skräddarbacken med
våra cyklar och hasa oss utför vintertid.

Så den frågan står olöst. Ja, ska man få
uttala en personlig önskan - då blir det
fråga om rustning. Det är 12 år sedan
man tittade på lägenheten. Det talas om
höghus häruppe. Ja, inte blir det vackert
- men det blir väl inte i min tid. Gott
nytt år!"

Axel- Eriksson 60 år 11. 3. 58

Axel Eriksson, som fyller 60 den 11
mars, konstaterar att sanitetsporslinet
gjort ett väldigt uppsving och därmed
har också hans arbetsuppgifter ökat.
"Det fröjdar mig att den gamla idrotts
platsen fick behålla sitt läge och att den
blev så väl iordningsställd. Det är bara
att hoppas att våra ungdomar verkligen
tar vara på denna möjlighet, som vi fick
gå och längta efter. - Inför 1958 instäm
mer jag med dem som vill ha fram ett
Hälsoår. Där ung och gammal tänker
på sin spänst och måttlighet för att be
hålla sin kondition. Varför inte gå in för
varpa och pingis."

Elis Sonder 50 år 14. 2. 58

Elis Sander, nykterhetsnämndens ord
förande, anser att han åtminstone fått
en önskan från 1947 uppfylld - nämli
gen att socialdemokratin genom regering
en skulle få fortsätta sin gärning. Sämre
gick det att få de övriga önskningarna
uppfyllda. 'Lokalfrågan för föreningarna
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är ännu inte löst, fast både Kommunal
hus och Bergasal tillkommit. Någon stör
re aktivitet i föreningslivet kan jag inte
heller märka. Kanske det behövs nya ar
betsformer för att föreningssamvaron ska
passa nu i televisionens och teknikens
tidevarv. Mina önskningar för framtiden
kan jag gott säga att de står kvar sedan
tio år tillbaka. Så hoppas jag verkligen
att den , nya nykterhetslagstiftningen
skall ge önskat resultat: ett nyktert folk
till glädje för alla!"

Torsten Rolf 40 år 25. 1. 58

Torsten Rolf, numera knuten till avdel
ning "public relations" (Det har han väl
alltid varit!), konstaterar att idrottsplat
sen fick sin utformning och att gymna
stikhuset äntligen är på väg. "Men tomt
försäljningen bara ökar och våra natur
sköna omgivningar naggas alltmer i kan
ten. Jag ser med fasa hur kommunen
breder ut sig med storhus. Det orkar inte
våra avlopp med och våra fjärdar blir
ännu mer förorenade. Det blir väldigt
långt till färskvatten - inte ens Mörk
dalskällan finns kvar. - För att inte tala
om hur långt bort det blir till blåbären.
Men det är ju ingenting, när man nu ta
lar om månfärder och det kanske finns
blåbär där. Gott nytt Sputnik-år på sej
lilla redaktören."

Agne Rosen 30 år 13. 2. 58

Agne Rosen, som är en hel del TV
och radiominded har under den gångna
perioden ägnat sig ät att på fritid stu
dera radioteknik. Och trivs alltjämt med
sitt jobb på laboratoriet.
"Jo, vi fick ett kafe på Vita Hästen och

tonåringarna har på senare tid också sin
Snack-Bar i Bergasalen. Men nog borde
vi haft ett Folkets Hus - men det får vi
väl lägga in i nästa 10-årsplan. Nu pockar
också parkeringsplatser och garage på
behövliga utrymmen i samhället. Så hop
pas jag på att Konsum kommer med ett
ordentligt varuhus. - Sen återstår att
inte glömma ungdomsfrågorna, där ut
bildningen, arbetsmöjligheterna, före
ningslokalerna, bosättningen m. m. krä
ver verkligt positiva insatser."

Birgitta Lindgren 20 år 1"1. 3. 58

Birgitta Lindgren bekräftar att hon
både fick Palle Svanslös och resa till
morbror för 10 år sedan. Ja, nu är hon
20 år och stora damen. Arbetar på kon
tor i Stockholm och trivs bra med sitt
jobb. "På fritid är jag med i SSU, som
nu har 120 medlemmar och tycks gå
framåt. Och när jag är hemma övar jag
gärna på pianot. För 10 år sedan började
jag lära mig härute i skolan. - Vad jag
önskar av det nya året. Jo, snabbare för
bindelser med staden - direktbuss från
Gustavsberg. Och så hoppas jag förstås
att vi får ha hälsan i behåll och att det
blir lugn och frid i världen."

"'
Kloka ord, som visar att mina inter-

vjuoffer inte bara blivit 10 år äldre utan
också vuxit i visdom. Samtidigt tycker
jag mig kunna konstatera att en hel del
av vad som påpekades i dessa inter
vjuer 1947 gett resultat. Det är alldeles
tydligt att de mäktige läser och tar in
tryck av Gustavsbergaren. Egentligen
skulle man intervjua 4.514 personer i
Gustavsberg med omnejd. Vilken utveck
ling! Nåväl, födelsedagsbarnen som ut
valts har ju skött sitt kall bra. Vi till
önskar dem ett gott nytt födelseår med
bibehållen hälsa, tillförsikt och framåt
anda!

Jussta

Kring jorden kretsat en rysk satellit
- ja det har vi hört till leda.
Om några år för vi också fly dit,
för att oss mot nedslagen [reda.
Så ska vi till månen, och sedan t1ll mars,
en rymdfantasi som ej är nån fars,
om man tar de lärde på orden.
- Sen kanske vi upptäcker Jorden!

I Julnumret skrives om midsommar
grann,

ett minne från gamla tider.
Då fanns ej pension för gemene m.an
- som vi ska få vad det lider.
Då föll det smulor från rikemans bord.
- Nu faller skulor å omvända ord,
ty Staten vi skapat är busen
numera - för rikemanshusen.

Vi hoppades smått på ett samverkan.s år.
Det ville vi alla i början.
Men eamarbetskonst tycks vara rätt

svdr,
folk skäller det ofta för smörjan.
A Konsum, Kommunen, Fabriken, ja allt
för surpuppan mest har en negativ halt,
och vi-andan mången ej roar,
Så bygger man inga broar!

Men låt oss gå in för ett Hiilsoår.
Vi är allt för övermätta!
Nej spänsten, balameen. å sinnets vår
det är nog det enda rätta.
Så låt nu motionen bli allas norm.
För kondis ej Kondis passar vår form.
Vår fria natur kam, oss frälsa..
Parollen är bättre hälsa!

Nu bjudes här opp till en dörrknackar-
val.s

med tomtar å småkrafs som varor.
Vi köper så snällt vad ej nyttjar oss alls
och fastnar i s·vad,ans snaror.
Vår plånbok blir tom, ty allt ska vi ha
som grannarna har, då först är det bra.
Ej tänka och spara man gitter.
- Sen sitter man där med sitt kvitter!

Ja, Jul står för dörren, å året är slut,
en snötid med kyla oss väntar.
Men solvarvets nyår stc:tr där på lut.
På förlåten lätt jag gläntar.
Jag återser solen å himlen blå,
å skymtar en vår, å tänker som så:
B.<JJk molnen är sol, i mörkret syns ljuset.
- Så tina då vad som är fruset!

LERGöKEN
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r hävderna

"Den gamla goda
?ä det idylliska, av naturen med sin

sac;~a-:te fägring så slösaktigt begåva
fillet Gustavsberg, arbeta många

~- De bilda en homogen vänskaps
iljesammanhållande krets av ido

E"' goda och förnöjsamma människor,= ha och hait sin husbonde i den
Godeniuska dynastien, vilken tro

g= det patriarkaliska systemet styrt
.s:= fögderi från det medeltida säteriet
Farsta och därifrån givit många impul
ser till seder och bruk till sina underly.

de.
Där går söndagligen den genommu

s:ka.l iska porslinmålaren och klockaren
:skberg upp till sin orgel i brukskyrkan

'Gula byggningen" för att leda
psalmsången då helgdagsklädda ortsbor
vlll dyrka sin Skapare på den helgade
vilodagen. Han hörde också till det för
näma porslinmålaryrket och lämnade
både sin konstnärlighet och musikbegåv
~ åt efterkommande Arvid och Josef
~berg. Efter Gunnar Wennerberg upp
slag upptog Josef Ekberg det konstnär
liga skapandet. Arvid Ek;berg målade
kickligt allmogefigurer på vaser och
frukttallrilkar och fördjup:a:de sig i toner-

.a från sin älskade fiol. iHär kommer
också kyrkovärden, den synnerligen ur
bana och välvilliga Carl Ekberg, de :kyr
kobesökande till mötes. I faJbriken var
han och några andra rparianmakare. Det
låg en air av· konstskicklighet omkring
dessa hantverkare när mån såg dem i
sitt arbete däruppe ,i "kasärn", det garn
la rucklet som inom sina murar fick
hägna de skapande konstnärerna Wen
nerberg, Neujd, Beata Mårtensson m. fl.
då de stod på höjden av sin skapar
kraft.

I det idoga arbetet återfinna vi även
häruppe modellör Pettersson givande
form till det rika sortiment bordsserviser
men även vaser, skålar, fat och kannor
som dekorerades med underglasyrfärger,
Majolika kallat och varav lagret var
rikt vid sekelskiftet.

Sedan går där verkmästare Oeonge
Barlow, en synnerligen skicklig "pors
linsmänniska", engelsman Ull börden och
genom gifte förbunden med den engelska

tiden"
porslinsdynastm Burgess ,i Hanley. Han
går vid ugnarna och iföljer bränningen
och konstaterar därefter resultatet vid
sorteringen. Han möter ofta sin finurli
ge medbroder om titeln Carl Justin Fors
berg. Som kom till Gustavsberg med en
gipskopia av Malins Bältespännare un
der armen och installerade sig som mo
dellör. Han ägde en fenomenal förmåga
att kunna "pumpa" folk så att de vände
ut och ån på sig nära nog. Och där d'anns
ett jobb att lbära fram vad som hörts till
höga vederbörande f.v.b. Han gick i
Slamihuset och stänkte ned sig då han
kontrollera:de massablandningen. Det såg
onekligen sakkunnigt och energiskt ut
och om man sedan med självsäkerhet
vid för,frägan bedömer priser, tillverk
ningssätt, taxor m. m. och visar en all
omfattande kännedom om allt mellan
himmel och jord så blir man ett lfakto
tum som chefen löjtnant Odelberg råd
frågade i allt. Det var förtroendet för
andra som denne i hög' grad saknade
parad med en lättrogenhet si somliga
stycken, som ej var till nytta.
På det gamla kontoret på nedre botten i

"Gula iby,ggningen" hade löjtnanten sin
skruvstol och pulpet mitt emot 'kassören'
öhnell. Bara om morgnarna ikl. halv 9
intog han sin plats där för att låta supp
likanter för företräde, som önskade !fram
föra sina ärenden. Ja allt skulle givetvis
löjtnanten avgöra, det var ju hans 1fa
brik och egendom. Det var de som ville
ha bostaden "rustad", de som ihade be
svärligt med ekonomi, hem och äkten
ska,p m.m. Allt skulle föredragas och
nog hade Iöjtnanten något att stå i och
tänka på och reda ut då han efter mot
tagningen gav sig ut i !fabriken på
en rundvandring iförd käpp, vilken ihan
efter gammal o:fficersvana, bar i vänstra
handen rätt nedhängande som en sabel.
På kontoret satt gamla kassör öhnell
över sina folianter och skrev och kolla
tlonerade. Han var svåger med baron von
Oelreich. Denne återfanns. på det yttre
kontoret som en trogen bruksbokhålla
re med dess karaktäristiska ,bläcksudde
ri och uppflugen på en skruvstol som var
lika iför alla på kontoret. Givetvis fanns
inget ryggstöd på dessa stolar, det skul
le ha kunnat befordra lättja ocih sen-

färdighet! Kontorstiden från kl. 6 f. m.
till halv 7 e. m. med halv timmes fru
kost och 1 timme middagsrast skulle
utnyttjas tiilfullo för den månadspen
ning som utkvitterades. Det var Iång
kontorstid och man måste se att få ti
den att gå genom mångahanda mer eller
mindre nödvändiga bokföringar om allt
och alla. Ja man sålde biljetter till
varmbadstugan också hos kassören och
dessa bokfördes i en särskild liggare med
fullständiga namn och tid för badet och
så kollationerades detta!

•Som teknisk byggnadsledare fungera
de ingenjör, Hammar men hans teknik
var nog starkt beskuren, då nära nog
varje spik som skulle slås in, skulle
underställas chefen.

Men vi följa löjtnantens vandring ge
nom lfalbriken. Den gjordes varje dag i
samma spär, iförst en titt in till modellö
rerna, sedan genom slamhus, formv~rk
staden, precis den vanliga vägen, $å att
de arbetande ganska bra kunde veta när
han kTOm och kunde inställa sin flit där
efter, så genom ugnshaiI och målar
salarna och lagret ner till packboden.
Där sitter vid sin pulpet Erik Lindström
och skriver och summerar fakturor,
ibla:nd nära nog alnslånga, med en !fer
mitet i ihuduvräkning som är !fenomenal.
Men löjtnanten gör bara en kort visit.
Kylan ligger sedan ga;mmalt i luften.
Lindström är nämligen "socialist"! Hu
då oah lfy! Lindström lyfter ej huvudet
från fakturan utan sitter med blicken
och näsan över den, ger korta oah av
huggna svar varför löjtnanten lagar att
dörren slutes mellan honom och Lind
ström d'orta_st. Men spjuvern och humorn
glimmade i ihans skelande öga när han
sedan ,tittar upp från ,papperet. Men
Lindström sköter sitt kall utan vank
och man kan ju intet göra däråt att han
är sur och tvär. Efter många år fick
han dock a,v löjtnanten veta "att det
vore •bäst han hade en annan plats". Det
var ju klara verba. _Expeditionen sköttes
före Lindströms tid a.:v gamla herr F.
Lutteman. Packlboden låg då nära ka
jen ooh man kan tänka sig vilka tunga
bördor som skulle bäras dit ner ifrån
lagret iför packning för att inte tala om
hur kall p:a.ckladan var på vintern. Ingen
som helst värmekälla. Det var eldfarligt
med all halmen. "Folk skall arbeta så
de hålla sig varma'' var mottot.

Här ha de :nu iför ett ögonblick ur
Skuggornais dal stigit upp dessa grandio
sa Herrar från en svunnen epok i den se
kelgamla förnäma industriens historia
och passerat minnenas kaleidoskop.

Vile i de i frid efter verksam dag!

John Btjerna
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Klockare Bernhard Ekberg

Lagerföreståndare Frans Lutteman

Verkmästare George Barlow

Modellör C. J. Pettersson

Kyrkvärd Carl Ekberg

Brulcsbokh, C. A. von Oelreich.

Slcarpslcuttechefen, Ingenjör Hammar

Verkmästare Carl Jueiin. Forsberg

Försäljare Erik Lindström
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Midsommar på Gustavsberg
Jå·r 50 år sedan

En lantbrukare kom körande till
Swckholm för länge sedan med en del
varor, bland annat en gödkalv som skul
le säljas. Vid Danvikstull frågade några
gyckelmakare ,bonden var han hörde
hemma. Bonden svarade inte trots upp
repade frågor. I stället svarade kalven
med att dröna Värmdö-ö-ön. Från den
tiden fick värmdöbönderna heta värrndö
kalvar berättas det. Ingaröns befoLkning
fick heta Ingarövargar, men varför vet
jag inte. öarna äro två pärlor i Stock
holms skärgård.
Nu stundar det till 'ett väldigt midsom

markalas i det idylltska brukseamhället
Gustavsberg på Värrndön år 1905. I den
storafHntgrytaninnanförfabriksgrindar
na ligger det en hel oxe, den största
och fetaste av alla, den skall bli mat
eller snarare en del aJV maten till festen.
Det råder stor ibrådska, gamla gummor
får hämta buljong i krukor, S'Om de bära
hem, ett 'extra ttllskott till den ej alltid
så feta •kosten. Massor av köttbullar,
kommer att behövas, hela berg av smör,
ost, sill, eylta och mycket annat gott
fraktas ned till fäbriksgården. Starköl
på fat, porter, 1brännvin, punsch ja all:t
i dryckesväg finns att tillgå. Det skall
bli ett förnämligt kalas med gamla anor
för hela brukssamhället med sina 2,000
personer.

Som värd
står gamla brukspatronen i Gustavs
bergs Porslinsfabriks Intressenter, löjt-

nanten 0. V. Odelberg, som 1869 blev
fabrikens ägare och chef. Innan kalaset
börjar, skall jag berätta litet om den
tidens Gustavsberg - att d. detalj be
skriva arbetsförhållandena där skulle
dock taga för stort utrymme.
På den tiden reste man till Gustavs

berg med någon av bolagets 6 ångbå
tar, som då hade sin tilläJggsplats ne
danför Kungl. Slottet vid Gustaf III:s
staty och gjorde turer till och från Gus
tavsberg tätt s011n ortast under hela året.
Att resa vintertid, när isen låg mer än
fotstjock, var ingen sinekur. Det dånade
och skakade, varje ögonolick väntade
man att båten skulle slås sönder av de
i fören upptornade isskutorna. Sommar
tid var däremot en båtresa i denna fag
ra skärgård en mycket angenäm upp
levelse. Tätt Ligga ,bry;ggorna, där båten
stannar för att ta passagerare och gods
ombord. Vid Skuru tfanns vid tiden 190'5
en rflybbro, som tjänstgjorde i stället för
den ståtliga betongbron av i dag.

Sakta och lugnt
glider båten fram genom den vackra vi
ken med höga berg på ibåda sidor. På
bergsstupen klättra björk, rönn och tall i
kapp, fast det kan se ut som om de när
som helst kunna störta ned i djupet.
Snart äro vi vid Lännersta, Stäket,
Skogsö och Boo. Stäket grävde ryssar
na 1719, samma år som de brände slot
tet vid Farsta. Vid Skogsö avtäcktes
1905 ett monument efter de fallna, som

försvarade Sverige den gången. Det är
smalt och trångt för båten, den måste
gå för halv fart, om den inte skall
skrapa i botten, och fiskar spolas upp
på land, då vi går igenom ,Stäket. Måsar,
tärnor ooh trutar följa båten och dyker
i vattnet för att lfånga sig en godbit.
Snart är vi ute på Stora. Baggensfjär,
den och passerar Saltejöbaden, för att
sedan vika av mot Tjustviksholme och
Gustavsberg. Resan tar c:a 2 timmar,
men vilken härlig resa, fri från nuti
da bussjäkt, bensinångor och damm.
Vi möter små segeLbåtar, och stora ång
are och kaptenerna hälsar varandra. Det
fläktar skönt, och eftersom på den ti
den ej så stor brådska rådde, önskar
man resan varat ännu längre.
Nu syns fabriksskorstenarna och post

huset, och nu skymtar det vackra slot
tet Farsta, vilket förnämliga släkter
som Bonde, Baner, Oxenstierna m. fl.
varit knutna till. Fabriken har tre
hundraåriga anor. Först ,gjordes där te
gel, senare porslin av förnämlig kvali
tet, som gott kunde mäta sig med det

Framför gam"la tryckeriet har folket blandats med herrskapet och överheten kring bordets rika håvor.
Folk med goda ögon och minne igenkänner på ciinstra bilden bl. a. fru E. Wadström och modellör A. Pehrson:
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bästa utländska. Bolaget äger stora
jordarealer, 300 tunnland åker och
äng, flera tusen tunnland skog och sjö
samt miltals sjöstrand. Ännu tvenne
slott eller herresäten hörde till Gustavs
berg, Lämshaga och Skevik. För arbe
tarna och tjänstemännen har bolaget
ordnat med bra bostäder efter dåtida
förhållanden, med små idylliska träd
gårdar till varje gård, undantagandes
de äldre barackerna.

Tjänstemän och arbetare
handlade uteslutande

i Bolagets handelsbod, där allt köptes på
kredit och uppgjordes vdd årsslutet. I
bolagsboden fanns allting att köpa, och
när året var slut fortsatte man året
efter likadant. F'öljden blev att folket
handlade mer än de behövde, fast de
inga pengar hade att röra sig med, och
stod ii ständig skuld hos bolaget. Många
av de lägre betalta daglönarna d'iok på
detta sätt sällan några kontanter.

Handmodellforrnare, maskinformare,
gipsgjutare, gravörer, porshnsmålare
och tryckare m. fl. hade som regel väl
ordnad ekonomi och kunde varje månad
hämta ett överskott. Det rådde vid se
kelskiftet stor rangakillnad mellan de
anställda vid d'abrfäen. På våren 1905
sökte jag anställning där, och efter nå
gon lärotid blev jag kad'fekoppsformare.
Vid min ,sida hade jag 2 lärlingar och
ett 10-tal fl<ickor, som ,polerade och satte
öron eller hinklar som det heter på
c:a 6;000 koppar per dag. Jrug ,blev där
i 2 år men tröttnade sedan på att stå
inne på verkstad, porslinsdammet var
ej heller så hälsosamt. Det var dock en
lärorik och rolig tid för en 18-års yng
ling, som ville se sig om ,i världen. Vi
voro två gossar och fem flickor d'rån
Sala vid den tiden i Gustavsberg. De
gamla Oustavsbergarna voro stolta och
höll strängt på sin värdighet och skick
Iighet, särskilt i de nyss uppräknade yr
kena. Bland smålänningarna fann man
mycket sparsamt folk, som varje må
nad sparade en slant, trots att de kun
de vara bland de lägst avlönade. En del
av dem var ej så noga med sin kläd
sel, och flickornas kunde vara hopsatt
med säkerhetsnålar litet var stans. De
kunde också sova över till frukost dbland.
En smålänning sade en ,gång, att Gus
tavsbergarna voro dåliga hushållare "se
man skaå kaunna leva paå täio kronor
i maänaden, å daå räcker de tä ett par
maollskinnaböxor paå dä ändaå".

Mollskinnsbyxor
kostade 2:50 paret på den tiden, åter
stod 7:50, som påstods räcka hela må
naden till mat. Ungkarlar d'iok spisa d'ör
25 kr. i månaden på värdshusets 3:e
klass, i andra klass eller "takrännan",

Pojkarna hade sitt särskilda bord. Bom hovmästare tjänst
gjorde här Oskar Andernson, även kalla4 Torparn.

som det även kallades, och där under
tecknad spisade kostade maten 37 kr. i
månaden.
På värdshuset samlades många ge

mytliga gubbar och .firade kvällen med
en eller ett par stanköl. Sällan var det
några överlastade :personer, fast ölet
var fr1tt. ,Starkare drycker som bränn
vin användes ej i vardagslag annat än
vid :mera högtidliga tillfällen och bjud
ningar. På klubben var dans anordnad
på lördagskvällarna, där bröderna Ek
berg och ibland musikdlr. !Simon Holm
berg epelade piano och fiol. Nykter
hetsvännerna och skarpskyttarna hade
sin egen musikkår, och missionsvänner
na och baptisterna hade sina egna loka
ler för sammankomster. Någon fackför
ening 1föck inte förekomma på den ti
den.

En avlöningskväll kunde vara
särskilt rolig

och intressant på det gamla värdshuset.
Gästerna bildade körer och sjöng sjö
mansvisor och dryckesvisor och gamla
sentimentala sånger, och somliga spe
lade guitarr och fiol. Robert Petter, den
djupa basen i kyrkokören, drog ned ena
mungipan till hakspetsen vid de lägre
tonfallen, under det att den långe teno
ren Gustafsson sträckte halsen som en
ungtupp, när han kom i vasst höjdläJge.
Det fanns en småländsk glasolåsare
som kunde spela guitarr, så han fick
åhörarna att både gråta och skratta.
Gamle Farbror iStålkrantz var en god
berättare och fiolspelare, särskilt duk
tig abt spela gamla polskor. Han hade
för sig att om .fiolen skulle klinga rik
tigt vackert, så skulle felan ha en liten
sup. Jag brukade ibland ackompanjera

Här har vi Vfrkmä~tq,re G, BmrlQw i sarn,tal med några gäster,
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Från det provisoriska centralköket "Flintiumen" fraktades maten
till väi~tande bord och gäster.

honom på guitarr. Var han på kalas hos
några fiskargubbar sade han till, att nu
måste fiolen ha en sup, den tömdes ned i
hålet vid stallet och skakades om, och
sedan var han pinsäker att fiolen kling
ade dubbelt så bra som före. Han pas
sade naturngtvls på att också själv få
en extra tår just då. Att fiolen höll i
limningen var märkligast.

Midsommarafton
var inne och allt var redo för jättesu
pen. Majstången var klädd vid skytte
paviljongen, dit alla med musik i spet
sen skulle tåga efter måltiden. De sto
ra dubbelgrindarna vid kontorsbyggna
den voro öppnade och fölk strömmade
till. Det jättelånga bordet dignade un
der massor av god mat. Där kom fjär
dingsman Lundin, en hundrafemton ki
los karl, samt länsman, dagen till ära
klädda i guldglänsande mössor och
band. Där kom de tre smålandsbröderna
Otto, Frans och August Augustsson.
Små och glada voro de, och man hörde
deras sång och spel på handklaver och
gitarr från förstutrappan eller Ifrån
Kvarnberget om kvällarna "bumsade.
laujda, selefallelauda" om och om igen.
Förmännen inom de olfka avdelning

arna hjälpte till vid bordet och såg till
att intet fattades. Där var den kraitiga
verkstadsbasen OskarWadström, en bus
sig bas förresten, och den lilla ettriga
Fredblad, basen för rågodsmagasinet,
befallningsman mäster Barlow. Den
gamle verkmästaren och diktatorn
Forsberg, kallad Grålle, som älskade al
fa, kvinnor, som voro breda om höfter-

Pojkarna väntar ivrigt vid sin hörna.
Alla klädda i mössor, som seden var på
den tiden. Där fanns plats för smörgåsar.

na. EnHgt de äldre skulle han ha härjat
svårt bland det täcka könet redan under
1890-talet. Forsberg kände hemligheten
och tillblandningen av den fö-rnämliga
leran parian. Av den tillverkades de
vackra oglaserade statyetterna Snökloc
kan, De tre gracerna, Moderskärlek m.
fl. Brukspatronens söner ingenjören Axel
samt kaptenen Viktor Odalberg med si
na fruar, den förre med fru från Eng
land, deltog också i midsommarfirandet.

Skarpskyttemusiken spelar upp
signalen att festen kan börja. Det blir
liv och rörelse bland de många delta
garna, trängseln kring jättebordet är
stor, innan alla f'ått. smaka allt gott
som där finns, men sämjan är också
god en sådan här dag. Fruarna som stå
med barnvagnar en bit därifrån bär
mycken god mat till ungarna och göm
ma den noga under täcket - det- kan
vara gott med en liten godbit i. reserv
dagen efter.
En smålänning vid namn Holgersson

hade glömt att tvätta händer och an
sikte, vantör en förman tillrättavisar ho
nom. "Jag tycker Holgersson åtminsto
ne bör tvätta sig till midsommar, när
han går svart hela året". Kvickt svara
de Holgersson att "kaolångaren kaom
mer i nästa väcka å daå å dä inte laönt
att tvätta säj.'' Denna gäng måste han
dock gå och tvätta av det värsta kol
dammet, innan han fick mat och dryck.
Musiken spelade och kören sjöng, ung
domarna voro glada och skämtade.
Gamla gummor och gubbar, som hung
rat i dagar för att kunna äta så myc
ket mer, hade tårar i ögonen av glädje

Bordet färdigt och inspekterat av ungdom ur societeten.
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Folket väntar på signalen till attack mot de dignande borden.
En lady seglar fram till fronten-.

och man kunde höra många uttryck för
tacksamhet mot orukspatronen och hans
familj. Om bara hans underlydande vore
lika goda, då vore det bra att vara på
Gustavsberg. Därmed menade man
verkmästare Forsberg, som var mycket
fruktad och långt ifrån omtyckt vid
f'abrfkcn.

Den glada måltiden
slutade småningom med kaffe och
punsch, och en del av gästerna var gan
ska glada i hågen, när portarna öppna
des och alla skulle tåga mot skarpskyt
teplatsen till majstång och dans. Då
hände någonting. En man, vi kallar ho-

nom Johansson, gjorde ett s. k. bock
språng i luften, ropade adjö till sin fa
milj och innan någon hann hindra ho
nom, dök han i viken strax intill och
syntes gå direkt till botten. Det blev
skrik och jäcnmerrop tfrän hans anhö
riga, länsman och fjärdingsman kom i
stor fart Iför att ordna räddningen. Vi
hade hunnit fram till kajen och en man
skulle dyka efter Johansson, när han
plötsligt kom upp till vattenytan igen.
Och när räddande händer sträcktes fat
tade han dem och lyftes upp ,på kajen,
under det att frun och barnen grät och
tillrättavisade honom för hans tilltag.
Johansson hade tänkt att dränka sig.
Han var ovan att dricka starka dryc-

Brukspatron med maka provsmak,ar och bjuder välkommen.
I förgrunden bl. a. Axeiino. Odelberq,

ker, ovan att få kraftig mat, allt gick
runt i hans arma huvud. Han såg den
gråa vardagen i skarp motsättning till
dagens festligheter och tyckte det var
lika gott att nu komma bort från var
dagen, men han ångrade sig då han
kände kalla vattnet. Nu försökte han ta
det hela från den humoristiska sidan.
När hustrun förebrådde honom att han
hoppat i med kläderna på, svarade han,
"jag har ej badat på 15 år, och inte vill
du väl att jag ska klä av mej naken in
för tusentals personer". Fjärdingsman
nen följde familjen hem och intermezzot
slutade med frid och fröjd.

Vid dansbanan
var hornmusiken i full gång. På bru
ken fanns alltid goda ledare från rege
mentena, som satte igång musikför
eningar. Stora Herrnan Nordkvist b'låste
esskornett så den runda ringen efter
munstycket aldrig gick bort. Kalle Se
verin slår trumman och ekot svarar i
Kvarnbergen. En smålänning, som kal
lades Kopelle emedan han arbetade vid
lantbruket och som inte var så vacker
hade ingen tur hos flickorna, de drog
sig undan för honom och han fick inte
dansa, Då kom brukspatronens dotter,
den vackra Axelina, och bjöd upp Ko
pelle på en vals. Det var en fröjd att se,
och Pelle var lycklig en lång tid. Frö
ken Axelina var inte bara skön, hon
var snäll och god mot folket och hjälpte
särskilt de 1behövande till julen.
Nu spelas upp en wienervals, jag och

min kamrat letar med ögonen efter nå
gon iflicka att dansa med, vi voro 18
år och litet blyga. Det fanns gott om
rara flickor, ja,g fastnar för en söt flic
ka i röd klänning. Något osäkra och
röda om kinderna stegar vi fram mot

Från 1906 damsades på Klubben, oor lång<l,ansen tråddes till
mässingsorkester. I förgrunden tre bemärkta personligheter,
vår fotograf Hilding Ohlson i kolt och, hovjägmästare Odel
berg i samtal med Konrad Strömberg. (Bilden. från 20-wlet.)
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våra ideal, tar av halmhatten och boc
kar så djupt och artigt som möjligt,
flickan i rden röda klänningen tackar
och följer. Min vän 0. Söder-berg, se
demnera den nya fjärdingsmannen, ha
de också dansat ut på banan. Det blev
en härlig dans, jag fick veta att lfUckan
hette Edit Karolina, att hon sjöng sop
ran i kyrkokören och om dagarna arbe
tade på tryckeriet, och jag tyckte om
Edit Karolina :från första stund.

Dans och lekar varade hela
midsommarnatten

igenom och solen började lysa bakom
bergen, då min kamrat S. och jag slog
oss ned på Kvarnbergen, där utsikten
över viken var storslagen, Hundratals
rodd- och segelbåtar plaskade nu still
samt ut mot Baggenslfjärden till Tjust
viksholme med två eller tre par i varje
båt, det var dåtidens ungdomar på väg
ut att lapa sol, ikärlek och saltvatten.
Många hade gitarr, :fiol och handklaver
med i båten och även litet frukost till
midsommardagen. På Tjustviksholme
och bergen där omkring lades grunden
till många äktenskap, som varade livet
ut. Båten, gitarren och havet och still
heten däromkrtng bidrog till att löftena
höll. ,Skilsmässorna voro på den tiden
nästan helt O!belfintiiga. Ungdomarna
tycktes ha bättre tid att tänka över det
bästa av alfa ting, äktenskapet, som är
själva grunden i ett samhälle.

Det var en gång - så börjar varje sag,a
med rosenskimmer ifrån flydda dar.
Det var en gång - hur lätt de orden draga
ur minnets t],jup var skatt där gömmes kvar.
Det v,ar ,en gång - det ligge.r dolt i orden
ett fagert eko utiav hoppets sång.
Det käraste av allt vi ägt på jorden
finns inneslutet i: det var en gång.

Det var en gång - i verklighetens spånad
ett inslag uti purpur/ärg det är.
Det var en gång - det är vårt hjärtas trånad,
som flammat upp en gång i livsbegär.
Det v,ar en gång - är en klenod vi värna,
ty illusionens glans den speglar matt.
Det var en gång - det är en vänlig stjärna,
som lyser genom tidens dunkla natt.

Det var en gång - är allt som står tillbaka,
när sorgen dämpat livets poesi.
Allt vad vi mist, men aldrig lärt försaka,
står, likt en morgonhägring, fram däri.
Det var en gång - det är det aldrig funna,
vars tjusningskraft oss lockar år från år.
Det var en gång - det är den aldrig vunna,
men drömda lyckan från vår ungdomsvår.

Det var en gång - det utgör själva bården
kring allt, vad stort och skönt, som livet gav.
Det var en gång - är vita marmorvården,
som täcker det förflutnas tysta grav.
När sist fö.rgängels,en sin gärd skall taga
och när förkling,at har min sista sång.
Så kanske skall min egen levnadssaga
runor ristas med: Det var en gång.

E. P. BERNSTRöM
Drygt 50 år har gått och jag sitter

än en gång på Kvarnberget. Det känns
litet vemodigt, den gamla väderkvarnen
är borta liksom kanske de lflesta av
mina gamla ungdomsvänner. Jag tän
ker på de pojkar, som. 1906 var med
och bildade en gymnastikklubb under
kapten Odelbergs ledning. Där tog vi
de första stapplande stegen i längd- och
höjdhopp, Jag tänker på första gången
vi skulle springa 2 km. åt V. Ekeda:ls
håhlet. Vi voro otränade och satte för
hög fart Ifrån början, följden blev att
endast två man, Gärhard Sävström och
Sven Johanson, kom nästan gående till;
baka. Vi andra lblev kvar utefter banan,
illamående och med håll i bröstet. Oskar
Lundin kunde konsten att böja benen i
sidled, när han i höjdhopp slängde sig
1.20 över ribban. I stav lyckades vi hop
pa över 2 m., men vi voro ju nybörjare.
Den vackra ljusgula tegellkyrkan, som

byggdes 1905-07, är sig lik, där den
Iigger nedan Kvarnbergen. Små gator
och gångstigar, som man trampat som
ung, äro borta, i dess ställe reser sig
2-3-våningshusen efter raka snygga lin
jer.

Det var en 0gang

Och på Kvarnberget har byggts en
skola i rött fasadtegel, underbart skön.
Den OdeLbergska familjen vilar i sarko
fager, insprängda i klippan vid kyrko
gården. Kooperativa Förbundet, som
övertagit hela fä'briken, har nedlagt ett
storslaget arbete, nya hygieniska verk
städer har lbyggts upp, och de sociala
skrankorna ha utjämnats.
Men huru olika allting är. De hem

trevliga ångbåtarna, som förr trafike
rade leden Oustavsberg=-Btockholm och
som man kunde få allt i Ifråga om mat
och dryck på, äro borta. Kapten Larsson
på 5:an, Persson :På 6:an, styrmän och
gastar, som förr satte rfärg och stäm
ning på bygden, synes ej mera på ka
jen. I stället en ringlande ström av bl.
lar och bussar, som från Stockholm och
åter rulla ut till Värmdöns många vikar
och sund. I bilarna sitter sommargäs
ter, ungdomar av i dag, och inandas
bensinångor. Nere på viken smattrar
motorbåtar, allt skall gå så fort, även
fönbindelserna mellan könen, men många
upplösas lika fort som bilen rullar fram.

Midsommarkalasen vid
Gustavsberg

äro sedan 1918 minnen blott, en ny tid
är kommen. Flickan i den röda klän
ningen, som jag fann där år 1905, går
vid min sida utmed Kvarnbergen. Jag
går och nynnar på Gunnar Wenner
bergs visa, Min Ros_:

En gång en ros jag såg, hon
går ej ur min håg,

skall jag' väl henne få, tänkte
jag då

nu är hon min och står, redan
sen många år,

främst i min rosengård,
främst i min vård.

Hon har rblivit något böjd av åren,
kanske trippar hon ej så lätt som för 50
år sedan och det mörka håret har ljus
nat. Vi har ännu en gång besökt våra
kära ungdomsställen, där vi gått hand i
hand, och äro tacksamma mot en försyn,
som skänkt oss så många lyckliga år
tillsammans. Gustaf Nornian
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Julklapps-snurran
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Det sitter ett barn på golvet och leker
i halvskymningen. Barnet försöker få
igång en stor, grann brumsnurra. Men
den är för stor att monövrerc för små
händer, och den kommer inte upp i den
fart som behövs för att den skall sjunga.
Den stora människan sitter och tittar

ut genom fönstret och upp mot stjärnhim
len. Nu vänder han sig mot barnet och
sträcker ut sin stora, hjälpande hand -
och får fart på snurran. Den börjar sjunga
med en djupt brummande ton, den växlar
tonläge, ljudet stiger och sjunker, det bru
sar som vindarnas kör från ödsliga bergs
pass.
Det stora och det lilla barnet ligger nu

på golvet med snurran mellan sig. De
lyssnar. Då och då sträcka de fram hän
derna och hjälps åt att hålla snurran
igång. Snurran sjunger allt vackrare i de
ras öron. De röda, gula, blå och vita de
korctlonerno på dess sidor flyta upp till
ett levande färgband av Saturnusmånar.
Den stora människan, det stora barnet,

är långt borta med sina tarikar. Han tyc
ker snurran är som en främmande himla
kropp, långt ute i den ödsliga världsrym
den. Den verkar så liten i denna stora,
tomma, mörka och kalla rymd, och dess
syskon synas vara så långt borta, de skön
jas som nålstick genom ett mörkt papper
mot ljuset.
Det stora och det lilla barnet förvand

las till väsen, mindre än ingenting, lättare
än luft. De flyga till den sjungande plane
ten i en underbar känsla. Ju närmare de
komma, desto mera musik och ljus ström
mar dem till mötes. Nu befinner de sig på
en musikplanet, virvlande runt i den stora
vida ,rymden. Och runt om dem snurrar
allt. De äro centrum i en underbar, ofatt
bar oändlighet.

Den stora gossen.

ENSAM?
- Du ser fundersam ut.
- Kanske det. Känner mej vissen

och slokörad invärtes.
- Vad tar egentligen åt dig? Är

det något i olag?
- På sätt och vis. Det är nog fel

med kuraget.
- Hur yttrar det sig?
- Jag är inte i vanlig mening en-

sam, för här kryller det med folk av
alla sorter. Men jag har svårt för att
få kontakt. Har inte mod att bekanta
mig med någon. Och det är inte alls
lustigt att gå och skämmas över att
man är en sån där krake.
- Men du, med ditt trevliga utse

ende och din lätthet att finna ord,
skulle inte behöva ha det så. Du har
de 'bästa förutsättningar för att kny
ta förbindelser och få vänner.
- Kanske det - men när det kom

mer till kritan är jag blyg och oföre
tagsam. Nog för att man vill vara
fri och obesvärad, för att så kunna
släppa sig loss en smula. Synd att det
för det mesta stannar vid blotta
önskningarna, för man måste då bli
alltmera missnöjd med sig själv.
---
Detta lilla avsnitt ur ett längre

samtal ställer oss inför ett mycket
vanligt och trist faktum: den inre
ensamheten mitt i det yttre mänsko
myllret. En både plågsam och i många
fall alldeles onödig företeelse.
Hur få bukt med det här? Hur

ska man kunna upplösa och avlägs
na den olustiga ensamhetskänslan ?
Inför en sådan undran anmäler sig

en del något varierande synpunkter
och metoder. Det avgörande är väl
dock att vi intresserar oss för våra
medvandrare och lär oss att tycka om
dem. Vi vet att om vi tycker om barn,
får vi lätt deras vänskap och för
troende. De äldre är i regel något me
ra reserverade men även här ger vår
värme lätt gensvar, och så kommer
vänskapen snart av sig själv.

Den inre ensamheten kan övervin
nas genom ett öppet och glatt sinne.
Bara ett enda litet varmt leende smit
tar och lyser opp. En vänlig upp
märkeamhet eller en liten tjänst kan
vara början till goda - och varaktiga
personliga relationer.
Blyghet och osäkerhet övervinnes

bäst om vi inte tänker för mycket på
den egna lilla personen. Bättre dä° att
tänka på dem, som vi vill bekanta oss
med, och så släppa till en smula av
sig själv. Någon har sagt : "Ju mer
man glömmer sig själv för andra,
dess mindre blir man själv glömd av
dem." Så är det.
En liten yttring av omtanke och

vänlighet piggar upp åt båda hållen.
Den verkar som en nyttig injektion,
ett botemedel mot ensamhet och
olust. Varför inte försöka denna väl
görande medicin ...

Det största felet är vår blyghet,
tillknäppthet och slutenhet. Om vi
bara öppnar oss för någon, bryts iso
leringens trollcirkel. Och sedan kom
mer de förtroliga mänskliga kontak
terna av sig själv.

V. J.

I Fotoklubbene höstpristävling erhöll Jarosiao Tiipy 1 :a pris för ovanstående
landskapsbild från Lojoten,
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Gustavsbergsrapsodi
Det är sommar, en vacker dag om

kring 1905. cEColångarn har kommit och
förtöjt vid kajen. Det rasslar och skram
lar, svettiga och sotiga karlar tömmer
kolen d de väntande hästkärrorna och
koldammet står i nögan sky. Den pryd
liga "Oustarvsberg V", som ligger strax
intill "tutar" nervöst "iförsta gång", en
kvart före avgångstid. Styrman Karlsson
lämnar ut en låda av vällbekant utseende
och "Johansson på Värdshuset" lastar
varor till "Bolagsbon" på sin vagn!
Vid "varma rännan" ligger "Diana",

från vars innandömen lasten av lera el
ler !flinta makligt "kärras" ut till kajen
på en smal, vinglande landgång, På sä
tet !framför nedre ,stenhus.et srtter några
fruntimmer uppradade och diskuterar
det ltlUa som händer och sker.
En, oxfora masar i väg mot någon ut

äga. 'I'roltsländorna pflar blixtsnabbt
över vegetationen i Bagarna träsk.
Brukspatron kommer i den gula korg
vagnen med Karlsson i Iivre på kuskboc
ken. Ett par fruar med långa, släpande
kjolar stannar och niger djupt och un
derdånigt för nögsta instansen i Gus
tavsberg. En vanlig ,bild från den "gam
la goda tiden" då klasskillnaden var me
ra markerad än nu.
Det var det Gustavsberg som !först

mötte rnej. Vars vackra natur jag aldnig
kan upphöra att beundra.
Jag hade nyligen kommit tdll Gus

tavsberg som "sista man" i "Bolagsbon"
d. v. ,s, som boddräng.
Sam!häHet verkade trevligt och gus.

tavsbergarna gladlynta och vänliga, jag
trivdes Ifrån första stund!
Arbetet var' nog ansträngande, men

det hade chefen varnat Iför redan vid
anställningen: han ansåg :rnej iför klen.
Men jag var van att ta i, och mjölsäc
kar, silltunnor och strapsrat kom dit
cl/om skulle med något bistånd av An
dersson, äldste man, som också i öv
rigt ofta hjälpte mej med råd och dåd.

(Men nog blev jag väldigt glad och
överraskad när Hultman e11bjöd mej att
bli expedit! Mdn hemliga dröm att få
stå bakom disken blev ju plötsligt en
verklighet. !Så arusprålli:slös var man den
tiden. Det blev att tvärt sätta sig in i
den nya värdigheten: pennan "ba'kom
örat", snuskaggen stod under disken och
"strutar" vred jag elegantare än andra.
Flera sorters sill stod i tunnor märkta
med olika bokstäver, angivande kvalite
och pris, Och vilken sill! Sådan sill finns
ej att få för pengar mer! Den inlagda

gurkan i tunnan bredvid hade också en
vällukt som jag aldrig glömmer.
Större lådorna visste jag var dom

fanns (jag hade Ifyllt på dem) men alla
de 100-tals smålådorna i flera meter
långa rader från golv till tak fordrade
nästan ett "sjätte sinne" för att ögon
blickligen finna den rätta när det var
brått!
Med Ilte övning och hyggliga kamra

ters hjäLp var man snart inne i rutinen.
Räkning och skrlvning erbjöd inga svå
righeter och jag klarade snart mina
kunder l'ika bra som de gamla drivna
expediterna. Jag var lfortifarande "sista
man", men nu bland "1bodherrarrua/'! Be
nämningen var ikanske en sorts över
skylande gest som härstammade från
kontorslfruarna i något sammanhang, det
gängse begreppet var väl "bod'knodd".
Det hade dålig klang och var nästan ett
skällsord. Det kunde vara farligt, ty jag
kan inte minnas några "turorickor" ifrån
den tiden. Och "tur" behövdes, i synner
het vid köttdagar och "Första uttaget"!
Ingen realisation i världen kan skapa
ett sådant 'kaos som "uttaget" gjorde.
AUa uppköp skrevs "på bok" och reg

lerades vid avlöningen i lfabriken. Sum
manmåste hållas inom vissa gränser, om
man skulle fä några 'kontanter att röra
sej med. Därav följde att man inskränk
te köpen till det minsta möjliga de sista
dagarna i månaden,
Korusekvensen blev att förråden var

så ,gott som tömda hos många familj:er !
Men, första vardagen i månaden var en
klang- ooh jubeldag:dåvar "boken" som
ny å.gen ooh gustavslbevgarnru var opti
mister och skrev ,alnslånga "1istor", tog
ett par stora lmr,gar på skottkärran och
gav sig i väg till BolagSJbon i god tid.

En oxfora masar iväg

Buttken öppnades en timme tidigare så
dana dagar och vi bakom d~sken vaT
beredda! på "invasionen"! De första kun
derna stod på trappan utanför dörrarna,
och de övri,ga i en kompakt massa på
planen framför. Att bilda kö struntade
man d, man "chansa" på tur i stället!
Kloc'kain slog och en av oss öppnade

dörrarna och ,räddade sej genom ett ,vigt
hopp till,ba,ka över disken.
Det kanske verkar överdrivet men det

var som ·en stol1mflod som spränger för
dämningarna! De första i klungan tum
lade in, sikratt och skrik när en del i
ivern fastnade i dörröppning.en med kor
garna ihö,gt över huvudet i trängseln.
Fyrai lbiträd!en och- chefen är redan i
gång med sina Ustor, de fJesta på kan
ske ett trettiotal olika varor. Men
undan gå,r det, inget resonnemang, allt
står på listan. Det är blott att ,plocka
fram ,ooh pricka av, priset fick räknas i
huvudet mest: vågar som räknade. fanns
ej ocll inte heller pa!keterade varor som
är så ,bekvämt nu.
Stämningen var glad. och Uvlig ännu

vid 11-tiden på rf. m., lfrånsett någon
skärmytsling om orättvisa i expedie
ringen,

Ol'ättvisor kunde nog ej undlvikas i
denna lförs:kräckliga röra, inte ens 'kun
derna själva visste vem som var :först
när main väntat i flera timmar! Och så
var ju Gustavsberg bekant för sina ,vaeik
ra flickor och en sådan 'kunde ju lätt
sllinka emellan, ;biträdena var ju inte
mer än :männiS'kor!
Vid luncihdags försvann omärkligt ett

och arunat biträde och stämniingen bör
jade sjunka betydHgt. Framiför disken
viair det förtifarande fullsatt och vänte
tiden var nog ännu minst ett par tim
mar. Man undrar inte på att fölk trött
nade och blev otåliga. Eftermiddagen
blev "surare" ju l'ängre det led! Kun
derna ledsnade och expediterna slapp
nade av J tjatet och det !hopplösa rur
betet!
När vi stängde. efter sista kunden vid

halv 8-tiden på kv,ällen var vi så pass
"slut" att vi ,knappt onka:de äta. Vi ba
ra ~ängtade att fä sova. Ja,g tror inte
jag varit tröttare efter en fältma:r,sch.
Man tog !förstrött emot den näve cigar
rer som chefen delade ut, i preventivt
sy;fte eller som uppmuntran efter en be
svärlig och aribetssa;rn da.g. Nu var det
en hel månad till nästa "uttag!"
Nöjena i den tidens Gustavsberg var

inte så märkvärdiga. Dansen gick ;på
"Klubben" och "Tvåöringen". Värdshu
set hade sänskapsrum, öl och kägelbana
och "Templarna'' hade sina möten. Idrot
ten •var i gång vid Ble'ksäng. Missions
hus fanns och nya 'kyrkibygget var på
börjat.
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Gamla bolagsbon med Hultman: utanför
disken.. Vid pulpeten Gustav Andersson,

svärfar till Johan Hetiqviet,

Hur var folk klädda då? Ja, fruar,
fröknar och "tonåringar" hade hatt med
flor (det var inte många som behövde
flor) och blommor på, margaretaflätor
eller lösvalk, långa kjolar med skodd
fåll som släpade i gruset, Endast äldre
damer från allvarliga hem klädde sej
i sjaäett. Detta ,plagg tycks ju numera
ha hypnotiserat våra dagars tonärung
ar som i en bastard av kavaj och över
rock knäppt med träpinnar, smala jeans
och träskor eller ,tofflor, tycks mej ha
utmanat all stflkänsla för det typiskt
kvinnHga.

.Än herrarna då, hur såg dom ut 1905?
Ja, modet går och kommer igen: hel
skägg, "plommonstop", byxor utan urpp
slag, kort kavaj, hög Jirage och lös
manschetter hängande på knogarna.
Men eleganterna, "modelejonen" ihade
grärutig ,Hvrock med knappar i ryggen,
smala byxor, Iackskor, kulört, gärna
broderad väst, 10 cm. hög ·krage, kra
vaitt med nål och så "kronan på verket",
en blänkande cylinderhatt! Vad är nuti
dens ltkriktade kon:fektions-untform
mot en sådan oemotståndlig personlig
elegans?

Från Gustavsberg minns jag utom
vackra somrar och ,bekymmerlösa ung
domsdagar även mulna, tunga och ängs
liga tider, sjukdomar och kristid, mat
brist, kålrötter och svart, urmanglad
sill. Men helst minns man naturligtvis
det vackra och roliga från en, period då
livet lekte och framtiden hägrade i lju
saste skimmer.

H. D.

På sin tid var gröttallrik, ljusstruke och bringare med juldekor från Gustavsberg
mycket populära. Numera äro de rariteter. Nedanstående skapelser har en gäng
modellerats av Alfred Pehrson, Grötrimmen på tallriken lyder sålunda:

Talets ström vid kaffet stiger
Den som äter gröt ihan tiger

Det är i sin ordning
att jag såsom skåning
med gröt skall fylla
min mellersta våning

Gröt och mjölk ,i mild förening
ge en vink om livets mening

Min mage är förstörd av punschen
Ja:g botar den med gröt trn lunchen

Gröten alla dyrka
Gröt ger mod och styrka
och var mänska hull,
och i Julehelgen ·
brukar man få bälgen
av den rätten full.

Knigarn in:ga faror frukt-ar
När han gröt på avstånd luktar
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R DAGSPRESSEN:

Rakethylsan driver i satellitens spår
Nu är vi alltså där! Med allt

vad det kommer att dra med
sig i framtiden. Ja, nu menar
jag ur Nils Lindmans synpunkt.
LAT BLI ATT SKRÄPA NER I
STRATOSFÄREN!
Vi har ju fortfarande inte lärt

oss att hålla snyggt i skogar och
campingplatser, så det blir väl
inte bättre på det nya fritidsom
rådet som Sputnik gett anvis
ningar på ...

Vi tänker oss in i framtiden,
Andersson har en egen satellit.
Så kommer plötsligt fru Anders
son i städhumör ... ut ur satelli
ten kastar hon tomma konserv
burkar, apelsinskal, massor av
kolapapper och glasspinnar ef
ter ungarnas snaskätande.

På den gamla goda tiden, när
Andersson hade båt, försvann
ju skräpet i havets djup när bå
ten städades under campingfär
derna. När dom campade i sko
gen fick andra människor ta re
da på plåtburkarna efter dem.
MEN HUR GAR DET NU? Jo,
allt vad Andersson kastar ut ur
sin rymdfarkost hänger efter
som. en lång svans. Det blir
framtidens nya kometer! - -
Ja men stratosfären är ju så
stor säger någon. Javisst är den
stor, men inte obegränsad, den
kommer att krympa ihop ju stör
re fartutvecklingen blir. Tänk
på Sputnik I och Il som kilar
runt klotet lika fort som vi här
ute åker till Stockholm . . . när
det är bilköer.

Så det är bäst att vi lär oss
ordning först - innan vi bli
rymdfarare. Annars kanske stra
tosfär-skiktet en gång blir som
ett skramlande plåthav av tom
ma hummer- och sardinburkar
och en prasslande yta av apel
sinskal, kolapapper, bortkastade
veckotidningar m. m.

Vi hoppas 1FN tillsätter en ut·
redning nu, ·så att lämpliga åt
gärde1r i stratosfär-städningen
vidtages i tid.

Vän av ordning

FORESATSER
FEMTIOÅTTA

Fem farliga F försvårar fulländad form,
förmodar framsynta fäder, författare,
fästmör, fruar, fördömande farten,
förargelsen, fetman, flaskan, fimpen!

Flera förträffliga fotgängare förolyckas
för försåtligt fräsande fartdårar.
Förargelsen förhäxar förment
förolämpade flegmatiker.
Fetman frestar faktiskt frossande,
flåsande fyrtioåringar förtretligt.
Flaskans fuktiga fludium förråar
fördärvligt förut fridsamma
församlingsbor.

Fimpen förgiftar farligt fåfänga
fränder, föranledande försämrad fysik,
försvårade finanser.
Fy fasen!
Farhågorna fordrar fördenskull
föresatser femtioåtta! ·

Föredöme från fäder, fostran från
folkskolan, forumfråga,
fackföreningsfunderingar,
förtänksamhet från fullmäktige,
företagsamhet från fabriken.

Förslagsvis förordas föreläsningar för
föräldraförening - förrän framfusig
framfart, förtretliga förargelser, frodig
fettförtäring, förvildande fyllas förfall,
försåtligt förgiftande Fennia får
fördärva familjen.
Fram för förebyggande front!
Fastän fröjdens fester följer, föredrag
försiktighet före fräckt flängande färd,
främja förnöjsamhet före förtret, furnera
förnuftig förplägnad före flottig föda,
friskt flöde före frätande finkel,
fägna fattiga fyrkar framom flyktiga,
frestande favoritfimpar. Fin is!

Frid!
Fakirfilosofen

--.....--- -
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Tre veteraner, som under 2 :a halvåret
dragit sig tillbaka från arbetsplatsen,
avtackades vld en liten sammankomst
på Värdshuset den 4 oktober. Ingenjör
Teglund hyllade Elsa Johnsson, Einar
Axelsson och Erland Karlsson och över
lämnade •blommor. Varpå man pratade
minnen och erfarenheter Ifrån de många
åren ,i rfwbriken.

I "Ungdom, familj och samhälle" har
ABF under hösten presenterat en före
läsningsserie med utmärkta föredrags
hållare. Vi kan inte rförstå varför inte
fler än några dussin gustavsbergare pas
sar på att ta del av visa ord, fram
förda av sådana personligheter som
LiJs Asklund, Lars Bohlin m. d'l. Det
är på tiden att man rycker upp sig här
ute och någon kväll sliter sig från Ra
dions frågesport eller TV:,s d'rågeaukti-on,
för att se och höra en varm människa
in natura.

Stockholms Stifts Ungdomsting iillbjöd
till kyrkkad'fe i Bergasalen den 13 okto
ber. CEfter högmässan i kyrkan, där bis
kop Ljungberg höU skrirtetal och kyr -
koherde Hallin predikade, samlades me
ndgiheten, ungdom mest, vid Iångbord i
Bergasalen, Gossorkestern inledde med
käcka toner; allsång och undenhållning
av både munter och allvarltg art följ
de, och till sist fick ungdomarna ställa
frågor ti:11 biskopen, som besvarade dem
klokt och med gott humör.

SIF:s avdelning i Gustavsberg firade
sitt 20-år,sjubHeum den 26 oktober med
ett tfestprogram i Bergasalen, där Orkes
terföreningen .med Lulgi Oarrara som

solist dntonerade, Ed'ter supen dansades
på nybonat golv till ny dag, eller kl.
0.30. Lyckönskningar .fä:amför<les bl. a.
av lföretagsohefen och fackföreningens
ordförande.

Uppsala, stadsteater gästade på nytt
Gustavsberg måndagen den ·25 november
och gav August Blanohes välkända lust
spel P.ositivhataren. Miljön var från
1840-talet och roade gustavsbergarna av
1957 gott. Fiolkan var välbesatt och spe
let, som på alla händer var medryc
kande mottogs med applåder. - Under
vårsäsongen har den populära gruppen
lovat återkomma. Man lfår väl hoppas
på att salongen då blir utsåld i förväg,
ty så god teater för ett pris av kr. ·3: 50
ifår vi sällan skåda i Gustavsberg.

Orie-nterarn.a har haf't årsfest med
prisutdelning. Det var muntert som
vanligt. Här en bild då Pelle Wester
mottager sina pris för mästerskapet
båda dag- och nattordentering.

Olycksfallsvård har varit ämnet för
en kurs ci Bergasalen även denna höst.
Ett 40-.tal anställda vid fabriken •har
deltagit och bland annat visat sin be
redskap vid en realistisk övning i Berga
salen. Den 20 november hade man
dlplomutdelnlng och genomgång. In
struktör ·Eurenius och 1Syster Irene av
tackades med blommor och Terma
kannor.

Civilförsvar, verkskydd, hemvärn, lot
tor och röda kors kommer i farten ,i
april, då en realistisk övning planeras
i samverkan med Länsstyrelsen, mili
tären och grannorganisationer. Man har
i dagarna sammanträffat och .gjort upp
förutsättningarna för övningen.

Från BIF:s 20-årsfest i Bergasalen.
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Jag skulle förvisso
inte ha varrt någon prydnad för svenskt
:;..~Tkomöte anno 1957. Visst har jag tigit
i de flesta större församlingar, det är
är så sant, så eant. Och inte har jag
·arken lust eller naturliga förutsätt-
ingar för prästkallet heller. Men åsne.
sparkar har alltid haft en säregen, spor
rande effekt på mig, så hädanefter skall
et inte tigas ens på konsummöten. I

.jugo år har ja:g setat rnoltyst ocih retat
n:ig på mäns vana att begära ordet vid
varje tillfälle, och sen prata hur länge
som helst utan att ha någonting att säga.
bästa fall reser sig en e1ler två talare

slut och reder ut begreppen med
några få ord. De där sista har jag hel-
1::järtat beundrat utan att ha en chans
a::: efterlikna. Nu börjar jag förstå att
'ag gjort vanetalarna orättvisa. Det är
ydligen inte vanlig talträngdhet, utan

god taktik. Man tränar i pratandets
sonst, för att den dag, då man verkligen
har någonting väsentligt att säga, inte
skall hejdas av brist på uttryck och mod.

Tänk i alla fall,
jag kan inte glömma ikyrkomötet.

~tt krypa ,bakom Pauhis, gamle, fine,
=ram.stegsvänlige Paulus, och våga på
"~ att han, även om han verkat i vår
id, i fråga om inställning och ide fort-
~de skulle ha stampat omkring i vår
· deräknings början. Kunde inte herrar
na. nöja sig med att vara så där långt
efter i utvecklingen själva. Men rför all
'del, nog är det modigt av landets bisko
par att i dag, då kyrkan krymper i sam
hället till den rntlda grad, våga stöta
tillbaka ny kraft och livgivande drnpul
ser från den stora reserven Kvinnan.
Profet ifår hon bli men inte präst, en
igt kyrkomötet. Alldeles sorn på den
store Nazareens tid, är det alltså vik-
igare med de lagkloka än med de av
gudomlig 'kraft inspirerade profeterna.
Jo, Jo.

På tal om
mänskliga svaghetstillstånd: Ni har väl
haft Asiaten? Ja, man måste följa med
sin tid. Fast nog liknade det där, som
irriterade mig, den helt <vanligt, hem
trevliga höstsnuvan. Men man kan ju
inte för ,sin värdighets skull gå och dras
med vanlig svensk influensa, när andra
går och ,Jögar sig i import från intres
santa världsdelar.

Vi lockades med
Utförsäljning på stora plakat i höst.
Oslagbara priser och jättehöga kvaä
teer. Hur det var med de höga kvali
teerna är jag inte kapabel att yttra
mig om, men att priserna låg ,i högsta
klass ~ den saken var bergsäker. I
vissa fall anmärkningsvärt över Textils
reguljära. ,Så nog 'Verkade det som om
vederbörande afä'ärsman litade för myc
ket på suggestionens makt över männi
skan. Hade det rört ,sig om barnkläder
så skulle ett ytterligare urval till hu
mana priser haft sitt berättigande, men
herrkläder, vilken karl kan inte själv
ta sig in till huvudstan och skaffa sig
snart sagt hur stor kollektion som helst
att välja iJbland.

När får vi
ett varuhus?! Ett med en ordentligt till-

tagen avdelning för textil, med tonvikt
på ,barnMäder. Det är något som vi
verkligen behöver i detta växande, .barn
rika samhälle. Nu har vi fått så fina
Ilvsmedelsbutiker, rikta nu in er på Ma
nufaktur, kära konsumherrar l Jo då,
ja'g 'Vet, det är inte bara att smälla upp
ett varuhus, det skall vara tillstånd och
jämmer 00h elände, därf'ör skall vi vara
ännu tacksammare när invigningens
dag är inne. Vi har så svårt vi barn
mammor att komma ifrån, så vi drar
oss i det längsta för att resa ti'll stan.
Vi vill göra våra inköp här i samhället,
är det inte alldeles solklart att 'Våra och
Konsums intressen skulle sammanfalla
på den punkten?! Vi är så tacksamma
för den lilla ambitiösa historien där
ovanför Huvudkonsum, men den är, som
vi säger hemma på Västkusten, som en
pinne ,i havet.

Grötrim
Autostradan, skymtar i avlägset fjärran
Algatans asfalt välsignas av "kärran".

Bygger gör vi vartendaste år
Det ryktas om höghus som skyarna når.

Centrum har fått en färgsensation
En oväntat festlig bensinstation.

Daghemmet mår? Tackar som frågar.
Att satsa på småbarn vi vill och vi vågar.

Ettan gick in, trots hård propaganda
i Berget såväl som i Haparanda.

Folkparkens golfbana blev populär
Vi puttar i hål och av missarna lär.

Gökotta. Sprang vi i hetsig galopp
mellan Folkparkens soffor och Kvarnbergets topp.

Huvudleds stoppgräns har blivit den klippa
varpå vi stupat, vi som böter vill slippa.

Italienare, vänner sen tio år
som frusit och väntat en mildare vår.

J som i JUL. Vi fick åka till stan
för att köpa en grönskande Ingarögran.

Kvarnbergets liljekonvaljesnår
skattas av nya byggen i år.

Ljus och reflexer, vårt säkraste stöd
i kampen mot skumrask och mörkerdöd.

Medborgarhus. En framtidsvision!
Men det gäller att inte vackla i tron.

Nidvisa?! Skriver väl aldrig jag!
Skator är skottpengar på, enligt lag.
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Ämnet är barnkläder.
Det påminner mig om en gäng i som.
ras, när vl fick besök av en liten iherre
från stan, jänmårig med min treåring.
Han var utklädd till sin pappas avbild,
med vit skjorta, fJuga, långbyxor med
knivskarpa pressveek och flott poplin
rock med ,skärp. Min son verkade all
deles tagen vid åsynen av denna för
ödande elegans. Han trampade på sin
trampcykel i snäva ringar runt föremå
let för sin beundran. Jag satt på trap
pan och stålsatte mrg mot det som jag
trodde skulle komma. Aldrig, tänkte jag
sammanbitet, köper jag något så oprak
tiskt och obekvämt till vår livlige lille
kille. Och sonen !fortsatte att kretsa
kring med en fundersam rynka mellan
ögonbrynen, och modershjärtat begynte
vekna och förståndet smalt ner. När ne
derlaget var nära, vände sonen tramp-

Julen 1957

cykeln tvärt, cyklade bort medan han
alldeles bara till sig själv sa: 'Aja, min
åverol ä rätt snygg den också. - Och
jag kunde använda barnbidraget till vik
tigare inköp. Men jag förstår mammor
na, det är så det går till.

Ämnet är barn.
Det Skall vara det i ett julkåseri. Barna
åren kan indelas i perioder. Mellansonen
avverkade den stora ihej- ·och svärperio.
den i somras. Ingen människa gick ohe
jad fö11bi vårt hus och ingen aldrig så
liten mening slapp fram, som inte kryd
dades av svordomar. Det var rätt ener
verande i!bland och det gick så långt så
t. o. m. föräldrarna ,började vårda sig
om svenska språket. Det finns inget så
uppfostrande som att iha barn o. 1s. v. Nu
har hejandet och svärandet kommit in
i mera normala former och den första

Orkesterförening och blåsare bort
vi visat tacksamhet mer än vi gjort.

Psst ! Hallå, det går rykten på stan
Posten har öppet mest hela dan!

Qvinnan tige i församlingen still.
Paulus får skulden, tro det den som vill.

Riva upp vägar till sommartrafiken
har blivit en vana vid Farstaviken.

Sjuka vi varit i höst, då och då
Kalla det Asiaten, det blev enklast

Trängande behov är tillgodosett
Parken har uppfört en Toalett.

så.

Utförsäljning startas av mången, dessvärre
inte så särdeles nogräknad herre.

Varuhus!? Ack alltför länge tycks dröja
för alla slags varor, från fiskhåv till blöja.
X får man räkna med, när det gäller vår fred
Vi klagar som Hamlet: Vår tid är ur led.
Yrkeskurser som passar alla
finns det för kvällar, mörka och kalla.
Zevs, en gud i forngrekisk tid,
fick för Jordsatelliter åtminstone frid.
Akerlyckan, förr ett kvinnors chateau
numera barnhem. Jo så kan det gå!
Ängarnas darrgräs och blåeld som lyser
minns vi med värme när änderna fryser.
ösbykräftor som kräla och krypa
Försökte förgäves Lekaren nypa.

GOD JUL!
Strandskatan.

Vaåldern är inne. Vi har en viss för
värvad vana genom den äldre sonen men
ibland är det trots det inte mycket med
tålamodet. Kära föräldrar, känns föl
jande överintelligenta replikskifte igen?
Gossen: "Vad -är klockan, mamma?" -
"Klockan är tio i tre!" ''VA" - - -
"Klockan är tio i tre!" 'VA!" ''KLOC
KAN ÄR TIO ([ TRE!!" "VtA ?" Då
skrdker den pinade modern för enkel
hetens skull: "KLJOOKAN ÄR TRE!!!"
Varefter gossen argt skriker tdllbaka:
"Hur kan hon va tre nu när du har sagt
att hon va t-io i hela tiden förut!!" iDet 'är
det som går över min horisont, vad är
det för en förunderlig driift som kommer
dem att gång ipå gång fråga om, fast
dom mycket väl uppfattar vad som
sagts.

Ja, det här kåseriet
handlar ju precis inte om jul, Tänk, att
jag har så svårt att få upp en något så
när naturlig julstämning i mitten av no
vember. Och det där vanliga 0mepet att
få upp stämningen medels starka dryc
ker har jag inte heller det rätta sin
net iför. Annars brukar sättet vara fli
tigt använt inte minst i jultider. Inter
vjuade ungdomar säger att det är fäs
kigt otrevligt att kamma på dans och
vara helnykter. Det ligger någonting i
det, man känner sig som sprttspion utan
uppdrag. Ja nog är det ett problem med
en dryck som kräver kamratskap ända
in i förnedringen.
Nej, jag är Inte nykterist. Kan bara

inte begräpa att inte vårt folk kan res
pektera gränsen för vad de själva tål,
utan att tappa ansiktet. Inte heller för
står jag, varför den som redan tappat
ansiktet skall tillåtas stanna ik,var på
festplatsen och störa glädjen iför de
andra. Gör som man gjorde på en fest
nyligen, man satte bråkmakarna i en bil
och körde hem dem. Jag kan gissa att
vederbörande själv uppskattade det dan
efter. Det där är någonting att ta efter!

Från det ena till det andra,
så ser jag på mina ,barnpromenader att
det tippas sand i Bagarns träsk. Det in
ger vissa förhoippningar. Skall vi få ett
snyggare Centrum tdll våren, eller kom
mer det nya anledningar att rwa upp
broar till, sommartrafiken? Nu glider
barnvagnen lätt på asfalterade trottoa
rer på Algatan och Stockholmsvägen,
man niger och tackar. Även om det hän
delsevis inte direkt gjordes med tanke
på mig. Och medan jag är ,på detta frid
samma humör ber jag att få önska en
riktigt trivsam jul med tonvikt inte på
sputnikar utan på stjärnan från Betle-
hem. Edla Sofia
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ngdomsträffarna
C-ngdomsträffarna för höstsäsongen

startade den 19 september. Att ungdoms
szarorna ökat både märks och hörs. I
den första programstunden medverkade
=a<es;e Hellqvist med populärt på piano

~ Curt Norell från Birkagården presen
::c=rle ungdomsverksamheten vid Karl
~::g,,1 ägen med omnejd och fick sedan
-gdomarna med i en del trevliga täv
....gslekar. Den 22 september öppnades
~ek-Baren på söndagseftermiddagarna,
c.är våra ungdomar kan träffas vid still
saznmare bordspel, köpa en läskedryck
er kaffe och spisa plattor. Påföljande

g var bandyn på tapeten, det gavs
:::-'ä-inesråd för grabbarna och en bra
:5•- om Unga örnar visades. Den 3 okto-

' ett par juniorer från AIK en in
"-'-'Ul,.-u, uppvisning i bordtennis. Den 10
ok-.ober visades filmen "Blindbock", som
..-= nog så realistisk och kanske gav
nngdcmama en del att tänka på. Veckan
därpå spelade Hasse Söderqvists trio, den
'.:-: oktober kåserade Lennart Nystedt.
::-orsdagen den 31 oktober visade SSU

tark film och två muntrare
=ir...c.1.UUer. Lergöken lockade till allsång
c::. , november och två lergökar till spe

lade på occarina. - Den första lördags
"CT"äffen hölls den 9 november, då Höv
d:ingagården kom ut med sin dansorkes
:cr och svans. Orkestern var alla tiders.
Synd att våra grabbar inte kan svidra om
'TI en lördag, utan envisas med skinn-

jacka och ylletröja i 20 graders värme.
Den 14 november kom en IOGT-patrull
ut och gav ett trevligt program med sång
och musik.

En film om Pojkcykeltävlingar visades
den 21 november och torsdagen därpå
visade trollkarlen Mac Aber sina konster.
Den 5 december kom en NTO-patrull och
gav god underhållning. Och när tidning
en går i press sitter vi i Ungdomssty
relsen tillsammans med Bergarådet för
att ordna Luciafest som säsongavslut
ning. Vi kanske får ett karusellprogram.
Och Lucia har man röstat på under se
naste ungdomsträffar. Någon föreslog un
dertecknad, men mitt hår är grått, inte
ljuslockigt.
Nu skall civilförsvaret ha ett av sina

rum och vi får packa ihop våra grejar
och hushålla på utrymmet. En annan
placering av borden pröva vi med och
meningen är att vi ska ha en spisarhör
na, en tidningshörna en hobbyhörna e. d.
Anslagstavlan får gärna utnyttas som
"väggtidning". Där finns plats för med
delanden från föreningarna o. d.

Några nya plattor har inköpts och nu
uppgör Bergarådet ett skivprogram för
varje träff. Nya spel har inköpts. Fri
tidsgrupperna i plastisk dans och den
s. k. Evakursen har fullföljts med stort
intresse. Så har vi infört medlemskort,
vilket gör att vi bättre vet vilka ung
domar som möter upp un ungdomsträf
farna. Vi kan hålla våra träffar för dem
som de är avsedda. Ja, vi kan också dra
in medlemskort, om någon bär sig ohyf
sat åt. Men sådant förekommer sällan,
för härute har ungdomen stil.

Nu träffas vi till Luciafest
och så Gocl Jul!

Lergöken

Fotojuniorer
Vi har en fotoklubb, berättar Leif

Andersson för Red.
För att ifå ihop pengar till materiel

tar vi upp en liten medlemsavgift. Där
till gör vi förstoringar och andra foto
jobb på beställrang, samlar tomglas, som
vd säljer osv.
Nyligen har vi avslutat en fototävling

i skolan. Calle B. och Sven Jonsson har
varat bedömare - och Hilding Ohlson
vår läromästare.

Den övre bilden här är ett mäster
skott av Nils Höglund, eom fick 1:a pris.
Andre pristagarens bild är också med,
det var Jan Jonsson som tog det. Bland
de övriga deltagarna placerade man sig
i följande ordning: Dag Karlsson, Göran
Lindahl, 1Sven Erik Ekmark, Leif An
dersson, Lars Andersson.
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Ungdomen
har ordet

Följande bidrag, sid. 27-29, har skrivits av ele
ver i Kvarnbergsskolan, Därmed har vi fått ett
tillskott i medarbetarstaben, för vilket vi gärna
reserverar plats också i kommande nummer. Det
bör ju bli verkliga ungdomssidor.

Red.

UR HJÄRTAT
Hur kan det komma sig, att så många

pojkar - och flickor - tycks sätta en
ära i att se så "lufstga" ut som möj
ligt?'
För att börja med flickorna. Ni tror

väl dnte, att ni ser ett dugg mer mys
tiska eller "skarpa" ut med alla dessa
svarta streck runt ögonen. Vi tycker det
ser enbart löjligt ut och hoppas, att ni
har tvål och vatten hemma, så ni kan
tvätta bort smörjan.
Och "skinnpajarna" ! En f1icka skall

väl ändå försöka se lite kvinnlig ut, och
det gör man inte i skinnjacka. Det är i
och för sig inget fel med skinnjackor,
men låt dem inte hänga på jämt och
ständigt. Man skulle ju kunna tro, att
somliga sover ,i dem.
Och så till pojkarna. Hur ofta tvättar

sig en del av er egentligen? Vd vet, att
det kan vara omöjligt att vara radionren
om händerna, om man t. ex. jobbar med
en moped. Men ni har väl också tvål och
vatten hemma? Använd det! Det är :fak
tiskt inte trevligt att vara tillsammans
med en grabb, som är ovårdad och smut,
sig, så det stinker om ihonom. Det tror
jag inte ens hans egna kompisar tycker.

iEn annan sak, som grabbarna i Gus
tavsberg syndar förskräckligt emot, är
kapitlet Artighet. Har ni t. ex. sett en
grabb öppna dörren för en flicka? Jag
har sett det - men inte här! Ni vill ju
så gärna drnponera på flickorna - gör
det, men på rätt sätt. Bry er inte om
att ikompisarna tycker ni är "larviga".
Vi, som håller på stil, tycker i alla !!'all
inte det.
Nej, fram för artigare killar och

kvinnligare tjejer.

Upp till kamp mot stållösheten!
tycker

A o G m. n:

Det handlar om

"Mord å såna läskiga saker"
- Har inte magistern läst serier

sin barndom?

1Svar: Ja och nej, d. v. s. för 15-20-
30 år sedan fanns det - som nu - en
hel del både roliga och ,lwfoka, snälla,
äventyrsmättade och spännande serier
av tämligen oskyldigt slag, sådana som
Gyllenbom, Adamson, Kronblom, Fridolf
Celinder, P,igge och Gnidde, Biffen och
Bananen o .s. v., men krillninalserier för
barn var då ett okänt begrepp, och se
:nieförläggarna hade ännu inte upptäckt
vilken god affär det är att ge ut skräck
serier, som frossar i våld och sadism.
Visserligen kunde det i våra ungdoms
böcker finnas Modiga skildringar, men
det är ändå en ofantligt sloillnad mellan
en berättelse i ord om en hjältes död
på slag,fältet och en serie bilder, där för
brytare och brott dominerar, och där
våldet avgör allt.

- Får magisterns egna ibarn läsa se
rier?

Svar: Jo då, men det får inte vara
dåliga serier, och det tycker jag inga
föräldrar borde tillåta sina barn att lä
sa. Med dåliga serier menar jag då dem,
som "handlar om mord och såna där
läskig'a saker", som en flicka skrev, allt
så sådana, där det framställs som något
helt naturligt, att t. ex. skjuta dhjäl var
andra,

- Tror lärare, att dåliga serier har
en skadlig inverkan på barn?
Sv,ar: Jag tror, att det är inte bara lä

rare, som tror, utan de flesta vet nog
nu, att dåliga serier är fa,rUga saker.
Livet är ,för den uppväxande ett ganska
okänt !begrepp, men "man lär så länge
man lever", också ,genom att läsa om
livet. Därför är det också rv•iktigt att inte
släppa i händerna på barn vålds- och
smutslrtteratur, som ger dem en falsk
bild arv livet och manar fram en inhu
man inställning till samhälle och med
människor. Ett faktum är ju, att in
tryck från ·omvärlden påverkar barn och
bestämmer deras f'ramtlda handlande
och uppträdande gentemot andra. Kan vi
då försvara, att daglägen mata dem med
text och bilder, där våld, slagsmål, knyt
nävar, revolverskott, knivhugg o. s. v.
är den ständigt återkommande refräng
en? En amerikansk psykolog skriver:
"Om det gällde att ge barnen systema
Usk undervisning i :konsten att stjäla,
ljuga, misshandla och göra inbrott, skul
le man inte kunna hitta på några bättre
länböcker än seriehä:ftena."

Växer man inte snart ifrån det
där?

Svar: De flesta gör det, lyckligtvis.
Men ta en titt ipå \borden i t. ex. ung
domsfängel:sernas dagrum, där seriehäf
tena överflödar. Har de läsarna vuxit
ifrån "det där"? överlärare Lorenz Lar
son från Stockholm skrtver i sin bok
"Barn och serier": "Det finns i vår tid
massor av överkänsliga, nervösa, labila
barn, som kommer från trasiga hem och
dåliga miljöförhållanden i övrigt. De
ras antal ökas. Genom att ständigt
syssla med brott och våld i sin läsning
kan dessa få eitt rföreställningsliv för
virrat och latenta anla:g till kriminalitet
kan utlösas. •Detaljerade realistiska bil
der av brott kan ge dem impuliser. Bar
nen lever intensivt dn i det de läser, och
de har m-indre erif.arenhetsgrund till det
än iden vuxne. Det lästa får därför en
realitet för dem som det inte har för den
vuxne."
Att lärare är särskilt arga ser.iehatare

beror också ,på att serieläsningen i all
mänhet försämrar barnens läsning och
skrivning. Många som har svårigheter
med läsandet lockas till det lättare serie
tittandet. "Det är ju så jobbigt att läsa
böcker, rför det står så mycket på si
dorna!" .Serierna är dessutom ofta skriv
na på ett språk, som bryter ned alla för
sök tm en god språkvård.

T&O

Skolidrottsföreningen
återupprättad

Gymnastikdirektör L. 0. Lindahl sam
mankallade en ,onsdagskväll i oktober
skolungdomen till Bergasalen för att
framlägga ett förslag om att blåsa nytt
liv i Gustavsbergs gamla skolidrott.srför
ening. Det var al}a närvarande med ,på.
Man valde styrelse, som fick följande
sammansättning: Ordförande Lars An
dersson 9y, v.ice ordf. Leif Runemark 7t,
sekreterare Gunilla Johansson 9g, vice
sekr. Margreta Persson 9g, samt Kaj
Bergström •8a. Revisorer: Ann Petters
son ,9g och Ingemar WaJhrenberg 7t.
Suppleanter: Inger Andersson 9g och
Lennart Windahl 9g. Kassör blev gym
nastikdirektör L. 0. Lindahl, som till
sammans med rektor är självskriven
medlem i styrelsen.
Inom föreningen ,skall sedan bildas

olika fritiidssektioner, bl. a. för oriente
ring, ishockey, bordtennis, handboll och
fotboll.

I-r, G-l, M-a.
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Magister Giraff
Det var en höstklar, stilla oktoberdag,

en helt vanlig skoldag, då man inte vän
tar, att något särskilt skall hända. Jag
gick i sakta mak uppför trapporna till
Kvarnbergsskolan, på väg från bespis
ningen, medan hjärnan vilade sig och ma
gen försökta smälta ärtsoppan och korv
tärningarna.
Jag skulle just runda det rostiga tagg

trådsstängslet vid luftskyddstornet, när en
giraff plötsligt stack upp huvudet ovan
för det stora spränghålet till nya skolbyg
get. Det var ju i och för sig inte så märk
värdigt, alla vet väl hur en giraff ser ut.
Giraffen harklade sig och började tala.

Det är ju inte heller så märkvärdigt. Gi
raffen har ju både tunga, gomsegel,
struphuvud o. s. v., så varför skulle han
inte kunna tala?
- Förlåt, frågade jag, men ...
- Är det här Kvarnbergsskolan? av-

bröt mig giraffen.
- Joo, men ...
- Tå har jag kommit rätt hör jag.
Och så tog han ett väldigt skutt upp ur

gropen:
- Tå är tet här jag skall vikariera för

en asiatsjuk lärare.
Jag lade märke till att cl-ljuden hade li

tet svårt att komma uppför hela den
långa halsen, kring vilken 14 långschalar
var prydligt virade.
- En giraff, va' kul! ropade mina kam

rater, när jag talade om för dem vilken
vikarie vi skulle få. Men titta, där kommer
han ju!
Giraffen låste upp klassrumsdörren med

vänster fot - han var nämligen vänster
fotad - och vi knallade in. Men nu visa
de det sig, att dörren var för liten för vår
nya, stora magister, så pojkarna måste
hjälpa till och skjuta in honom genom
dörren.

Pojkarna trodde, att det här var en
snäll magister, så de satte genast igång
att busa det värsta de kunde. Men det
skulle de inte ha gjort. Giraffen sträckte
bara ut sin långa hals och bet bråksta
karna i öronen, medan han lugnt satt kvar
vid katedern.
Vi hade matematik första timmen. Den

blev rätt så tråkig, för svårare tal än
4+2 fick vi inte räkna. Giraffer kan inte
räkna längre än till sex se. Fast sex kla
rar man sig ju också långt på. Det var
roligt att se på hur han bar sig åt, när
han suddade ut på tavlan. Han slickade
ren den i ett enda nafs med sin långa
tunga. Krita blev han förresten förtjust i.
Nästa timme, när vi skulle ha sång, bad
en pojke att få en liten kritbit att äta på.
- Man får så klar och fin röst av det,

sa han.
Då tog vår nye magister och åt upp en

hel kritask, men av det blev han så hes,
att han inte kunde få fram en enda ren
ton på hela timmen. För att bota sig tog
han då hand om - eller rättare sagt tog
han foten om - alla godsaker vi hade i
bänkarna. Det tyckte vi inte alls var nå
got roligt.
Men det värsta vi var med om var ändå

lektionerna i afrikanska. Dem hinner jag
inte berätta om nu, och det är också en
ganska otrolig historia. Men Sputnik trod
de ju heller ingen på, när vi skrev ner den
här berättelsen om magister Giraff.

Vi fyra.

Skolhistorien :
Det här hände på den tiden, då det

inte var så noga med hygieneqi i Gustavs
berg.
Men det hade kommit en ny lärare till

skolan, som fordrade en bättring på, den
punkten. En dag fick han se några poj
kar, som stod runt pumpen och drack
vatten ur en mössa, som gick laget runt.
Då blev han uppbragt, rusade fram till
dem och hojtade:
-.Har ni ingen hygien, pojkar?
- Nää, sa den som höll i mössan, vi

har bara den här moseam!

*
Läraren gdr igenom de olika tiderna:
- Niitid, förgången tid, framtid. Och

jag säger: Pojken g-av, viTJcen tiä är det?
- Förgången tid.
- Bra. Och om ja9, säger: Din pappa

har pengar - vilken tid är det? ...
- Omkring den första, maqistem.

Ungdom på glid
Funderingar kring en utredning

Varför börjar gänget stjäla bilar? Vad
är det för killar, som är med -i sådana
gäng? Hur börjar det? Vad kan man
göra för att hindra att gänget utvecklas
i fel riktning?
För att få litet säkrare svar än rena

gissningar <på dessa frågor, som så ofta
dyker upp i talet mot och för och om
och mellan tonåringar, så har vi harvat
igenom en socialläkarutredning (,puh!)
införd i Sociala Meddelanden nr 9.
För över ett år sedan undersöktes

nämligen ett gäng på 22 pojkar :i åldern
14-22 år från en 1Stockho1msförort.
Dessa hade på sommaren gjort sig skyl
diga till 140 bilstölder och några inbrott.
Ändå var det inga dåliga grabbar. De

allra flesta, hade skött sig utmärkt i
skolan och var normalt begåvade: De
flesta hade också hyggliga hemförhål
landen med undantag ,för att hemmens
ekonomi nog låg under det normala.
Några "djupare" ifritidsint:ressen hade

gängmedlemmarna inte. AN de 22 var
bara 6 med i någon förening. Andra
böcker än deckare lästes sällan, men 18
g.lek <på dans tre gånger i veckan.
Pojkarna kände varandra från skolan

och trMfades om vintern på "sovsta
dens" ungdomsgård. På sommaren, när
denna träffpunkt var "igenpluggad",
brukade man stå och prata vid en kiosk
och "dösnackade" om tjejer, jobb, bilar,
idrott o. s. v. De flesta var motorintres
serade, men när pojkarna försökte få
i gång en motorklubb, ,var det ingen,
som tog dem på allvar - och dessutom
fanns det ju ingen lokal,

,Så ·började de i stället stjäla bilar -
eller "låna" som man kallar det.
Det hela började med att en av poj

karna för en kort tid fdok en egen lbil.
Eftersom alla inte kunde få plats ,i den,
"lånade" två en annan bil, och två da
gar senare var man färdig för nästa
"stöt". Någon ledare, som inspirerade
och drev på, fanns inte, den enda Inspi
rationskällan ,var - spriten. Innan som
maren var slut hade antalet ,bilstölder
nått tres·ififri-ga tal.
Då slog polisen till och barnavårds

nämnden inkopplades. Fyra häktades, en
!fick fängelse och två kom på ungdoms
vårdsskola, medan de övriga f.ick stanna
i sina hem under övervakning.
Vid en kontrollundersökning 'ett år se

nare visade det sig, att tio av pojkarna
hade skött sig utan anmärkning, sju
hade missbrukat sprit, men skött arbetet
·bra. En hade efter nya brott dömts till
ungdomsfängelse.
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Två dikter
Hösten och Vintern

Löven faller till marken,
fåglarna flyr till varmare land.
Hösten kommer, men snart skall vår Fader
kasta snö ur sin hand.

Vintern kommer till Sverige,
barnen tumlar i snön.
Julen står för porten,
ja tänk vad vintern är skön.

Kväll
Skymningen sig sänker
över skog och hed.
Alla på kvällen tänker,
kvällen som är så skön.

Miriam Thoren, 5 c.

Vad kan man då göra Iför att gängen
inte skall utvecklas i denna olyckliga
riktning?
Tre ting kan man peka på:

1. Ge ungdomen möjldghet till bättre,
aktiv sysselsättning. Här har ung
domsgården en stor mission att fylla.
Men innan vi frågar ~ommunaJgub.
,barna i Oustavsberg, hur mycket de
är ·Vil1iga att satsa på en sådan, så
skulle vi vilja ifråga: Vad är vi ung
domar själva viHiga att satsa a,v
t. ex. fdviILi-gt arbete ? Vad säger
ungdomsträören, iEhok, skolldrottsrör.
eningen m. fl. ?

2. ''Vi lånar ju bara bilen, och förresten
är det försäkringsbolagen, som får
betala", !försvarar isig ",billånarna"
med. !Skulle vi dnte kunna hjälpas åt
att lfå knuttarna att inse att bil
"lån" är stöld?

3. Fdnge vi också en sund inställning
till sprdten, vore kanske ändå mera
vunnet. 1Sprit och 1brott tycks höra
ihop.

I.

Läskigt läxläsningsliv
avslutat med rejäla råd

Det finns olika sätt att läsa läxor på.
Det finns bra sätt 'Och mindre bra sätt.
Det finns dåliga sätt och Kalle Hurtigs
sätt. När Kalle Hurtig kommer hem från
skolan, går läxläsningen nämligen till
ungefär på det här sättet.
Först slänger han skoLväskan i ett

hörn av vardagsrurnrnet och sig själv på
dyschan i ett annat hörn. Sen rattar han
på radion, som står på ibordet Intill
sängen. Han skruvar sig fram, tills ihan
lfår tag på någon station, som sänder
rock n'rollvrål av •ELvis Presley eller nå
gon av de andra skrikhalsarna.

,Så kommer mamma och serverar ho
nom hippeboken, Till tonerna av "Tutti
Frutti" jazzar Kalle Dussin (Karl XII)
om med moskoviterna vid Narva, medan
tsar Petter bankar .på karolinerna rvid
Poltava med hjälp av "Hot iSpot F'ox
Knock Out Drummer Boys", Samttdigt
har han ocloså gått igenom sista fot
bolhsmatchen med "Fnatten" och ringt
till ett par andra killar och dösnaokat
en längre stund.
Engelsika måste Kalle plugga minst

fem minuter, eftersom han fått varning
i det ämnet. För att riktigt kunna kon
centrera sdg stänger han av radion, men
tornar i stället upp ett dussin skivor
på skivväxlaren och sätter på grammo
fonen. iSkrivbordet kan han inte sitta vid,
för där sitter Illlbrorsan och övar in ett
trumpetsolo, Han sätter sig där.för vid
fönstret för att samtidigt kunna se efter,
om det händer något intressant på ga,
tan utanför.
Det gör det, men oen en stund öppnar

mamma dörren och låter förstå, att mid
dags-maten står på bordet.
- Härligt, skrdker Kalle Hurtig, just

som ja' va' klar med läxorna!

*
Ingen iför•vånar sig väl över att Kalle

Hurtig har litet svårt att göra sig gäl
lande vid läxförhören. Troligen skulle
han klara sig mycket Iättare ,i skolan,
om han !försökte följa de här enkla läx
läsningsråden:

GOD JUL till

både lärare och kamrater!

\ ~
~
to·~

1. Det är många småsaker, som kan
hjälpa eller stjälpa vid läsningen. Sätt
dig vid ett bord och plocks» [rarn. allt
du behöver för just å,et ämne du tän-
ker kasta dig över. Har du t. ex._geo
grafi i läxa, så skall. kortboken. också
vara inom räckhåll, för "det där skall
jag slå tipp sen'" blir älndå aldrig av.
Ha alltid pennan till · hands för an
teckningar o. s. v.

2. Slit inte på mottagnångsapparaten i
onödan! En lugn och ombonad - om
möjligt bullerskyddad - vrå bör dit
sitta och arbeta i utan utsikt över
trafikerad gata.

3. God belysning bör det förstås vara,
helst med både takbelysning och
extra. läslampa. Enbart punktbelys
ning rekommenderas inte. Får du än
då ögon- och huvudvärk vid .läsning
en bör du nog låta doktor Bellasuier
kontrollera synförm&,gan.

4- Kasta dig inte huvwlstupa över läx
boken, när du kommer hem från en
lång skoldag, men läs på bestämda
tider. Då frestas du inte att skjuta
på läxläsningen, därför att "först
måste jag kila över till 'Fnutten', och
sen' måste jag lyssna till den där
pla,ttwn . . ."

5. Lägg in en vilopaus mellan de olika
ämnena, så hjärncellerna hinner ta
igen sig mellan räknetalen och de
engelska glosorna. Motion'3ra! En
sund själ i en sund kropp -- gäller
särskilt för den hårt arbetande läx
läsaren!

6. Sov mycket - men sov hemma i din
säng! Skolbänken är ju så obekväm
att sitta och sova i, och någon ostörd
sömn brwkar det heller inte bli i sko
lan!

Lycka till! Oc'h tänk på att läxa rim
mar inte bara med häxa utan också med
växa!

RoL
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Höstens stora !händelse var väl ändå
folkomröstningen. Med mer eller mindre
välvillig propaganda sökte man påverka
oss från alla håll att rösta. Och det gjor
de vi.

Inte för att
livligheten är så särskilt liv!iJg, politiskt
sett i storkommunen Gustavsberg, men
ingen falsk blygsamhet skall hindra oss
att stoltsera med ett valdeltagande, som
vida överstiger vad övriga länskommu
ner, Boingar, ,saltsjöbadingar, Nacking
ar etc. förmått prestera. Ja, även jäm
fört med rikets övriga orter kan Gus
tavsberg med 85,2 proc.vid riksdagsman.
na valet 1955 och med 80, 7 proc. vid
pensionsvalet av alla röstberättigade sä
kerligen placera sig kanske allra främst
i tabellen. Orsaken? Ja, om det nu inte
är fråga om en speciell Gustavsbergs
anda så är det i varje fall bevis på en
mycket god medborgaranda. Att sedan
77,3 proc. av Gustavsbergsväljarna an
slöt sig till linje 1 behöver ju i och för
sig inte utgöra ytterligare ett bevls på
denna goda medborgaranda, men siffran
är anmärkningsvärd eftersom endast
Sandvikarna Iyckats :komma i närheten
av detta för Ando Björck et consortes
så glädjande resultat. Detta resultat kan
också, om man så vill, tolkas som ett
annat svar än det herr Wahlund gav
herr Adarnsson i radiodebatten, med an
ledning av att Adamsson drog fram K.
F:s pensionsikassa som ett ex. på att
man kan ordna enskild anslutning även
efter avtalslinjen. Som bevis framhöll
han, att endast 8 proc. av arbetarna ha
de anslutit sig. Herr Wa!hlund menade
då att just detta ex. visade, att män
niskorna, i detta ,fallet • arbetarna vid
K. F. föredrog att använda sina pengar
till andra ting, precis som linje 2 vill ha
det.
Att det finns möjligheter att välja

fritt för alla löntagare, oberoende av in
komsternas ·karaktär, försörjningsbör
dor och dylikt, det tog ·båda !herrarna
visst för givet. Gustavsbergsväljarna ha
de tydligen en annan uppfattning, som
de också visade med sitt ställningsta
gande i valet. Klart och tydligt!

Fanfar hade posterat
vännen Benjamin som observatör på
Kråkberget för att hålla sig underrättad
om intresset för omröstningen. Så här
sjöng Benjamin när Fanfar anlände:

Här sitter jag och ser allting från ovan
och Ettor, Ettor ser jag allra mest.
Men tro nu ej att jag har siargåvan,
jag synar blott ej mun på given häst.
Om Ett och Två och Tre är fritt att

tycka
vad helst man vill och finner allra bäst
Men att stå som 'nöt' bredvid
är ej rådligt i en tid,
då man sällan smida kan sln egen lycka.

"Du har bra syn, Benjamin", säjer
Fanfar. - ".Jodu, men <vad jag helst
skulle vilja se, det får jag nog aldrig
se ändå", suckar han. - "Jaså, vad då?"
- "Vad dåå!" utropar Benjamin, "jo,
det skall jag visa dej." Han ställer sig
upp och pekar mot den stora sänkan
mellan Folkparken och Lugnet. "Där",
fortsätter han, "går den breda, fina vä
gen från Lugnet och där möter den Asp
viksvägen, Ser du?" - "Jag ser." -
"Men då ser du väl också att hela om
rådet verkar dött som en ravin i vilda
västern?" - ".Jo, det har du nog rätt
i." - "Neg rätt i, nog rätt i. .Jag har
rätt!" ryter Benjamin med stentors
stämma. "Hela området ropar efter Liv,
Liiv ... ! Och det som skall ge liv är en
damm. En damm med stolta vita sva
nar. En ,svANLDAMM! Ack! vilken le
vande poesi, vilken vederkvickelse för
trötta ögon, för trötta själar." - "Ja,
banne mej, nu har du kommit rpå en rik
tigt 'bra sak", säjer Fanfar. "Men då
skulle förståss den där fula ladan ri
vas?" - "Naturligtvis, men tro inte
Fanfar, att någon av oss får uppleva
den synen", suckar Benjamin och åter
vänder till sin post som bevakare av
händelserna kring vallokalen i missions
huset.

Där kommer
pensionären Oscar Wadström med fru.
De har nog aldrig mankerat vid ett val,
inte. Rossi på Sanitet tänker rösta litet
senare på dagen. Just nu är ihan bara
ute på en liten promenad, säjer han, då
vi nyfiket frågar. Här kommer själve
driJftsahefen Arthur Teglund i sin bil.
Undras vilken växel han lägger in, när
han startar igen?Jo, se där, se där! Et
tans ... ja, det går nog bäst de', för så
gör alla som vill vara säkra på ett gott
resultat. Vid vallokalen står Bertil
Svensson och Anton Andersson och de
lar ut valsedlar. "Har man vett, ta'r
man ett", mumlar de då och då till någon
som ser alltför tveksam ut. Treans val
sedelutdelare säjer ingenting han. Gus
tavsbergare är han inte heller ... stock
holmare visst, säjer nå'n. Kanske från
'räddningskåren ?' Från 'societen' är det

alltid fäet svårt att få frivilliga krafter
i sådana här sammanhang. Vad det nu
kan bero på? Linje 2 och linje 'blankt'
har ingen utdelare alls. Det har dom
s.a.s, struntat blankt i. Få se vem som
struntar i vem, när frågan kommer upp
i Rilksdagen?

Vilket så nar
inte hade kommit att ske. För när 'bon
den' gick så gäck Tuge och då bjöd
kungen ut taburetterna til[ hugade spe
kulanter. Och 'hast Du mir gesehen' vil
ket rännande det ,blev i kungens dörrar.
Det blev samling hit och samling dit,
trehövdlngamöte här och trehövdinga
möte där och under tiden växte spän
ningen i slott och egnahem, och på ar
betsplatser av alla de slag. Extra ut
sändning i radion den ·2~/10 kl. 1'3.30
"Konungen har uppdragit åt Tage ..."
Mer behövdes änte ! Vi Hurrade, Hurra
de, Hurrade! Att pk-Oösta <var säker på
utgången fanns det ingen tvekan om.
Hur skulle han annars vågat släppa fram
det hugnesamma meddelandet . . . säj?

Nu raskt
till ett annat problem, som vi grubblat
på länge, alltför länge, nämligen lokal
frågan för kommun.ibibltoteket. Utan nå
got som helst siffermaterial på Iäsin
tresset så vågar vi ändock påstå att
nämnda lokal måste anses vara alltför
anspråkslös för en kommun av Gustavs
bergs storlek. En god bokservice är ett
elementärt krav även om antalet intres
serade inte är så stort eom önskvärt. Nu
har det förstås inträffat några gånger
att trängseln d de två skönlitterära bå
sen har varit så trängande att vi tving
ats inta en avvaktande hållning i båset
för facklitteratur, och detta förhållande
har fått oss, som förut sagts, att grubb
la på en möjlig lösning. Och här är den.
- Inred nedre botten på kommunalhu
set till bibliotek! Att det !finns böcker
på väggarna behöver ju inte venka hind
rande för hållandet av fullmäktigesam
manträden. Tvärtom kanske? Yttre lo
kalen, alltså rundeln, inreds så att bib
liotekarien blir placerad i mitten. Hålet
i taket förses med en gångbar glasski
va. Vad det gäller sammanträdeslokalen
så kan den ju med fördel utnyttjas till
lässal och måhända verka mera lockan
de på särskilt ungdomen, än vad den nu
varande har möjUgheter till. Om någon
av fullmäktige vill motionera om detta
så vill vi i gengäld önska honom eller
henne en ,Särskilt God .Jul och ett ännu
bättre Nytt Ar.

Fanfar



DECEMBER 1'957 GUSTAVSBERGAREN 31

LONDONBILD

1957
Tre års vandringar och nära 200 teck

ningar är underlaget till danske teckna
ren Ebbe Sadolins bok "På vandring i
London" och ändå deklarerar Sadolin
att han ingenting vet om denna stad.

Vi förstod under våra 3 veckor i Lon
don att Sadolins deklaration inte var nå
gon överdrift ty detta London var ju en
hel värld med parker som landskap och
sjöar som räknades som plaskdammar.
Den stora ytvidden på staden gör att mas
sor av tid går bort enbart i förflyttning
ar. Det tog 25 minuter för oss från hotellet
till Piccadilly Circus med underground,
fast vårt· hotell fanns på kartan över Lon
dons innerområden. Good-bye Piccadilly,
ja är den verkligen stans centrum? En
ligt Sigge Hommerbergs "Om ni reser till
London" är det många som anser Trafal
gar Square vara Londons centrum, ja Eng
lands, ja hela imperiets kärna.

Från Trafalgar Square nedanför Natio
nal Gallery ritade jag den öppna plat
sen med duvorna och bronslejonen,
Charing Cross och Whitehall, där de rö
da bussarna gingo tätt som ett pärlband
och där Big Bens klocktorn skymtar i fon
den. Att jag på detta långa avstånd kun
de se att klockan var 20 minuter i 3 var
ju inte så underligt när man får veta att
urtavlan är sju meter i diameter.
Ja, avstånd måste man ha på allting

som skall ritas här. På Trafalgar Square
kom inte mer än nederdelen av Nelson
kolonnen med på teckningen. Därför
måste jag gå ned på Whitehall för att få
hela kolonnen i synfältet. Därifrån jag nu
står, så ser äreminnet över "Slaget vid
Trafalgar" inte så stort ut, men ändå är
den korintiska kolonnen med Nelson i
toppen 56 meter hög.

Men de feta duvorna tyckte tydligen
att den var för hög. De dominerade plat
sen i tusental och parkerade överallt på
trappsteg och skulpturgrupper. De voro
lata men, så påträngande att jag gång på
gång fick sopa undan dem med armen
för att få plats med ritblocket.

I den ständiga strömmen av människor
i rörelse hörde man då och då hysteriska
skrik av små barn när duvorna klängde
i klasar på dem. Nej, duvorna var en plå
ga och kunde godtagas endast som ett
illustrationsinslag i Trafalgar Squore-bil
den, tycker jag.

Vad som däremot gav en angenäm
känsla av hänsyn och finess var trafik
livet. Här är väl ett synligt bevis för att
en intensiv trafik inte behöver vara lik
tydigt med irritation och ogemytlighet
människor emellan. Birger Lundqvist skrev
också i sin bok "Engelska mil" angående
trafikupplevelsen att England var de vän
liga händernas land.
Jag såg aldrig körriktningsvisarna i

funktion på tvåvånings-bussarna utan den
lugna föraren skötte trafikspråket med su
veräna handrörelser, när han släppte för
bi bckomvoronde eller lät gångtrafikan
ter passera.

På Whitehall ligger "Royal United Ser
vice Museum" med måleri som framstäl
ler de viktigaste händelserna i Englands
kriqshistoric. På samma gata ligger häst
gardets kasern "The Horse Guards" där

~ -vl4'[~~\
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en invecklad vaktavlösning inträffar varje
dag kl. 11.

Den militära manifestation som en kille
i stor björnskinnsmössa utgör när han stäl
ler sej "still" efter en snabbvandring vid
vaktstället, är en sevärdhet, men det är
bäst att låta bli att skratta.

Först står han "blickstill", så tar han ett
snabbt steg fram, lyfter benen (ett i .taget
förstås) och stampar hårt i marken, går
ett steg tillbaks, stampar, funderar 3 se
kunder, gör om proceduren, ibland så
hårt att den stora björnskinnsmössan i
små knyckar glider ner över näsroten. Sen
står han "still" som en staty, tills han får
nästa ryck igen ...
Whitehall heter ju Parliament Street i

fortsättningen, men eftersom den inte
kommer med i bilden slutar jag här.

Calle B.
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SOM SAGT VAR...

En svag punkt
Några av företagsnämnderna inom KF

och dotterlföretagen .fungerar ganska
hyggligt. Men många anställda blir inom
:öretagen bristfälligt orienterade om de
kooperativa ideerna och tycks känna fö
ga saknad. Åtskilliga av dem - kanske
flertalet - torde uppfatta "KF-koncer
nen" nästan enbart som sin arbetsgiva
re, ganska hygglig för aII del, men knap
past värd annat slags intresse än andra
stora arbetsgivare. Och trots att vissa
KF-företag håller personaltidningar är
det nog vanligen mest rykten och skval
ler som förmedlar kunskap om händel
ser inom företaget, om dess utveckling
och ledningens syften. Det sagda gäller
inte bara många arbetare utan till stor
del· även skrivbords.folket. Kooperativa
'klubben, som Axel Gjöres en gång i
iden skapade för att ge KF:s tjänste
män i Stockholm tillfällen till oriente
ring och diskussion, har rpå senare år
nästan helt tynat bort. Inte heller den
Icooperatioo: pressen innehåller i Sverige
en lika livlig debatt som i vissa grann
änder. Följden 'blir Iätt att många för-
lorar kontakten med de stora gemen
samma frågorna och enbart intresserar

,ig för sin lilla specialitet. Visserligen
har KF en person-a;tavdelning, men den
är främst ägnad för löneförhandlingar
och registrering.
"Personaladministrativ" ledning och

.forskning, som särskilt i USA betyder
å mycket för effektivitet inom närings
livet, bedrives knappast alls inom KF,
de svenska konsumföreningarna eller
nordisk kooperation i övrigt.
På detta område har inte vi varit de

första att utarbeta nya metoder eller
tillämpa utländsk erfarenhet. Speciella
organ har nått längre - troligen också
i grannländerna. (I Sverige har Indu
stri.förbundet, Arbetsledarinstitutet och
Personaladministrativa rådet redan hun
nit uträtta en del.)
Kooperationen har föga kontakt med

den sociologiska och psykologiska fö,r2k
ningen. Någon "kooperativ sociologi"
existerar inte. Ja, många avvisar nog
både detta begrepp och tanken att un
dersökningar kunde löna sig.

Men liksom man under förra hälften
av 1900-talet småningom övervann mot
ståndet mot svinnkontroll i butiker, så
börjar man nog under seklets andra
hälf't även inom kooperationen att syste
matiskt undersöka mänskliga fakta och
deras ekonomiska innebörd.
Troligen kommer man att intressera

sig för sådana frågor som t. ex.: Hur
mycket betyder det att förmän, avdel
ntngscherer och direktörer inte bar ger
order att något skall göras utan också
anger varför och får personalen med på
noterna? Hur uppstår "vi-känsla" inom
ett företag och varför bryter den stun
dom samman? V1a1d är det som frestar
vissa personer att framkaHa mänskligt
svinn genom att klubba ner sina kolleger
och underordnade så att de tappar su
gen? Varför ger man ofta företagsle
dare och annan kvalificerad personal
inom kooperationen väsentligt lägre lö
ner än de kan uppnå rpå annat håll?
Främjar man härigenom önskvärd ide
alitet eller riskerar man ödesdiger ut
gallring? Vilka följder får det om före
ståndare A, avdelningschef B och direk
tör C främst vill tjäna det allmänna el
ler främst "göra något stort av det he
la" och därmed nå större personlig
makt? Svaren på dessa och liknande
spörsmål kan nu bara bli gissningar; vi
vet föga mer om företagspsykologi än
våra fäder för 50 år sedan visste om
svinnet i en butik.
I Sverige, där kooperativa yrkesmän

betyder så osedvanligt mycket både in
om föreningarna och förbundet, förefal
ler det särskilt viktigt att man börjar
utreda och diskutera sådana för koope
rationens framtid avgörande frågor.
Kapitlet om den starka Ioonsumentkco

perationen i fövfattarens hemland slutar
avsiktligt med erinran om svagiheter. Men
även i andra länder - och även inom
icke .kooperativa företag - har man an
ledning överväga likartade problem. De
kan sammanfattas så:
Vilken amda anser vi önskvärd? Hur

kan vi framkalla, bibehålla och stärka
denna anda bland alla anställda - från
springpojkar tiU toppfigurer?

Anders Hedberg
"Samköp i Norden"

Människans rörelsebehov
I tidiga barnaår finns ett visst rörel

sebehov som tiilfredsstä.lls i le-kar m.m.
Behovet av rörelse d'inns kvar men lus
ten till rörelse försvinner hos de flesta
redan under puoertetsåldern, Rundfrå
gor bland civila som är inkallade till
mihtärtjänstgöräng visar, att antalet
som regelbundet motionerat sedan de
passerat 30-årsåldern är Iitet, kanske
10 procent. Propaganda och upplys
ning behövs alltså. Vi måste acceptera
att en träning alltid innebär en viss an
strängning, den är ~bland obekväm. In.
lärandet av sunda motionsvaror ,blir där
för en utomordentligt viktig uppgift ii
all uppfostran, och denna, specialitet bor
de kanske starta i skolåldrarna. En hög
fysisk standard är väl viktig både na
tionalekonomiskt och för ett lands värn
kraft, iDänför får man hoppas på att
ökade resurser för motionsverksamhet
skapas. Skapandet av resurser för re
kreations- och motionsldrott och en pro
paganda för utnyttjandet. av dessa re
surser skulle vara en god investering, det
är jag övertygad om. Det kan exempel
vds inte vara likgi1ti-gt för ett företag
om en arbetsplats betjänas av en man
med 70 .proc. av "normal" kapacitet,
eller om han genom träning når upp till
åtminstone 80-90 proc.

docent Per-Olof Astrand
i Thuleskriften

"Arbetsd'örmåg,a och kondition"

Estetik i teori och praktik
Behöver man en estetik, d. 'V. s. en

konstteori? Troligen, ty har vl inga teo
rier så funderar vi ut sådana för att för
klara bristen eller låter teorier .från
andra områden tränga in på de fält, där
vi anser dem ooehövliga. Vi kan inte låta
bli att placera våra ideer i ett samman.
hang, och konsten, som enligt någras
tycke mår bäst av att vara ett undan
tag, blir inget undantag. Den placeras
med lock och pack i ett system, inom
en världsåskådning. Den försvaras eller
degraderas, den fövklaras eller blir för
klarad oförklarlig. Några förfasar sig
över att konsten antastas med Iogfkens
hjälp, andra anstränger en 1bristfällig
logLk för att ,pressa in föremålet i något
slags system. Det bästa man vinner av
allt detta är insikten att konsten måste
ha en säregen !betydelse, annars skulle
inte så många filosofier lha slö,sat kraf
terna på "lförkl'aringar".

Ur "Perspektiv"
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Räkna med allmänna bråk
Scenen är fridlful-1 hemmakväll. Jag

diskar och maken ligger och läser tid
ningen. Från Maj-Stinas rum hörs ett
klagande läte:
- Pappa, vill du hjälpa mej med all

männa !bråk ... fröken förklara så kna
sigt i skolan!
Smickrad och rörd beredde pappa

plats på sängen irutill och jag fortsatte
med disken, medan jag med ett lhal:vt
öra lyssnade till en mystisk diskussion
om ett hus, en tomt och femtedelar, som
far och dotter tydligen inte var sams
om. När diskussionen drog ut ,på tiden,
gick jwg in till dem. Maj-:stina var då
blek och tagen och tittade vindtirigt i
räkneboken. Pappa verkade nyter och
och - än så länge - 1behärsk.ad och för
stående.
- nu förstår, sa han undervisande,

att tomten det är det hela ...... det kunde
Hka väl vara ett äpple.
- Strunta i äpplet, kved Maj-Stina,

ta talet i stället!
- Jaa, men du måste ju förstå. -

När jag var så gammal som du räknade
jag med a förresten. Gör man de så blir
tomten a så här och så tar man
två femtedelar .
Nu farun jag för gott att invända (i

hovsam ton):
- Tror du inte det där iblir litet för

krårug'ligt? Flickan verkar ganska vir
rig redan!
- Då säjer v,i att tomten är handen,

sa pappa gentilt, fem fingrar åsså
två femtedelar ·av den det skulle bli
två fingmr då, det blir gårdsplanen!
- Men nu e de inga ,fingrar, nu e de

en tomt, sa Maj~Stina desperat och gav
pappa en djupblå blick. Jag skyndade
mej att be att få se talet som löd:

"En tomt var 843 m2• På 2 femtede
lar av den byggdes ett hus. Hur stor
blev gårdsplanen?"
Trots att min matematiJkbegåvning så

att säga är litet i underkant, såg jag
genast en enkel och föm'lllftig uppställ
ning:

84.3X3 = 505_!5 5
Maj-Stina stönade emellertid att så

fick dom inte göra, och skamset lomade
jag ti11bak-a ,till kastrullerna. Då ringde
telefonen och det plågade barnet ilade
lättad att svara. Det var bästa vännen
Lotta, som också kört fast i femtede
larna. Maj-Stina erbjöd henne generöst
att övervara lektionen hos oss och Lotta
kom, brunögd och glittrande.
- Hur går det för dej då, sa jag, kla

rar inte du heller -talen?

- Nää, å på talet före hade jag ,tre
fjärdedelar, men dom försvann sen!

Chockerad föste jag in ungarna och
pappa i Maj-Stinas rum. Tre kvart se.
nare öppnades dörren och ut vacklade
min käre man, förvirrad, blek och med
tagen. Jag ilade honom tröstande till
mötes:
- Är det alldeles omöjligt att ifå

dom att fatta?
- Nej då, dom räknar som dom gjor

de i skolan nu, men jag fattar dngenbing.
Titta! Och så gav han mej en lapp. På
den stod följande noggranna uträkning.
(Enligt Kursplanen):

2 4.215 2843 m• - 5 (!) ; 843X5 : 5; -5- X 5=
8430 : 5 1686
25 5 = 5

1337 5 842¾-337

1 5 .. 4- = Ut> -5 . 5
När man och lbarn sov ägnade jag

nattens tysta -t1mmar till att sätta mig
in i lfemte- och tjugufemtedelar. Mödan
utmynnade i följande undran (allvarligt
menad) : Ä:r ovanstående verkligen bästa
sättet att lära 6-klassare en enkel och
förnuftig problemlösning? - Är det all
deles uteslutet att de kan fatta den enk
lare uppställningen ? - Kan man d'örvå
na sig över att Lottas fjärdedelar "för
svann", och att provräkningstimmen ald
rig räcker .tm? - Och till sist: Arma
lärarinna som ska d'örklara något så in
vecklat för 25 tankspridda tonåringar.
De flesta :fattar nog inte ett dugg och
resten förvirras av att de tänker för
mycket!

Ej allmänt bråkig mamma

i Morgonbris

När man själv vuxit upp i ett arbetar
hem och varit verksam inom arbetar
rörelsen sen tonåren, känns det som en
förnedrande smärta, att höra arbetare
nedvärdera sej själva och sina möjlighe
ter. Uttrycket "den enkle arbetaren" är
f. ö. både skrytsamt och nedsättande.
Skrytsamt när man menar att det enkla
är lika med det sunda. Nedsättande när
man menar att det finns en· social gräns
nedanför vilken smaken är lägre, bil
ligare.
Grossister i film och veckopress, tingel

tangel och allsköns epakultur, tror på det
senare: att vanligt folk har dålig smak.
Vi tror inte på det.

Ur en artikel av Ivar öhman i FIB.

Den slanka linjens väg
Den ameräkanske dietexperten Gaye

lord Hauser (enligt reklamen är han
mannen :bakom de lflesta filmstjärnors
skönhet och hälsa) har utarbetat en "ja
nej-metod" som ska innebära en bekväm
väg till slankhet och spänst.
- Det är inte meningen att ni ska sväl

ta och försaka, säjer Mr Hauser. Ni ska
oara lära er att "bli hungrig på de rätta
sakerna". Ni kan säja ja till frukt (dock
inte fikon, russin, nötter och mandel),
grönsaker, magert kött (,grillat!), lever
och njure, kyckling, mager skinka och
bacon, kokta ä:gg och sallader (natur
Iigtvds utan majonäs) , skaldjur, kokt
fisk, måttligt med kokt potatis och nå
gon enstaka smörgås på grovt lbröd
(skrapa av allt överflödigt margarin).

Ni får gärna dricka svart kaffe utan
socker, osötad juice, mineralvatten eller
skummjölk till eller mellan målen. Även
filmjölk är tillåten föda.

Däremot ska ni säja nej till all stekt
mat, bakverk (i synnerhet söta kakor,
bakelser och tårta), redda soppor, fett
kött och fläsk, marmelad, vitt socker,
ris, söta läskedrycker, coca cola, öl och
spnit samt vanlig mjölk.
Mr Hauser garanterar att man efter

några veckor fått sin smak inriktad på
denna magrare :matsedel, så att man inte
vill ha nej-mat. Dessutom garanterar
han att vikten stadigt går ner ,föl ideal
vtkt.

Han är ameri:kanskt patenthurtig
i sin förkunnelse, men hans metod före
faller värd att prövas.

Även en svensk läkare föreslog en
gång en liknande meood till en fet pa
tient. Fast han sa på ett annat sätt:
- Nd ska skaffa er mera motion, sa

han. Det är speciellt en rörelse som är
bra för er. Ni ska så ofta ni kan vrida
huvudet hastigt från vänster till höger,
frän höger till vänster och så rakt fram
igen.
- Men varför i all världen . . . sa

patienten.
- Jo, sa läkaren. Det betyder-att ni

säjer nej! Och ni ska säja nej så fort
någon vill bjuda ,på fett:bildande mat!
Alltså: Skaka på huvudet :i vinter, så

pöser ni inte över :baddräkten på som
marn.

Ur "Arbetarskydd"
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Vandra min väg
Det är en ovanlägt härlig söndagsmor

gon i nådens år 1957, ovanlig därför att
det inte regnar, trots att det är okto
ber och de frostbitna löven lossnar Ifrån
grenarna och faller .till marken.
Jag skall börja denna vandring' genom

vårt samhälle vid Hästhagens hållplats
och där skymtar jag :Skogsbo strax bak
om B.B.-husets vackra tegelfasad.
Jag ser också ruinen som påminner

om den s. k. "Skitladan", där företagets
jordbruiksavdelning förr i världen tog re
da på det sista man lämnade efter sig
och arkiverade det i nämnda lada tills
det blev lämplig tid på våren att sprida
ut det på åkrarna. Nu skulle man väl
kunna tänka sig ett garage på den fina
betongbottnen med det utmärkta läge,
som platsen har.

1Så passerar vi Ekhaga och Gunnar
Andersson är uppe och spekulerar i olika
regeringskonsteHationer, men han vet
nog ganska säkert utvecklingens gång.
Vi har nu den fina trottoaren att gå

på och när man tittar mot care Vita
Hästen på Gamla 'Svartens väg skymtar
man blott den !fina skylten genom den
förbirusande bilkaravanen.
Bråttom är tidens Iösen, sekunderna

är dynbara, alla ska ut till landet och
njuta av förmiddagen. Det blir nämligen
regn tiH elftermiddagen och det kan man
lita på. Törnqvists urma,keriaffär jäktar
inte i dag, däremot är det l'ivligare vid
Missionshusets trappa, där barnen sam
las för söndagsskolan.
Vid Ekvallen ser det nyspolat ut,

man har så bra utsikt Ifrån vägen nu,
sedan Wahrenbergs ek skattats åt för
gängelsen. Längre bort, där vi önskade
oss Parkhanen, ligger några stora grus
högar. Grusade förhoppningar skulle
man kanske säga.
Men låt oss titta på andra saker.

.&kerlyckan .t. ex. som nu fyllt sin mis
sion som lfruntimmershoteH och avance
rat till familjebostad med asfalterad in.
fart och allting.
'I'ittar man litet högre, så ser man nu

60-åriga Mariagatan i två rader över
varandra oeh som nu ytterligare toppas
av Kvarnbergsskolans bespisnlnglokal
och gymnastiksal.

"Kalle i Backen" har flyttat till Lug
net och affären ihar nya ägare och nam
net Wassbergs backe är nu 'glömt av det
unga släktet.
Om ryktet talar sant kommer Maria

gatan inom en snar framtid att ersät
tas av en serie höghus, så alla de pit
toreska vedbodarna med vinterförråd av

Bensinstationen invigdes den 29 november

ved, Ull och med utanför, kommer att
försvinna.
När man så kommer till kraf'tlednlng

en som korsar vägen framför Folkpar
ken får man som lekman ofta den tan
ken: varför kunde man dnte gå direkt
från östra Ekedal till Falbriken med en
kabel snett över Farstaviken ,i st. lf. att
göra en sväng upp emot ösbyskogen.
Men det kostar väl för mycket att ändra
på det nu.
I Folkparken är det slut för säsong

en. Den nybyggda sanitetsanläggningen
lyser med .sitt gula fasadtegel och an
karglas.tak och på vägens andra sida
reser sig det välsvarvade Kommunathu
set, iflankerat av T,vättstugans anrika
al-grupp, i vars lövverk ett lyssnande
öra säkert skulle förnillnma sanning och
saga från gången tid.
Och där ligger Bleksäng men så för

ändrad mot förr. Nu ett modernt stråk
mot Aspväk och Lugnet med Servdce
station i emaljerad stålplåt med allt vad
därtitl hör, stort tilltagen parkering och
droskstation som närmaste granne och
så provinsialläkaren inte att förglöm
ma. Han brukar ju <ilbland lfå ta hand
om 'bilismens offer både skyldiga och
oskyldiga.
Förr i tiden samlades grabbarna på

fritiden i Bleksäng och sysslade med
olika idrotter ooh jag minns en sådan
rolig serietävling, som kadlades Idiot
serien. <Den 1bestod i att man stötte och
kastade kula på olika vis och den sista
grenen 'kallades "juck-rnuck" och utför
des så, att man nigsittande kastade ku
lan bakifrån med bägge händerna mel
lan knäna. En god kastare kom bara

cirka två meter, så svårt var det, men
denna övning utlöste alltid allmän mun
terhet.
Men vi gå vidare. Det gamla Kyrk

stallet står kivar, men Bleket är fiyttat
och står nu litet närmare automationens
centrum i T·eleverkets regi.
Fredrik Lundkvist skymtar på trap

pan, där han bor intill Telehuset, men
sveper rocken omkring sig och går in
igen. Han kanske är rädd för asiaten.
Kyrkan reser sig ,i upphöjt majestät

nu sedan kiosken och 1busshållplatsen
flyttats undan. Den gröna kullen, den
resliga gaveln och tornet sträcker mot
skyn, som nu inte längre är blå utan
livfullt skilftar i mjuka formationer utan
att kunna hålla solen tmba:ka.

'Det är endast vägen sorrn skiljer An
dens tempel från Mattssons livgivande
örtagård. Konsumchelfen har verkligen
trollat lfram en annan attityd med hjälp
av sina medarbetaJre än det var förut.
Det är mera ·gemytbigt tilldragande nu
än förr, det ,är ju bara att ,ta för sig
ooh betala vad det kostar. Möbel- och
Sportaffären ,kantar också den stora pla
nen på ett föredömligt sätt och skyltar
med en massa saker Iför det unga släk
tet, och goda sängar Iför dem som det
behö,ver.
Fredblads hörna, som man sa förr,

är också borta och nu går det livligt till
vid den stora trafikledaren mellan
Värmdö- och Ingarövägarna. Barnkrulb
ban, som en tid kaHades Blomkulan, ett
smekna;mn som den fick efter en av bo
lagets kassörer, som ,bodde där, ingår
ju i en husgrupp som kallades Franska
byggena till v,iJken även Polishuset hör.
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De ·byggdes på 1870-talet och uppmärk
sammas mest av fö11bifarande på grund
av sina. trädgårdar, där bl. a. Målar
Pelles snödroppar alltid först varslade
om vårens ankomst.

:Så kommer .ni till Mästarns backe,
där siliikosarna måste ta en paus innan
dom kom upp på landsvägen. Där lig
ger också Strandvi:k med god 00h vac
ker insyn sedan "Ingeniörns mur" ri
vits och lämnat plats Iför vägens bredd
ning.
Nu kommer vi till Haga och .Solhem

och till Båtvarvet vid Ekedalsland, där
båtarna nu ligger ,prydligt upplagda för
vintern.
Jag tar vägen mot östra ,Eke.dal förbi

de röda småstugorna och kommer fram
till ,Stens träsk, den lilla skogstjärnen
med dess doft av norrländsk myrmark,
som kantar det svarta trollögat likt grö
na ögonbryn av tränjonris och ängsull.
En sprittande ruda sätter vattenytan i
rörelse 00h de speglande tallarna lik
som fladdrar med grenarna till dess lug
net åter inställer sig.
Nu går jag Tjärnstigen upp mot

Gamla Vägen genom det tätilbyggda och
välskötta Höjdhagsområdet, där det ry
ker hemtrevligt i skorstenarna vid !för
middagens braseldning i pannorna. Höjd
hagsomrädet är nu cirka 20 år gammalt
och är särskilt under sommaren en tju
sig anblick iför turisterna.
Jag fortsätter Gamla Vägen ned mot

Mörkdalså'kern och kommer ifram vid
Grindstugärde med sitt trevliga radhus
område. En gammal milsten finns här
kivar att beskåda för den som är intres
serad av sådana. Det var en ifjär<lings
väg mellan dessa stenar och den nästa
åt Värmdöhållet står vid Kårboda ne
danför Höjden, som uppfördes 1802.
(Kallades förr Aspvikshöjden).

Genom S.keviksgatan Ican man inte
längre fara med bil mot Lagnö utan man
måste fötibi Grindstugan och Apoteket
och runda Prästgården för att komma
ut på den nya förbindelsen rned Lagnö
vägen, som är asfalterad till Lugnet.
Jag bestämmer måg Iför att ·gå till

Lugnet. Vid Apoteket har man äntligen
beslutat sig för att bredda vägen i den
farliga kurvan.
Här utmed vägen möter man ett ek

bestånd av imponerande ålder och stor
lek. Den s. k. Karl XII:s-eken är numera
en fallen hjälte men har en imponeran
de 1broder i närheten, som dekorerats
med medalj i brösthöjd.
Här skriker en fasantupp på sina

brunspräckliga tfruar i backen vid Ru
tens backe, där förr det gamla soldat
torpet var beläget.
Jag svänger in vld Munkunoraberget,

nedanför vtlket nu vägen går. Här har

Vägstyrelsen sprängt in en sandsilo, så
att man numera slipper sanda med fru
set grus på vintrarna.
När man kommer fram till Lugnet,

passerar man Thun.Olles väg och den
mitt emot belägna Konsumbutfken. Eg
nahemsområdet börjar nu .komma i ord
ning och mitt emot växer de kommunala
bostadshusen med den egendomliga
panncentralen, som ifrån Björnskogsvä
gen mera liknar en katedral i rödtegel.
Från Björnskogsvägen tar vd av pä

Munkvägen och passerar Holms bisam
hällen och strax bakom börjar ett nytt
egnahemsområde. Ombudsman Axel
öhlund håbler på med inflyttningen i det
först färdi•ga huset. Jag går ned föz;bi
Nyhem och Mörkdalskällan och ätervän,
der mot samhället.
Pjäsafallets porlande rännil har väl

varit i verksamhet hela denna regniga
sommar och slutar väl inte förrän isen
lägger sin skyddande ,boja däröver, till
dess vårsolen ånyo upprepar den eviga
kretsgången.

Axman

Smånytt
"Skolministern" Ragnar Edenman ta

lade vid ett relativt välbesökt möte med
starkt inslag från lärarkåren månda
gen den 2 dec. Mötet var arrangerat av
Arbetarkommun. Statsrådet uppehöll sig
vid dagens skolfrågor och klargjorde på
ett utomordentligt sätt att det inte är
Enhetsskolan som tvingar sig fram utan
det är vårt förändrade samhälle som
kräver en ny skola - statsrådet slu
tade med att fastslå att det lönar sig att
satsa på Enhetsskolan. Utbyggnaden av
vårt skolväsen - det är garantin för
framåtskridande.
Kyrlwns 50-årsdag högtidlighöIJs För

sta advent med högmässa. En talrik me
nighet hade infunnit sig. Predikan hölls
av biskop Helge Ljungberg, som i sam
band härmed invigde den nya dopfun
ten, insamlad genom frivilliga medel och
en brudkrona, skänkt av Lagnö kyrk
liga sykrets. Kyrkokören medverkade.
Efter högmässa förrättades det första
dopet av biskopen. Det var Hans-Ove
Olsson från Mariagatan 13, som fick den
äran. - Medaljutdelning följde. Kyrko
värden Carl Pettersson fick mottaga Pat
riotiska Sällskapets stora guldmedalj och
medlemmen i kyrkokören sedan 38 år,
Sven Jonasson, fick Sveriges Kyrkosång
förbunds medalj.
Båtklubben firade 35-årsjubileum på

Värdshuset den 29 november. Bland de
76 festdeltagarna märktes flera av klub
bens stiftare, t. ex. 84-årige slöjdlärare
Elmil Eriksson, sjökapten Erik Wester
berg och Johan Hellqvist. Lokalen var
dekorerad i sjömansstil och allsången
gick givetvis i sjömansvalsens tecken.
I pressläggningsögonblicket kallar

Konstföreningen till årsmöte och Utställ
ning, Röda Korset inbjuder till Mässa i
Bergasalen och Julkonserten i kyrkan
till förmån för Julfemman lockar med
ett som vanligt förnämligt program.

-g

Jag ger chefen rätt i att tiden kräver
rationalisering, men den här gången tyc
ker jag att det går för långt ... !

*
Gossen, som går i tredje klass, skall

tala om för sin mamma vad han läst i
sin naturlärebok orn blommornas be
fruktning. När han til! slut invecklat sig
i ståndare, pistiller och frömjöl så han
vet varken ut el!er in, utbrister han:
- Ja, mamma, du förstår, det är inte

så enkelt som med människorna för det
måste vara bin med också!

*

*

- Och Johwnsson gick och gifte sig
med sin sekreterare.
- Javisst, men han är inte riktigt

nöjd.
-.Hur så?
-.Jo, han trodde att han skulle få

fortsätta att diktera.

*

En gosse skrev i sin kria en gång
att solen den lyser dagen lång,
men månen gör mera nytta, ni vet
den lyser på natten, när solen går bet.

J. A.

Det är bättre trivsel med benen i kors
på golvet än att jäkta för att kunna ,arv
betala en fåtölj, som mcin aldrig hinner
sitta i.

*

Det tjänar ingenting till att grubbla
över Zivet. Man kornmer ä,ndå in,te le
vande ifrån det.
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Intervju med
en gammal sjöman

Guldbröllopsp(J/f'

Eftersom Gustavsbergaren jubilerar
. ::I tidningens "flygande" bidra med en
annan jubilar. I september firade nämli.
en Joel Karlsson och hans hustru guld

bröllop. Jubilaren, som går mot sina 80
ar, bor högt uppe på Berget, närmare be
stämt på nedre botten i Bergsgatan 3 A
och dit klev vi in en dag för en intervju.
Det blev förstås kaiffe och sedan värsta
"hungern" stillats kommer samtalet
igång.

Joel Karlsson berättar att han är .född
1 Länna. Liksom andra pojkar från den
trakten stod hans håg tiH sjön och re
dan vid 12 års ålder var han ute på sina
första färder. Då såg han bl. a. Gustavs
berg första gången. Han minns mycket
väl "Hoppet" och "Diana", som då seg
lade med lera till Gustavsberg', men själv
var han aldrig påmönstrad på dessa stol
ta skonarskepp. - Under 14 år var Joel
till sjöss och han steg i graderna, blev
immerman med hela 70 kronor i må
naden. "Jag gillar segelfartyg', dom var
bäst", säger han. "På sådana var jag
nästan hela denna långa tid. En gång
förliste vårt skepp, ja det var briggen
"Viktor", som seglade med plank från
ÅSbacka till F'lensburg. Det blev hårt
väder, briggen sprang läck och den 7
man stora 'besättningen hade intet annat
att göra än att gå i Iivbåten. Vi fick
driva 3 dygn innan vi blev räddade."
Men detta avskräckte tydligen inte vår
sjöman, ty snart var han åter till sjöss.
Men 1910 kom familjen til] Gustavsberg
och Joel, som var timmerman och snic
kare d'ick hugga In med att bygga kå
karna i Tallåsen. Några år senare skul
le man bygga vid Lemshaga och K.
skickades dit. Det var ju lång väg och
K. fick vara borta hela dagen, så han

begärde 25 öre i påökt om dagen i trak
tamente. Men se det blev blankt nej.
Då slutade Joel Karlsson och for åter
hem till Länna, där det fanns gott om
jobb på transportbolagets varv. Det var
på den tiden då arbetarrörelsen höll på
att växa fram på allvar. "Jag· kände att
jag måste göra något och satte igång
med att 'bilda <fackförening. Det gick
trögt i början, men snart hade jag alla
olika yrkesmän med. Den Fackförening
en firade för något år sedan sitt 40-års
jubileum och det gladde mig mycket att
bliva inbjuden." En annan sida var det
faJktum att varvsledningen, då fack
föreningen bildades, såg snett på Joel
Karlsson och sökte göra livet surt Iför
honom. En sak som vi sena tiders barn
har svårt att fatta och ofta glömmer i
minnesbilden. Joels ställning blev ohåll
bar. Då han fick höra att Gustavsber
garna redan hade sin fackförening i land
sökte han tillbaka och fick genast jobb,
nu .för att sköta den då förnämliga låd.
spikningsmaskinen. Den var besvärlig
att ställa in men gjorde ett bra jobb
med spikning av gavlar. Pojkar fick så
komplettera med att spika sidor, botten
och lock till ;packlådorna. Den där ma
skinen är ännu idag i funktion. Undras
hur många spikar den har slagit i under
åren?

Sedan KF köpt Gustavsberg kom Joel
Kaflsson över till nablbavdelningen, där
han arbetade fram till 1952. Han drab
bades av sjukdom och tyckte förresten
att han gjort sitt dagsverke. Vi bör kom
ma ihåg att därtiU hade han fabrikspor
ten att sköta med hjälp av frugan och
dottern. Till detta hörde också städning
en på kontoret.
Joel Karlsson hade under sin krafts

dagar sålunda inga fritidsproblem. På
äldre dagar har han blivit sjukvårdare
och betjänt. Fru Karlsson är ju sjuk.
lig och behöver hans stöd och hjälp.
"Men titta in i min lilla 1kajuta'', säger
han och för oss i sin lilla kammare i
Bergsgatan. Att tavlorna på väggen är
båtar är självklart. Och där hänger dip
lomet han fick som hedersledamot av
fackföreningen. Och så är där försto
ringar av barn ocih barnbarn, Nu språ
kar vi om fabriken av i dag, som Joel
tycker genomgått en förvånande snabb
utveckling. "Jag träffade ingenjör Teg
lund en dag - ja han har ju också sjö
mansblod i ådrorna - och han bjöd mig
att komma och titta på fabriken". Vi
hälsar honom välkommen, Hilding tar
en bild och så trycker vi händerna till
adjö för den här gången. Besättningen
på "Gustavsbergaren" stryker flagg för
den gamle sjömannen och hans maka.

Rolf

POTATIS
och
KRISTID

KrlstIden under första världskriget var
något helt annat än den vi upplevde 21
år senare. Det var brist på allt, mat,
Icläder, lysolja t. o. m. på ved, fast stor
skogen stod tjock kring samhället! Inte
ens den ynkliga tilldelningen på korten
räckte att få ut alla gånger. Allra värst
var bristen på potatis. Det lilla man
möjligen fick var oftast dåldg kvalitet.
För mitt minne står bara väldiga mas.
sor av rovor, som gick under den för
näma benämningen "kålrötter''! Och Ull
dem 'Sill, svart och mager! En hälso
sam kur i "bantning" !

Nå, potatisproblemet skulle fabriks
ledningen försöka lösa: guetavsbergarna
skulle bli självförsörjande· därvidlag.
Fabriken skaffade ett parti sättpota

tis och alla som ville .fäck efter ansökan
en efter familjens storlek avpassad
mängd av den åtrådda varan. Man an
visades lämpligt antal fåror vid iRuthens
lada för att sätta den. Jag kunde dekla.
rera stor familj och fick en hel säck.
Tänk en hel säck potatis! Atminstone
ett ordentligt kok skulle vi "ta av" in
nan vi satte resten. Vliliken fest! Säcken
skulle hämtas och kvitter-as i magasinet
bakom KatthoLmen. Vi bodde i "F'ranska
bygget". Oskar Söderberg skaffade båt,
vi hämtade ut dyrgripen och rodde hem
till bryggan vid badhuset, Oskar gick
på den rankiga. bryggan !för att ta emot,
medan jag från båten skulle lyfta upp
säcken som vi lagt tvärs över fören. Ja,
det gick som det skulle gå, båten vicka
tdll och säcken plumsade i sjön och jag
efter! 1Så djupt var det inte men stenigt
och besvärligt. Vi yar blöta till midjan
när vi fick upp säcken ur vattnet. När
vi släpade den i land gick den naturligt
vis sönder och en hel del hamnade i
sjön igen bland stenarna, men vi fick
nog opp det mesta!
Potatisen breddes ut på tork i träd

gårn. Vi tog ett kok genast och ännu
ett nästa dag! Den torkade ju aldrig!?
Dagen därpå "tullade" vi igen fast

samvetet skrek och varnade! Men vi slog
dövörat till och sedan vet nnan väl hur
det går till, när man väl har börjat: vi
åt upp alla potatisarna som kunde ätas
och inte en enda satte vi i fårorna vid
"Ruthens 'backe", Det var roligt så
länge det varade!

H.D.
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Husmodersgymnastik är kul!

Folkpensionärerna i Ingarö hade möte
i Pilhamns skola söndagen den 20 no
vember, varvid Konsum bjöd på kaffe
och Ragnar Kåren underhöll med sitt
dragspel. 1Så har vi haft prästval till den
ledigförklarade komministertjänsten ef
ter Torsten Wanngård, .som 'b1"iv,it kyrko
herde i Skarpnäck. Sökande är tjf kom
minister G. Wilson i Ingarö och kom
minister Elmar Töldsepp från Gottland.
Vid valet avgavs 210 röster, 138 för
'I'öldsepp, 71 för Wilson och 1 blank.

,samtidigt som Stockholm inviger T
banan inviger Ingarö T-stugan, alltså
den kommunala tvättstugan, som syför
eningen Enkronan kämpat ,för. Före
ståndarinna är fru Anna Eklund.
Ingaröträffen hölls den 24 november

på Hemvärnsgården, dit gästerna häl
sades välkomna av ordf. fru Anna Ek
lund. Det var 110 Ingaröbor, som syför
eningen välfägnade med kaffe, dopp och
tårta. Husmodersgymnasterna gav upp
visning, "hovfotografen" Hilding Ohlson
och Farstaborgs vaktmästare bjöd på
sång, musik och film. Allt kryddat av
herrarna Westerlunds musikkapell. Ivar
Er.iksson fraimförde gästernas varma
tack oeh det hurrades Iför värdfolket,
som också ordnat med bilar Iför ihemfärd.
Pensionärsföreningen vill EOm vanligt

ha en julhälsning med här och en öns
kan om Gott Nytt År .

S. L.

I Elfsby på Värmdö året 1880 kom
jag till världen. Mina föräldrar hade
stat. Däri ingick bl. a. ett halvstop
mjölk (6,5 dl.) som skulle räcka åt
tvänne arbetsföra människor. Jag d'lok
min andel från bröstet. Min far var an
ställd hos sin svärfar -C. iE. Boman i
Elifsby. Jordbruket på den tiden var ej
så lätt. Jordlbruksmaskiner saknades,
allt skulle göras för hand. När jordbru
ket började 'På våren var arbetstiden
från 6 på morgonen, på sina ställen re
dan 5. Frukost kl. 7-7,30, middag kl.
1'2-1 e. m., aftonvard k,J, 5-5,30 e. m.
Arbetet kunde i såningstid pågå ända
till 10 JJ?å kvällen. Min far var en stark
och god arbetare oeh ville pröva sig
fram. Han tog ett torp "Lunda" under
Tuna, vars ägare var Ing. Ringblom.
Far skulle arbeta i herrgården 3 dagar
i veckan. Jag såg honom uppe redan
kl. 3 på morgonen på åkern, sedan ,i väg
till herrgården, där arbetet varade till
kl. 8 på kvällen. 'Syskonskaran växte.
Min far hade då ledsnat på herrgårds
livet och arrenderade en gård i Nora,
som då ägdes av Teodor Karlsson. Det
var en gestalt med gamla sedvänjor.
Bland annat bedövade han aldrig de
kreatur han skulle slakta. På väg till
skolan såg jag hur han slaktade en gris,
och jag f,ick avsmak för slakt hela li
vet. I ,Eld'sby skola gick jag trn 1894.
Den sista lärarinnan vi !hade var fröken
Anna NiLsson som lrom från folkskolan
vid Värmdö kyrka till .Elfsby. Fröken
Nilsson var en fordrande natur. En luv,
en örfil, ett rapp på fingrarna med en
linjal eller en pekpinne hörde till dag
Irga ransonen. Den, eller dom som inte
kunde läxan !fick sitta kvar tills man
nöjaktigt kunde den. En gång fick hela
3je och 4de klasserna sitta_ kivar. Lära
rinnan bodde hos Bornans i ett rum och
kök och hade en bra utsikt. En yngling,
Wärner Dalgren, som ej ville foga sig i
lcvarstttningen, hoppade ut genom ett
fönster på baksidan, hamnade i en törn
roshäck och försvann. Just då kom lä
rarinnan in i skolsalen och ibörj,ade ome
delbart med förhöret av läxorna. Snart

märkte h:on att Dalgren var borta. Detta
blev omedelbart rapporterat till prästen,
kyrkoherde IS. Kallberg. Dagar gick men
till sist kom kyrkoherden. Vid inträdet
reste sig alla i 'klasserna och prästen
sade: "Godda:g på er barn!" Så gick han
till katedern och satte sig där, och förde
ett lågmält samtal :med fröken Nilsson,
som vi ej kunde uppfatta. !Så sa han:
"Får jag en rotting, denna var dålig,
pekpinnen måste duga. Wärner Dalgren
kom fram!" Vi satt som stelfrusna i
våra bänkar. Men prästen lade pekpln.
nen på skulderbladen och agan var där
med utförd. Det kändes som en lättnad.
Min far arrenderade sedan Koppar

mora, som ägdes a•v landskanslisten A.
Flagge. Det vanliga ,var att när hem
mansägaren ej kunde klara det hela så
var det bara att arrendera ut gärden åt
en arbetsrum familj.
Trevligt var det att fä följa med far

Ull Gustavsberg. Nya vägen var dä fär
dig. Den gaimla vägen gick d'örbi Betsede
och var både smal, !krokig och ,backig.
Vi angjorde så •bolagsbon där Hultman
residerade. Sedan till posten, 'Vars före
ståndare var Frida Fridel!, och så till
värdshuset för att träffa 1Strömberg. öl
och kaffe måste 'Vi ha. ,Denne ,Strömberg
bosatte sig förresten sedan vid Kol
ström, där han senare avled.
Landsförsamlingarna var på den tiden

uppdelade i rotar och rvarje rote fick då
taga vara ,på sina "fattig,hj,on". De fick
!flytta in i mindervärdiga lägenheter och
sköta sig :bäst de kunde. Tillsyn skulle
utövas av rotens samtliga turvis.
Jordbruket v,id ~o;pparmora var då

ligt, åkrarna rvar i flera år förut ''skum
plöjda", och växtligheten avtog så små
ningom. Min far insåg snart att lönsam
heten var dålig, men arrendetiden 10 år
höll honom ·kivar. Han arrenderade sedan
Lillstugan i Skälsmara på Ingarö som
ägdes av ,baron ,Leuhusen 1905. Det visa
de sig snart ge en större löns8)mhet. Jag,
so-rit inte haft håg för jordbruk, flyttade
till Stockholm och sökte in ,på verkstad,
efter att ha haft eldarepraktik på sjön.
Tenterade sedan i maskinbe!fäJslwlan ,i
Stockholm och tog min examen 1907.
År 1-917 fick jag anställning i Stoc'k

holrns stads vattenledningsverk vtd
Norsborg och pension blev mig tiller
känd 1942. Min hustru lämnade mig som
änkling 1947.
Ungkarlslivet på g,amla dagar är inget

vidare. Tur är att !barnen är vuxna och
kan klara sig. Men åldringen är inte så
illa lottad. Att fä :leva i ett tryggt och
ordnat samhälle tack vare Gustaf Möl
ler •ooh ålderspensionen är någ,ot att va
ra tacksam !för.

Hugo W. Jansson
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Företagsnämnden och ,Skyddskommit
ten hade sina höstsammanträden den 29
och 31 oktober. Skyddskomniitten kun.
·e tyvärr konstatera en ökning med 30

proc, av antalet olycksfall i jämförelse
med föregående år. Atgärder rekommen
derades för att åstadkomma en sänk
::ing av olycksfal1frekvensen, bl, a. ge
z.orn propaganda i lfabriksradion, via

onalmeddelanden, wf,fisohering m.m.
\-Y får väl se om detta kan stimulera li
:.e;: var till att spåra upp och eliminera
~~erna. - En del olycksfall på väg
:i:.! arbetet har uppenbarltgsn sin orsak
i dåliga vägar och ,bristande belysning.
På tal om det senare påpekades att i
+issa av våra bostadsområden ännu fö
re kommer okynneskrossning av lam
- ,r. Här måste vi vädja till föräldrar
och skola att hålla uppsikt. Ev. skade
görare borde betala kostnaderna.
Blodgivarcentralen vid Karolinska

-fuljar om frivilliga blodgivare. Behovet
~ stort och sekr. har talat med veder
börande läkare om saken. Cirka var
zred]e månad skulle han kunna ta emot
ett hundratal givare för tappning i Ber
gasalen. Nu behövs det, för att kunna
arrangera detta, 8 •britsar och några in
rresserade hemmafruar som vill assiste
ra. Hittills har ett 50-tal givare anteck
nat sig på fabriken, men vi kan ta fle
ra från samhället. Vi återkommer!

F'örslagsverkswmheten har !hittills un
der året fått in 28 försla;g, Premier ha
utdelats till 23 !förslagsställare, varav
flera inkommit med synnerligen goda
::örbättringsiförslag.

Personaltjänsten meddelade att perso
nalstyrkan nu omfattar 1.570 anställda.
Ytterl,igare några italienska porslinsfor
mare har fått arbetstillstånd och hälsas
välkomna. - Ett antal lärlingar på me
kaniska verkstaden anslår sin fritid för
en 4 veckors svetskurs i iStoc'kholm. För
övrigt tycks intresset sttga för korres
pondenskurser vid Brevskolan. - Inom
korpidrotten funderar man pä att vara

med i Hälsoåret 58, då en samarbets
kommitte från de stora organisationerna
vill veta vilket ,företag som är "spänstd
gast". - Antalet besökare vid fa,briken
under året har till och med oktober varit
12.000 personer.

Veteranklubben ämnar hålla sdn träftf
i januari, då 13 nya medlemmar med 50
års tjänst väntas bli välkomnade. Där
med är antalet veteraner uppe i 55 st.
varav 36 ännu är i tjänst. De senare har
nu, år 1957, gjort 1957 årsverken vid
Gustavsberg.

Företagscherfen inrormerade på
nämndsammanträdet om m.arknadsläget
och våra med, och motgångar på till
verknings- och försäljningssidan. Här
jobbas för fullt på alla !häJ.I. För hus
hållsporslinet märks en stegrad försälj
ning på höstsidan. Man har haf't en del
besvär med massan till porslinet och
detta !föranleder gwetvis undersökningar
och prov genom Iaboratortet, som kan
konstatera förbättring. - 1Sanitetspors
linet har 'levererat ut mera av sina va
ror fäst icke i proportion med utbygg
naden. Badkarsf'abrfken !har så mycket
order att man inte riktigt hinner med
att leverera så fört som kunderna vill.
I övrigt Iugnt, I början av december
träffas nämnden på nytt. Därom mera
nästa år!

sekr,

De vänliga orden
När livet är vanskligt och svårt här pd

jorden,
där .all sorts bekymmer vi ältar och när,
vi orkar ej säga de vänUga orden
som lättar på bördan som var och en bär.

Vi talar sd sträft, kanske h.årt till
varandra:

vi kunna ej fela, vi (J)lltid har rätt,
och pekar nog gärna på brister hos

andra,
men se våra egna ej alltid är lätt.

En orätt vi sällan kan riktigt förgäta;
den ansas och vårdas, den växer och

gror.
Med egna och själviska mått vill vi

mäta,
på ärliga uppsåt hos nästan ej tror!

Men, kunna vi ärligt och uppriktigt säga
att själva vi iiro så fria frå,n skuld?
Nej orden ej alltid så noggrant vi väga
- och tala är silver men tiga är guld!

De vänliga orden så ängsligt vi gömmer
som är likt ett solsken på levnadens

stråt,
av småsinta orsaker ofta vi dömer,
men blygs för att säga ett vämligt:

"Förlåt"!
H.

"Gamila och nya" kontoret i kvällsbelysning. Foto G. Erixon.
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Redan under augusti månad börjar
man fundera på nästkommande års hus
hållning. De olika styrelserna kalkylerar
och iordningsställer då sina respektive
statförslag. Kommunens särskilda s. k.
budgetberedning granskar och kommu
nalnämnden lägger fram för kommunens
fullmäktige det slutliga förslaget till ut
gifts- och inkomststat. Vid oktobersam
manträdet i år fastställde fullmäktige
staten för år 1958.
Man beräknade att kommunens utgif

ter nästa år blir 3.484.260 kronor, vilket
är 350.000 kronor mer än som beräknades
för år 1957. Största ökningen svarar folk
skolan för, genom dess utökning av lä
r3.re och lokaler, ökade räntekostnader
och höjningen av de kommunalanställdas
löner bidrager även starkt till utgiftsök
ningen.
Utgifterna och inkomsterna fördelar

sig på de olika förvaltningarna på föl
jande vis.

Utg.
Allmän förvaltning .... 152.032
Rätts- och ordningsväsen 116.397

(statsbidrag)
Fastighetsförvaltning

(hyror)
Planerings- och anlägg
ningsverksamhet . . . . . . 40.554

Hälsovård . . . . . . . . . . . . . . 32.535
Undervisning . . . . . . . . 1.508.923

(statsbidrag)

119.900

övr. specialförvalt. . . . . . . 105.650

Tandvärnet
Grisslingebadet
Stipendier .
ABF .
Orkesterföreningen .
Blåsorkestern .
Hemvärnet

Ink.
6.360

33.200

91.640

7.100
3.000

810.151

Socialvård 718.716 196.400
(avgifter, ers.)

34.100
Finansförvaltning med
kapitalutgifter 689.553 2.304.310

(korn.skatt)
(räntor, amort., fond.)

Förenings- och fritidsverksamheten får
ett gott handtag av kommunen och bland
utgifterna ovan ingår följande bidrag till
olika verksamheter 1958.

200
2.000
6.000
1.500
1.750
1.750
700

Idrottsföreningens bastu
Idrottningsföreningen .
Scenstudion .
Manskören .
Ingarö hembygdskör .
Skytteföreningen
Skolorkestern , .
Hembygdsvården .
Tollare folkhögskola .
Tidn. Gustavsbergaren .
Länets blindförening .
Manilla dövstumskolas föräldra-
förening

De vanföras riksorg .
Hjälpföreningen vid Ulleråkers
sjukhus .

De lungsjukas för. . .
Trafiklekskolan .
MHF
De Dövas förening .
Folkpensionärsför. . .
Värmdö Skeppslags Biodlareför .

2.500
6.000
800
600
100
300
500

1.000
200

2.000
100

50
100

50
50

400
200
500
200
200

Riksdagens beslut att höja orsavdra
gen vid den kommunala beskattningen
verkar på kommunens skatteinkomster
nästa år. Antalet skattekronor i kom
munen sjunker betydligt, men några år
framåt kommer staten att kompensera
kommunerna denna genom reformen
åsamkade skatteförlusten. Bortsett från
detta får Gustavsberg liksom många and
ra kommuner räkna med en stagnation
av de senare årens oavbrutna ökning
av.skattekronorna. För att täcka de öka
de utgifterna tvingades fullmäktige där
för besluta höja utdebiteringen till 9: 51
från nuvarande 8:10 och tillsammans med
kyrkoskatten och landstingsskatten, som
även höjes för nästa år, blir den kom
munala skatten 13: 41 per skattekrona.
För föreningar och sällskap i Mörtnäs

har möjligheten att få en liten samlings
lokal öppnats genom en överenskommel
se mellan kommunen och De Dövas för
ening om upplåtelse av föreningens se
mesterhem i Mörtnäs. För 7 kronor per
gång skall mörtnäsborna kunna få an
vända lokalen.

Y.N.

Vita }fästen
KONDITORI CAFt

Telefon 304 29

Folkparken 10 år
Den 1 april 1947 samlades !förening

arna i Gustavsberg till ett möte Iför att
bilda en folkparksförening. En ikommitte
tillsattes Iför att utarbeta riktlinjerna
för verksamheten, Kommitten bestod av
Tyko Axelsson, Evert Andersson, Eri:k
Sjökvist, Eva Gustavsson och Gösta
Dahlberg och den 23 febr. 1948 fram
lades stadgeförslag. Detta antogs enhäl
ligt av mötet och man beslöt att lbHda
Oustavebergs Folkparksförening u. ;p. a.
ansluten till Folkets Parkers Central
organisation.
Folkparken öppnades på. Valborgs,

rnässoarton 1948 och dess första styrelse
bestod av Harry Pettersson, ordrf., Gösta
Dahlberg, sekr., och Tyko Axelsson, kas
sör samt Gustav Roos, Evert Sundqvist,
Valter Hå.nell och Eiva Gustavsson.

Vid mötet hoppades man att få en ny
entre, golfbana, cykelparkering, bättre
toalettanläggningar, utbyggd servering,
vattenledning och friluftsscen.
Allt detta har !förverkligats om också

kanske litet sent vad det gäller toalet
terna och gold:ibanan. Friluftsscenen ihar
varit med längst och har sett sina bästa
dagar. Lekplatsen har berett styrelsen
den största glädjen, ty den skäller ingen
om.
Av interimstyrelsen kvarstår numera

endast Gustav Roas. Nytillkoma ha va
rit Martin Holmgren, Einar ,Sjögren,
Evert Andersson, Sven Lindahl, Arne
Johansson, Torsten ,Sandkvist, Einar
Andersson och undertecknad.
Martin Holmgren har avgått liksom

Sven Lindaihl, som numera blivit vakt
mästare på F'olkan efter John Dahl
kvist.
Den tionde sommarens besökarantal

var 360 per gäng och en genomsnitts
besökare har druckit läsk eller kaffe
för 86 öre, köpt chocklad och cigarretter
för 54 öre, tagit lotter för 215 öre och
spelat golif för 55 öre.
Dansmuslk och artister ha kostat cir

ka 625 'kr. rper kväll. Av all nöjesskatt,
som vi betala, få, vi räkna oss ttllgodo
den kommunala delen mot andelsbevis i
föreningen. ,
Ungdomen, som utgör iflertalet av

parkbesökarna, har inte vållat styrelsen
några särskilda besvär, om man undan
tar några stycken som kanske haft då
ligt humör och cfått lämna parken. Nyk
terheten är också god, kanske det är
motorismens förtjänst. Snusdosans, halv
literns och språngskallens tid är förbi.

Axman
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I septembernumret av vår tidning
hade Edla Sofia en rubrik: "Sänkt
pris på kaffet!". Tack för reklamen.
Sedan dess har det varit ytterligare
en prissänkning med 40-50 öre per
sg, Men det va:r inte bara prissänk
ningar, som Edla Sofia ville ha upp-
ift om. Därför vill jag i början av

denna spalt ge några exempel på att
det rör sig på prisfronten i båda rikt
ningar. Priserna på fläsk har varit
relativt låga under hösten. Nu är ten
densen stigande, men ändock ligger
priserna på denna vara lägre än sam
ma tid föregående år. Detta är be
roende på att tillgången överstiger
efterfrågan. Äpplen är dyrare i år än
::oregående år beroende på mindre
sti5rd. För ett år sedan påverkade då
.ig skörd priset på sötmandel, som då
var i det närmaste dubbelt så dyr som
~ denna julen. Damernas strump
konto har fått mindre belastning un
der de 2-3 senaste åren då priserna
på dessa gått ned med 20-25 %.
Detta beror på att de syntetiska fib
rerna har kunnat framställas billi-
are samt rationalisering i produk
ions- och distributionsledet. Däremot
är det en stigande tendens när det
gäller yllevarorna. Varje årsskifte
mu- <le nya avtalen medfört att lö
nerna stigit. Även om det talats om
art dessa lönestegringar inte behöver

tä igenom i priserna på de varor som
produceras så visar det sig sedan att
om det ej finns marginalutrymme el
ler möjligheter att öka produktionen
blir resultatet högre priser. Att man
även inom vår rörelse när det sker
förändringar talar mera om prissänk
ningar än motsatsen är ju rätt na
turligt.
Beträffande vår egen förening, så

har lönehöjningarna i år inte slagit
igenom procentuellt tack vare god
försäljningsökning och ökad presta
tion per anställd.
I oktober månad påbörjade Bygg

mästare Anton Skoglund och hans
mannar tillbyggnad av butiksfastig
heten i Grisslinge. Lokalerna kommer
där att helt omdisponeras så att ar
betet i butiken kan drivas mera ra
tionellt och trivseln bliva bättre. Det
har vuxit uppen modern bensinstation
i Centrum av Gustavsberg. Sveriges
Oljekonsumenters Riksförbund (OK)
har hyrt tomten och byggt stationen.
Stationen öppnades fredagen den 29

november. Detaljdistributionen hand
haves av vår förening. Det är vår
förhoppning att detta samarbete skall
bliva till nytta för det växande an
talet motorfordonsägare.

Vid det sedvanliga halvårsmötet
med valda fullmäktige, som hölls i
slutet av november talade KF:s nya
verkställande direktör Harry Hjal
marsson fritt ur hjärtat om aktuella
frågor. Styrelsen lämnade förslag till
ändring av föreningens stadgar till
typ G. De föreslagna stadgarna blir
gällande först sedan de kommande
distriktsstämmorna och årsstämman
godkänt dem.

KF:s ledning har av föreningarna
begärt in en budgetplan för de när
maste åren. I den plan som upprät
tats för vår förening har vi räknat
med att klara en lämplig lösning av
lokalerna för specialvaruförsäljning
en. De om- och tiHbyggnader som
gjordes för fyra år sedan ger oss
goda erfarenheter, som kommer att
bliva till stort värde för de slutliga

lösningarna ..Men till detta får vi an
ledning återkomma.

Nu står vi inför julen. Det har
kommit in rikligt med aktuella varor.
Vi skall skylta så intensivt som möj
ligt, men skyltningsmöjligheterna för
textil, husgeråd och de varor som säl
jes i Fölungen äro mycket små i för
hållande till det stora sortimentet.
Därför är det roligt om våra medlem
mar "tittar in" i respektive special
butiker och ser vad som finns. Givet
vis kan inte alla behov tillfredsställas,
men säkerligen mera än någon tror.
I anslutning till årets devis "EN

SAGOLIK JUL" inbjuder vi alla att
deltaga i en pristävling som förut
sätter att man studerar julskyltning
arna vid huvudfastigheten.
Alla äro hjärtligt välkomna till

goda julköp i butikerna som ägas av
köparna själva.

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

G. M-n.

i landets konsumbutiker



DECEMBER 1957 GUSTAVSBERGAREN

Så började vi
i Dalsbruk

Vi flyttar oss femtio år tillbaka i ti
den till en liten ort rborta i Finland, ett
järnbruk som grundades av svenskar för
cirka tvåhundrafemtio är sen. Runt
järnbruket har ett samhälle vuxit upp.
SamhäUet Dalsbruk ligger på sydväst
kusten av halvön Kimitoön. Närmaste
stad är A1bo, dit är det nio mil. Enda för
bindelsen med Åbo är en båtlägenhet en
gäng i veckan. Järnbruket har smedja,
masugnar, stål- och tackjärnsgjuteri, så
det är rbra många familjer som där ha
sitt uppehälle och behöva köpa sina livs
medel. Handels•butikerna inskränka sig
till en enda.
Handelsmannen !heter Blös och han

är nästan som en kung. Man kan säga,
att det är han, som bestämmer vad ar
betarna skall äta eller inte äta. Han
har blivit en rik man med åren den Blö.
sen. Nu kan han ta hem hela sitt vinter
förråd av sill, såpa, snus och kärt kaffe.
På vintern, när sjön fryser till och båt
trafiken indrages, så händer det otta att
Biösens varor stiga i pris. På våren är
varorna hutlöst höga och varorna mer el
ler mindre goda. Det händer mer än en
gång att Blösen får ryggbenet av en
sill på gaffeln, när han försöker plocka
upp sifl ur tunnan. Om någon vågar
sig till att anmärka på varorna ryter
Blös:"Sipring till .Åibo och köp stll l'<Han
delsmannen och hans dyra och dåliga va
ror är ett ont på orten, som det är svårt
att råda bot på. Blös förstår nämligen
att hålla sig väl med de som ha makten.
De får nog sina varor expedierade i den
mån han kan ...
Krukan går till brunnen tiHs den sprtc.

ker, säger ett gammalt ordspråk. Och
en dag sprack Blösens handelsmetoder.
Gubbarna i fabriken hade resonerat bå
de länge och väl, hit och dit, men nu var
det färdigresonerat.
Järnverksarbetarna gå till sitt arbete

klockan sex varje morgon, och återvän
der först klockan sex på kvällen. När de
kommer hem, kan det finnas en sillibit
till potatisen om det vill sig väl. Men
ofta får man nöja sig med att doppa po
tatisen i saltlake, ty lönerna äro små
och försvinna okristligt fort till Blösens
dyra varor.

Man hade kommit på en ide! Fem
gubbar hade bestämt sig för en sparme
tod. Varje avlöning skulle man lägga
en liten slant i en bleckburk, som verk
mästarn hade hand om. Snart var bur.
ken full, och man tog upp den och räk
nade sparrnedlen. Dagen därpå åk.te två

av gubbarna till Abo och köpte varor.
När de kom hem, delades varorna. Änt
ligen fick man ordentliga varor, och det
fina var att de voro billigare än Blösens.
Nu vrlle flera vara med, och snart var
man rätt många. Gubbarna gjorde flera
resor, och för varje gång hade de lite
fler varor än gången förut. Så fortgick
det ,en tid. Man hyrde ett rum och sålde
varorna efter arbetstidens slut. Affärer
na började gå dåligt för Blös, ty det
var sällan som någon handlade hos ho
nom nu för tiden. Men för gubbarna
gick det bra. Snart hade man så stor
kassa, att man kunde inköpa ett helt
vinter1förråd. Gubbarna, som så troget
kväll efter kväll, när båten kommit med
varorna, vägde och räknade utan annan
ersättning än lite snus, tyckte att nu
kunde ett biträde anställas och försälj
ningen ske på dagarna. Så skedde, och
alla de som godvilligt lånat ut sina spar
medel till kamraters och sitt eget bästa
fingo nu tillbaka dem, men inte med
någon procent. Sådant tänkte ingen på.
Ordet kooperation hade de ingen aning
om, fast de så intensivt och oegennyt
tigt hade arbetat för saken. Med tiden
fick också Dalsbrukarna höra om den
kooperativa rörelse som bildats i landet.
De beslöto att ansluta sitt IiHa och pri
mitiva företag till den. Nu, 1957, har
innevånareantalet växt till fyratusen,
och Dalsbruks andelshandel som det nu
mera heter, har sju a,fifärer på orten och
fyra filialer på Kimitoön. I ifjol byggde
man ett modernt aff'ärshus vid salutor
get.
Rörelsen växer och går framåt, trots

konkurrens av ett flertal privata affä
rer som tillkommit med åren. Tilläggas
bör att två av gubbarna fortfarande le
ver och de berättar gärna hur det var
på den tiden, när man köpte varor hos
handelsman Blös.

Bill. J. Wiman

- Jag känner mig alldeles
schack,

Vi skall börja där vi slutade den här
gången, nämligen avslutntngskalaset den
11 maj. Men först kanske vt skulle pre
sentera vinnarna av föregående •spelårs
tävlingar. Klass 1 vanns av Anton An
dersson; klass 2 av Per Carlsten; klass
3 av John Holmen; klass 3 B av GE'org
Ericsson. Cupturneringen vann Lennart
Krook, som också tog hem vandrings
priset iför året.

Avslutningen ägde rum i Bergasalen.
Drottningarna var med, men iför övrigt
gick det hela så trivsamt planlöst och
fridfullt till väga att ingen kunde trott
ett gäng schackspelare om detta. Triv
des .gjorde vi aldesamrnan och ingen
tänkte väl så mycket på schack, det
var egentligen bara spelmannen som be
rättade om sina bravader på. det rutade
brädet. Men han !hade ju betalt Iför sitt
jobb,

Nu har vi <börjat så smått igen. TV,
Sputnickar och rymdhundar .pensions.
frågor och mycket, mycket annat, kon
kurrerar starkt med oss. Den 25 i må
naden oktober fick <vi dock ihop 14 man
Iför en dust med ett gäng plåtslagare
Ifrån Stockholm. Naturligtvis vann vi
den bataljen, 9½-4½ blev resultatet.
Åndå var inte undertecknad i tiUfälle
att ifå vara med om dusten!

För övrigt har vi planlagt som van
ligt: cupturneringen är väl i det när
maste slutförd när detta läses, klubb
turnering blir det som vanltgt, ,blixttur-
neringar samt en del vänskapsmatcher.
Ett par spelare deltar i det rtksomfat.
tande radioschacket. Matcherna Fabri
iken-"Samhället har ju redan blivit tra
dition och den hoppas vi skall ,bli bestå
ende.

Så är det ·bara att önska schackspe-
1lare och övriga en riktigt god jul!
Schack! Schack!

B. Arvidsson.
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För 25 år sedan
- och aldrig mera ?

i-ngdmn som kämpar i tidens vånda,
can: du väl fira julen som förr?
Är dtt den iingdom, den bl,åögda, blonda,
glänta:nde glatt på lyckans dörr?
;Jiötte dig livet med morgonljuset?
Flög dii so,rn örnen uppåt ur gruset?

Tideli är svår för dig, WJiga skara.
Ka,npen för bröd föder trälatjänst.
Arbeteloehetene svårburna mara
'räter sinnenas ungdomsspänst.
Hem,bygd och jul - det var längesedan.
JlimlS vi det än i vardagsledan?

Så skrev en skald vid juletid för 25
ar sedan. Vi går ,tillibaka till 1932. J,ag
sitter i en krets av trettio arbetslösa
mgdomar i åldern 16-20 år. De har
fått en fristad i ett hem på 1Södra bergen
i Stockholm. Det är julafton. Det stora
bordet är dukat med skinka, julkorv och
bröd. Under granen ligger en mängd
julklappar, väl inslagna och med lack
och rim. Vid kaffet har vd julklappsut
delning. Det är strumpor och skjortor.
Pengarna har grabbarna själva åstad
kommit genom ·en ,basar, till vilken de
slöjdat i trä och metall. - På kvällen
har vi julgröt och lutfisk och !får en
fridfull julafton med sång och musik. -
Till julottan i .Maria kyrka söker sig
sju pojkar, resten sover länge på Jul
dagen. På Annandagen rfirar vi julgille
med sång, lek och glam. Som gäster har
vt ett dussin fliokor från en flickklubb
på Söder. - Det är jul, säkert bättre
och lugnare än i många fattig,a hem där
nere i storstaden, som skymtar över Mä,
larvattnet i all sin glans.

Men det är ändå en overklig jul, en
bister jul! Grabbarna ha ikläder på
kroppen, mat och en s'1af - men de
har inget jobb! De utgör en liten
trupp av en arme på nära 60.000 unga,
som i nådens år 1-932~1933 fick smaka
på arbetslöshetens mara. De iha hundra
tals kamrater, som vistas i ,stockholms
slum, utan tak över huvudet, rbiggande
sig fram eller på Iuffen. Kanske på
gränsen att ,bli lösdrivare. De ha tusen
tals kamrater, som ha ett hem att falla
tillbaka på, men där de nöta på famil
jebanden andligen och lekamligen. Håg
lösa, dystra, i1skna ibland, utan pengar.
Många hoppfulla inför tillfälHga jobb,
flera på väg in till folkhögskolan, som

öppnar sina portar för en del, eller till
de få ungdomslägren med reservarbete.

Här gäller det att finna sysselsätt
ning! Vi har haft kurser ;i räkning,
svenska, språk, välskrivning, eller slöjd,
gymnastik och någon gång en vandring,
då vädret är torrt och inte · nött för
starkt på skorna ...
Det var inte bara ungdomen som fick

smaka på arbetslöshet, "Tjänstemän"
fick stå i kö för att stämpla kort. Nå
gon kunde få ett arkivjobb. Jobbarna
stämplade - villkoret iför understöd. Jag
fick ett jobb för hemlösa, arbetslösa
pojkar. -

Det var den tiden, då man gjorde ut
redningar och projekt, lbetänikanden och
förslag - för sent! Då mången kommun
gärna såg att arbetslösa gav sig iväg,
och då de betraktades som utbölingar i
nästa kommun. Där Stockholm hägrade
som .sista chansen och där det billiga ho
tellet eller härbärget blev första instan
sen. När !fickpengarna tog slut kanske
man kursade skosnören, sen ,började man
"manga", gick brandvakt. Utstött, kan
ske på det sluttande planet.
Numera är vi bättre beredda. Vi vet

hur beredskapsarbeten och utbildnings
hjälp ska sätta in. Vi har för en tid ar
betslöshetsförsäkring. Vi har ritningar
na klara att möta en konjunktursväng
ning och arbetslöshet.

Men är vi beredda också rutt ta emot
de stora ungdomskullarna, som nu vill
ut i aribetslivet?

Man kan redan skönja vissa svårighe
ter för ungdom att snabbt nog finna
jobb. Blir det en försämring i arbets
marknadsläget - vilket jag drrte vill tro
på - så kan ungdomen komma i en si
tuation som blir en mindre men tillräck
ligt allvarlig kopia av ungdomsarbets
lösheten 1932. Som tur är behöver vi
ungdomen för att i sinom tid fylla luc
korna i de tunna: medelåldersskikten.
(Vilka i sin tur ökar skaran av äldre
och pensionärer.) Och vi behöver dem
på hemmaplan, som lfabri:kisarbetare,
kontorister, blivande förmän, Ingenjörer
och specialister.
En svårighet i inplaceringen i indu

stnin rpå 30-talet för ungdomen var dess
brist på yrkesutrbildning. Trots alla in
satser nu - nya utredningar och förslag
- kan landets verkliga yrkesskolor och
läroverk inte ta emot mer än hälrften av
ungdomarna, som vill specialutbildning.
Kommunal yrkesskola med kvällskurser
i stenogrart, matlagning, sömnad och
- spanska kan vara intressanta hob
bys men det ger intet för ungdo
mars grundutbildning till kunniga in
dustrrarbetare, kontorister eller handels.
biträden.

Om vi sumpar chansen att ge dem
verklig yrkesorientering, introduktion
och vidareutbildning för ortens närings
liv - så kanske vi blrir tvungna att in
rätta oss på att ordna sysselsättnings
surrogat. Där skymtar åter bilden av
1932. Att spara på utgirfterna, att icke
göra. investering i detta fall, är en spe
kulation åt !fel håll!
Tillströmningen av ungdom, •behovet

av att !fyHa luckorna av kunniga med
al'betare, en renhårig yrkesvägledning,
en välvillig mottagning i ortens industri,
handel och hantverk, t. ex. genom en
verkstadsskola med •bredd - ja, detta
är viktiga oc'h allvarliga frågor, som
borde föranleda samråd och dnitiativ av
länets arbetsförmedling, skola, organisa
tioner, kommun och företag - nu!

G-g

*

Mina barn och andras ungar !
För den som på nära !håll har den

stora förmånen att följa barns olika be
teendemönster i uppvä~tåldern måste
absolut Hugo 1Sohlbergs ledare i "Ariel"
vara en god vägledning ·till föräldrar
och målsmän och jag ikan därför inte
låta ,bli att citera ett a,v hans inlägg:
"Att vrida utvecklingen tillbaka går

inte. Vi måste acceptera den och de vägar
den tar. Vi måste vara på det k,!.am med
att hemmet skall vara det centrala i
människornas liv, den plats där genera
tionsbanden knytes fast, och där de unga
skall samla på goda intryck och varma
känslor. Nog kan man göra mera än
vad som göres, jag tror det. Det är inte
bra om de unga går sin väg och de äldre
sin. De bör gå gemensamt sd 7,ångt det
går. Helt kan väl aldrig de gamla och
ung,a finna varandra. De äldre förfasa
sig ofta över ungdomens oarter, de äld
re som har svdrt att förstå det nya. Sd
dana motsättningar. har alltid funnits,
men de är säkerligen större nu än vad
de var tidig,are."
Problemet är här starkt :belyst. Måste

inte vi föräldrar ta OS'S en funderare på
detta, som i alla fall berör oss alla. Myc
ket rv.ore väl vunnet, om v,i kunde ena;s.
S'kall våra barn och ungdoma·r :bld lag
lydiga med!borg8Jre så måste vi å.tmins
tone inse, att också min egen unge kan
ske var delaktig i ett kioskbråk eller
åverkan på annans egendom. Varför tar
våra ungdomar sin tilllflykt till detta?
Har de intet intresse för sitt hem?
Eller boklig bildning? Har de -ingen
bakgrund? Har v,i ingen värme och öm
het kv8Jr, eller förstäel'Se att ge de unga,
som trots -allt törstar efter förståelse.
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Har välståndet drivit ut våra barn till
gator och torg? Är finrummet för fint?
Måste mamma gå i grottekvarnen var
dag?

Ä:r den moderna stilen på ikläderna
väsentligare än våra barns ikärlek?
Ja, dessa frågor ställer man sig

många gånger i veckan när man läser
spalt upp och spalt ner om råa överfall,
om btllånare, m. m.

Älven Gustavsberg ihar fått en frasa
med i byken, och man förvånar sig stort
när man ser och ihör (mest hör) små
barn (under 12 är) vara ute på Icväl
larna efter kl. 23. ,En allvarlig maning
till deras föräldrar vore på sin plats.
Nu kan detta ej längre lfå fortsätta.
Ropa in barnen och låt dem äntligen
förstå att det finns annat att tänka på.
Ja det är svårt, men kommer Kalles

mamma överens med Villes mamma om
att nu skall pojkarna in kl. S och "där
med basta" så kanske Olle, Pelle och
Nisse också. går in, och lugnet i vårt
samhälle återställas utan polistngrtpan
de, eller mer eller mindre tvångsåtgär
der Ifrån barnavårdsnämnd eller skola.

Ttll sist ett citat ur en av Eri:k Lind
orms di!kter:

Hu; länge får jag hålla din näve så här,
och !Skydda dig och stödja och vaka
vart vägen ,bär?
Jag undrar blott hur länge jag får
vara i ditt behag.
Du växer och går Lfrån
mej allt mer
för varje dag.

"Nisses niamm,a"

Det lönar sig
att göra ett besök hos

KURT SVENSSONS
Manufaktur
Mariagatan 12
Tel. 30 068

Bra varor
och förmånliga priser

Vi önska gamla och nya kunder

En god Jul
och Ett gott nytt År

Gustav Svensson
samhällets musd'kaliske ledare, fyllde den
2 nov. sextio år. Då han ungefär i sam
ma veva kunde fira ett litet 10-ärs ju
bileum som dirigent för såväl, blåsorkes
tern som orkesterföreningen så vill sign.
inte bara notera dessa fa:kta utan passar
även rpå att gratulera "de som hade sin
hand med" i engagerandet av Gustav
Svensson. Det var ett mycket gott val,
En "allround't-musiker med gedigen ut
bildning och förtrogen med all slags mu
Slik och dess uttrycksmedel - vad kan
man mer begära ? Att sedan en härfö
rare inte vinner staget utan hjälp är
i detta fall en sanning som bör stimule
ra alla muslklntresserade - aktiva så
väl som passiva - till insatser, som möj
liggör att man till fullo kan utnyttja
ledare av Gustav !S,venssons 1ka;pacitet.
Ske så! s. w.

Oscar Bergkvist
fryntlig förman på Mek. verkstaden fyl
ler 60 år den 1'8 december. Han kom hit
1925 som maskinist på "Gustavsberg I",
vilken då var bog,serare. Mellan seglat
sema d'ick Oscar jobba som reparatör
och några år senare var han svarvare.
När byggmästare Danielsson 1932 läm
nade sin tjänst fick Oscar rycka in och
vara både bas och svarvare. Och i tidens
lfuHbordan har !han !helt fått ägna sig åt
arbetsledarskapet. Som reparationstör
man har han fått stå i ständig bered
skap vid driftsstörningar alla tider på
dygnet.
Hans stora hobby är fiske, men nans

fritid har därtill i 17 år ägnats skytte
lföreningen, snart när som ständig sekre
terare. I hemvärnet steg han in 1943
och där har han harft förordnande som
grupp- och plutonchef. Han släpper
ingen hm hm över rbron !

IEn sådan glad och duktig man tar
man ju vara på. Det kan nämnas att
han är ledamot i arbetsledarnas styrelse
och ledamot av kyrkofullmäktige.

Evert Andersson
har fyllt 50 år. När jag först märkte
Evert, så spelade han fotboll med Tallås
laget "Chokladhattarna", som dom kal
lades.
I junioråldern var E,vert med i bandy

laget och höll på att bli distriktsmästare
i den legendariska matchen mot Rey
mersho1m, då Lill-Ertk glömde ,bort att
raka sig och därför uppmärksammades.
Och det befanns, att Ulan var några da
gar Iför gammal och Gustavsberg för
lorade på protest.
Han var också med under A-lagets

fotbollsfrarngängar rpå trettiotalet under
"Påpan" Einar Olssons ledning, men
drog sig sedan tillbaka och började in
tressera sig för kommunala spörsmål
och kom bl. a. in i rkommunwlnämnden
och styrelsen för F'arstaborg samt Park
hallskommltten.
Som kassör och blograöröreståndare

i Foikparksföreningen har han under
många år brottats med dess problem
och även hunnit med att V!j,ra revisor i
Konsumttonsföreningen.
Nu tänker han dra sig tmbaka från

sina uppdrag och sitta hemma ooh kon
trollera att oljeeldningen fungerar och ha
det skönt, efter vad han själv sä
ger. Inför dessa rframtidsperspekt,iv ·kan
vi inte annat än önska !honom lycka och
framgång i sin dagliga gärning ,i Fabri-
1ken. Hans ,1ugna och stillsamma sätt.
parat med ett balanserat uppträdande
gör honom omtyckt av de flesta. Leve
Femtio-åringen!

AB

Parad för Oscar! cw

Köp er kvalitets- TV
hos undertecknad firma. Alla
ledande märken. Radio och
Radiogrammofon~r, skivspelare
och 1bandspelare.

Allt för radio och TV.
All förekommande service.

En trevlig julhelg och ett
lyckosamt år

TEVE RAD I 0, Agne Rosen
Centrum, telefon 31 05 0
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Födda:
7 sept. Ida Lena, d. t. Axel Villy Roland

Karlsson och h. h. Kerstin f. Bjurling
Rutens v. 8.
26 sept. En son t. Alberto Deiaco och h. h.

Elisabeth Gertrud f. Braune-Dahlström, Sa
delväg. 4 B.

30 sept. En son t. Karl Arne Johansson och
h. h. Maud Elsa Margareta f. Andersson,
Klosterv. 10.

5 okt. En son t. Karl Gunnar Olsson och
h. h. Agnes Margareta f. Gustafsson, Maria-
5atan 13.

5 okt. En son t. Stig Kristian Samuelsson
och h. h. Evy Barbro Marianne f. Adolfsson,
Mariapl. l.
22 okt. Ingrid Annette, d. t. Rolf Arne Gus

tafsson och h. h. Maj Ingegerd f. Holmberg,
Skeviksg, 3
26 okt. En dotter t. Tore Ingvar Frank

och h. h. Siv Birgitta f. Ramsenius, Rutens
V. 22.
7 nov, En son t. Sven Tage Leonard An

dersson och h. h. Astrid Solveig f. Berg,
Mariag. 6.

Vigda:
24 sept. Angelo Cerutti, Mariag. 4 och

Saini Kaarina Karstunen.
5 okt. Karl Gunnar Arne Larsson, Boo förs.

och Ada Elisabet Svan, Villag. 9.
2 nov. Lars Gunnar Erik Ahlström, Kinna

förs. och Elsa Ingeborg Ström, Alderd.h.
9 nov: Ernst Linus Klasson, Hästh.terr. 5

och Waltraud Käning.

Döda:
3 okt. Reparatören Gunnar Arne Andersson,

2: a Tvärstigen 3. 37 år.
29 okt, Änkefru Helfrida Matilda Löfdahl

f. Jansson, Mariaplan 2. 75 år.
2 nov. Porsl.arb. Karl Valter Forsberg,

Grindstugärde F 34. 51 år.

Stig Lindbergs utställning hos Jensens i New York blev en klar framgång.
LokaLpressen var frfäostig både i ord och bild och som en extra ikrydda kom
häromdagen per post en inlbjudan tm Stig Lindberg att föreläsa vid California
Unrversity nästa år.

Gymnastiken
har upplevt en re
nässans i Berga
salen vars rymliga
och ljusa lokal
samlar kvinnliga
och manliga gym
naster till stil
och spänst mån
dags- och fredags
kvällar. Fast nog
hägrar den nya
gymnastiksalen
uppe på Kvarnber
get, där man kom
mer att kunna av
sluta med välbe
hövltg' dusch.
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Doris Nyström är flitig brevskrivare, vilket
man inte kan skylla mig för. I november
rapporterar hon fortfarande fint väder där
borta i Hayward. Barnen har redan börjat
skolan - under tårar i början, under sol
sken i fortsättningen. Och Bosse leder hon
nören för fanan, så som man gör i alla ameri
kanska skolklasser på morgonen. Thomas ta
lar engelska som en inföding och får tolka
åt moster Ebba. Själv har Doris också bör
jat jobba i ett stort varuhus och säljer hand
väskor, dyra men inte så smakfulla. Tobe
arbetar kvar hos Rulles svåger, N. T. Lewis.
Nu bor familjen i ett radhus, ungefär som i
Lugnet, tar söndagstrippar till Oceanen,
ibland till någon drive-in-bio. För bil fylld
av passagerare kostar filmförevisningen 1 dol
lar. Vägarna är fina och fyllda av bilar,
många familjer har två bilar. Vi har förresten
ocl'"5å kastat ögonen på den nya Forden 58,
säger Doris. - Familjen tycks leva in i sitt
nya liv rätt bra. Man träffar goda vänner,
bl. a. i Vasa Lodge, där det t. o. m. dansas
hambo. Barnen har upplevt en ny helg, som
kallas "Halloween" och som gav en hel del
godis och tillfälle till utklädsel. - Men
Good Old Gustavsberg ligger ändå närmast
hjärtat. Det märks av hälsningarna till Höjd
hagen, Lugnet, Grindsgatan, Skeviksgatan
och Hästhagen.

H. A. Pettersson står som avsändare på det
brev som jag fick nyligen. Tack för kort!
Gråna ej - julnumret kommer per flyg. -
Doris och Tobias Nyström bor som du säger
inte långt ifrån, så en vacker dag har du
dem på visit!

George Garring har lämnat Wellsboro. I
höst drabbades han av att hans hus brann
ned vid en eldsvåda. Hans bibliotek och en
del värdefulla samlingar blev· lågornas rov.
Men George och hans trogna Sulla ger sig
inte. De sålde sin tomt och är på väg mot
västern för att finna en ny boplats. På sin
bilfärd har han passat på att hälsa på
släkt och vänner bl. a. Fred Wahlberg,
Kenneth och Hilma Johnson, Karl och Britta
Johnson och så moster Hilma Ohlson, som
lämnade Gustavsberg för 54 år sedan. I ett
senare brev förtäljes att färden gått vidare
och att "vår utsände" besökt nästan alla
gamla gustavsbergare there over. Han har
tagit bilder av ex-gustavsbergarna och
tecknat ned en del berättelser, som jag
givetvis hoppas på att få smakprov till tid
ningen. Det är prima folk, a fine class of
people, dessa som kom över från Gustavsberg
för många år sedan, skriver George, och fort
sätter: "Det är sånt folk som man gärna
önskar möta och jag är stolt över att kunna
konstatera det." - George förlorade alla år
gångarna av Gustavsbergaren, vilket han
säger var en stor förlust. - Om nu Gustavs
bergarens Julnummer kommer under Dina
blickar George, så vill jag ge Dig en jul
klapp. Jag tror att jag skall kunna skrapa
ihop Gustavsbergaren från och med första
numret tills nu. Du får hämta Din julklapp,
när Du som jag hoppas nästa är kommer på
semesterbesök i Sweden ! Gott Nytt Ar för
Dig, Sulla & Co.

G. Dbg.

Tack!
Ett hjärtligt tack till KPF:s »ertcetaäs

klubb för den storartade gåvan av kro
nor 451: 55, som vi erhållit för vår verk
samhet.

Gustavsbergs Pensionärsförening
Sam.uet Svenson Erik Johansson

ordf. kassör

För all vänlig hågkomst pä min 60-
ärsdag framför jag ett varmt tack.

Oskar Ullberg

Ett varmt tack till arbetsledning, släkt
och vänner för vänlig hågkomst pä min
60-årsdag. Ebba Möller

Mitt varma tack till skolstyrelse, kam
rater, grannar och vänner för den vän
liga uppvaktningen på min 50-ärsdag.

Annie Sjösten

Hjärtligt tack till fabriksledning, för
män och arbetskamrater, släkt, grannar
och andra vänner för blommor och gå
vor, telegram m.m. pä min 50-ärsdag.

Allan Forsling

Ett hjärtligt tack till arbetsledning och
arbetsteamrater för vänlig hågkomst pä
min 50-ärsdag. Hugo Karlsson

För all vänlig uppvaktning pä min 50-
årsdag ber jag härmed att fä uttala
mitt varma tack.

Erik G. Nordström

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
arbetskamrater, föreningar, släkt och
vänner för all uppvaktning »« min 60-
årsclag. Oscar Andersson

Mitt hjärtliga tack för uppvaktningen
på min 80-ärsdag.

Arvid Gustavsson, Sängen

Till alla som genom gävor, blommor
och telegram gjorde min 50-årsdag till
ett oförgätligt minne vill jag uttala mitt
varmaste tack. Evert Andersson

För all visad vänlighet pä min 60-års
dag ber jag att till Fabrikeled.nsnq, Labo
ratortepersonal, släkt, vänner och gran
nar härmed få frambära mitt varma
tack. Gunnar Forsberg

Mitt hjärtliga
arbetskamrater,
blommor, gåvor
min 60-årsdag.

tack till fabriksledning,
släkt och vänner för
och vänlig hågkomst på

Gunnar Regvall

För visad vänlighet på min 70-årsdag
ber jag att till Fabriksledningen, Kon
sum, Pensionärsföreningen, f. cl. arbets
lcamrater och vänner få framföra ett
varmt tack. Erik Hj. Johansson

·:+

Till arbetsleclning och arbetskamrater,
iclrottsföreningen, grannar, · släkt och
vänner be vi fä framföra vårt vördsam
ma tack för vänligt deltagande v·id Karl
Forsbergs bortgång och jordfästning.

Henny och barnen

För vänligt deltagande vid min makes,
Axel Jonsson, bortgång och jordfästning
ber jag att få framföra mitt vördsamma
tack; Emelia Jonsson

Red:s spall
Femtonde årgången är fullbordad och

iuitordad, Inte mindre än ettusennio

lvuruiraeex sidor lokal kulturhistoria har

de gustavsbergare i sin ägo, som varit

förutseende och sparat sina tidningar.

Att redigera Gwstavsbergaren har varit

en trivsam omuitiirhobbi; och en jobbig

fritidssysselsättning. Kritiken har varit

mild. "Ni skriver för mycket själva och

ni klipper för mycket" eller "Det är den

bästa. tidningen i sitt · slag" ..

Huvudparten av kostnaderna. för kli

cheer och tryckning har fabriken hjälpt

oss med, Numera anslår också kom

munen medel. Och så har vi elen sta

bila prenurnerantskoram, som ökar för

varje år. På h.emmuuplan, i landsorten, i
Amerika.

Nu är det Jul igen. Hoppet om frid

på jorden piffas ·upp och mänskligheten

lägger ett solvarv till på sin vandring

framåt. För det är väl framåt det bär.

Ibland undnar man.

Till Julnumret har de trofasta med

arbetarna icke svikit. Vi har Edla: Sofia

med sina sprittande sultstiink, Hilding

med bra bilder, sällan med vådaskott,

Calle B, intresserad tecknare, och många

fler. Av gamla gardet har John Stjerna

och H. Domieleson. ryckt in till min hjälp

och på Ungdomssidan stormar tonåring

arna fram. - En bild av Kvarnen, ett

linoleumsnitt av Josef Ekberg, prydet

omslagets inmersida, Den har Ires Ek0

berg tryckt, och den, gissar jag, kommer

flera gustavsbergare att rama. in och

sätta på sin vägg.
Så knyter vi samman gammalt och

n_ytt, gamla och ungå och tillönskar God

Jwl och Gott Nytt Ar!
Red

:Dagens dikt 20 0ar
Varför så "sorglig" jämt är Dagens dikt"
jag ville härmed blygt och vördsamt

Ifråga.
Varrför i bland ej ta nå't glatt och kvickt
av någon välkänd diktareförmåga?
Man blir bekfämd av tungsrnt poesi
och inte gladare av följ-musiken.
En dag i veckan som ett ''lotteri"
låt något roligt gömmas i rubriken!

H. D.
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Välkomna till
0

JUL- och NYARSHELGENS
Möten och Gudstjänster i MISSIONSHUSET

Söndagen den 15 dec. kl. 15 SONDAGSSKOLANS JULFEST.
Söndagen den 22 dec. kl. 11.15 GUDSTJÄNST. Hägglund. Sång.
Juldagen kl. 7 OTTA. DAMKOR. Hägglund.

kl. 8.30 SANGSTUND å Alderdomshemmet.
Annandag Jul kl. 11.15 MISSIONSGUDSTJÄNST. Sparbössetömning.

Hägglund. Sång av Åke Henocksson.
Söndagen den 29 dec. kl. 11.15 GUDSTJÄNST.
Nyårsafton kl. 18 NYARSBON i Kapellet.
Nyårsdagen kl. 16 FAMILJEFEST.
Torsdagen den 2 jan. kl. 19 KUL JULFEST FOR SMU:SCOUT o. JUNIOR.
Lördagen den 4 jan. kl. 17 JULFEST FOR DE ÄLDRE.
Söndagen den 5 jan. kl. 11.15 GUDSTJÄNST. Hägglund.
Trettondag Jul kl. 14 JULFEST i Skälsmara Missionshus.
Söndagen den 26 jan. kl. 11.15 FORSAMLINGENS ARSHOGTID.

MISSIONSFORSAMLINGEN tillönskar alla EN GOD JUL och
ett välsignelserikt NYTT ÅR I

Gustavsbergs Baptistförsamling
hälsar alla varmt välkomna

till möten och gudstjänster i Kapellet

JULDAGEN kl. 7.00 Julotta. Körsång.
ANNANDAG JUL kl. 11.15 Predikan. Solosång.
NYARSAFTON kl. 18.00 Nyårsbön i Kapellet. Pastor Otto Hägglund.
NYARSDAGEN kl. 11.15 Predikan. Solosång.
TRETTONDAG JUL kl. 11.15 Församlingens årsmöte.

Pastor Sven-Gunnar Osterberg deltager vid samtliga möten.

Baptistförsamlingen önskar alla
en välsignelserik julhelg och ett gott nytt år

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN
GUSTAVSBERG

önskar ett varmt valkommen till

Jul- och Nyårshelgens möten
JULDAGEN
ANNANDAG JUL

SONDAGEN 29/12
NYARSAFTON

kl. 7.00 Jul-Otta.
kl. 19.00 Väckelsemöte. Sparbössetömning för IBRA

och Yttre missionen. Pastor Kjell Andersen
m. fl. Sångarna.

kl. 19.00 Väckelsemöte. Kj. Andersen m. fl. Sångarna.
kl. 22.30 Nyårs-vaka. Solo, Duett, Andersen o. Sång

arna.

Filadelfiaförsamliugen önskar samhället en välsignad Högtid

Vi önska Eder alla
Godjul och Gott Nytt År

- ---~
Lokalavdelningen av ABF, Gustavsberg

*
Socialdemokratiska Arbetarkommun

Styrelsen
*

Avd. 257 av Sveriges Arbetsledareförbund
*

Gustavsbergs Blåsorkester
*

Gustavsbergs Bridgeklubb
*

Gustavsbergs Båtklubb
*

Avd. 205 av Svenska Fobrikscrbetcreförb.
*

Diskussionscirkeln Forum
*

Gustavsbergs Fotoklubb,.
Gustavsbergs Idrottsförening

*
IOGT, Gustavsberg..
Italienska Klubben

*
Soc.dem. Kvinnoklubben

*
Kyrkliga arbetskretsen

*
Gustavsbergs Manskör

*
Gustavsbergs Lottakår

*
NTO, Gustavsberg

*
Gustavsbergs Orkesterförening

*
Pensionärsföreningen i Gustavsberg

lngarö
*

Gustavsbergs Röda Kors-krets
*

Scenstudion
*

Gustavsbergs Schacksällskap
·*

Gustavsbergs Segelsällskap
*

Gustavsbergs Skytteförening
*

Gustavsbergs Sportfiskeklubb
*

Avd. 74 av Svenska lndustritjänste
mannaförbundet

*
Gustavsbergs Konstförening

*
Soc.dem. Ungdomsklubben

*
Avd. 182 Svenska Lantarbetarförbundet

*
Gustavsbergs Resoklubb

*
Syföreningen Enkronan

*
lngarö Arbetarkommun

*
lngarö Filmcirkel
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En God Jul
och Gott Nytt År

tillönskas av

Lennart Holmberg
Cykelverkstad

Daloiiqen. 3
Tel. 304 73

Gustavshergs Folkparksförening
tackar medlemmarna och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

GOD JUL och
GOTT NYTT AR!

0

Kurt Akerlund
Skomakeri

Algatan 1 Tel. 302 20

Gudrun Stenströms

CJ)amfrisering
Algatan 1 Tel. 309 63

Till alla kunder ett hjärtligt tack
för det gångna året och en önskan

om en

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

målare
Martin Lövgren

utför måleriarbeten av alla slag·

Tel. 19 94 59

qod iul
och qoU nyll {Jr

quslaus6ergs
Herr- oc~ Damfrisering
tillönskar sina kunder

God Jul och Gott Nytt År!
RUDOLF WALLEN

Tel. 307 40

Radio och TV
Jag för de ledande världs

märkena
Philip, Telefunken, AGA,

Concerton
Gamla i utbyte. Goda avbet.

villkor

Aug. Eriksson
Mariagatan 4

Gustavsberg. Tel. 30 7'97

God Helg

Mjölkförsäljnings
föreningen

Algatan, Gustavsberg,
Tel 300 81

tillönskar kunder och med
lemmar

En God Jul och
Ett Gott Nytt År 1958

och inbjuder till.

goda julinköp
i vår välsorterade butik

Värdshuset.
Har Ni problem inför stundande hög
tidsdag?

Förbereder Ni ett
bröllop I

Vi skingra gärna Edra bekymmer och
anordnar festen i vår trivsamma fest
våning, där vi ha fullständiga rättig
heter vid sådant tillfälle.
Om Ni så önskar, ordnar vi gärna en
delikat måltid i Edert hem. Låt husmor
slippa ifrån alla bekymmer och över
låt arbetet på oss.
Det blir billigare än Ni tror I
Ring oss, eller kom upp för ett samtal.

Telefon 0766 • 30258
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Skjortan med
non-lron-finlsh
Elegant skjorta i

högklassig engelsk
poplin - 100 %

bomull med non • iron- finish
finns I vitt, beige, ljusgrått
och ljusblått 27: 50

I
mode
färger

- den eleganta strumpan rned den
höga kvallten. Välj bland
V.ARJE-DAG!S-S'.!'fRUMPA 30 <len.
- snygg och hällbar 4: 50
V]SI'I1STRUMBA 20 den.
- elegant mellanstrumpa 4: 75
F1EST~STRUMPA 15 den.
- tunn och förnäm 5: 75
ORCHIDE, enkelcrepe, 20 den.
~ tunn och högelastisk 9: 75

Flicktoffel, chevrå 11: -

Damtoffel, mjuk chevrå 23: 50

Herrtoffel i ljus mocka 19: 75

En prydnad för matbordet i rostfritt.

Dinky Toys
leksaker i god sortering

., Mek. leksaker
I

Dockor av

märket Sköldpaddan

För vintersporten
finns allt

i Möbel/Sport

Grill - en aktuell artikel
15: 75,----23 : 50
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BARNEN

TILL

TILL ("1.;;

~

~
~~
---- .,-.__j l

6
HONOM

Titta in i

Textil
*

Husgeråd

Möbel/Sport
*

*
Skobutiken

*
Så löser Ni Julklappsfrågan

* * *
I våra åtta snabbköp

Julbordets läckerheter . . .

* * *

Välkomna!.

Konsum Gustavsberg
Fruvik • Grisslinge • Lagnö
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[ullelappstips
. det blir en OMEGA • 0

1 ar
Omega damur
Vattensäker modell i
rostfritt stål med cent
rumsekund. Stötskyddad.
Antimagnetisk, Fr. kr.
223: - Guld på stål f'r.
kr. 270: - Med Gemex
band f'rån kr. 244: -
resp. 296:-

Omega Beamaster
Automatic
självuppdragande, stöt
skyddat och vattensäkert.
I stål med centr. sek. kr.
289: -, med liten sek. kr.
271: -, i guld på stål rfr.
kr. 334: -, i guld fr. kr.
706:-.

Vi demonstrerar med nöje hela OMEGA-kollektionen för Er

THÖRNQVIST UR & OPTIK
KOMMUNALVÄGEN 4 TEL. 0766/30990

GUSTAVSBERG

Samtidigt önskas alla kunder GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Farsta Trädgård
Affären vid blå fabriksporten

hålles öppen varje dag och in
för julhelgen på följande tider.

Lördagen den 21 dec, kl. 9.00-
14.00

Söndagen den 22 dec. kl. 9.00-
11.00; 13.00-1500

Måndagen den 23 dec. kl. 9.00-
13.00; 15.00-17.30

Julafton den 24 dec. kl. 9.00-
13.00

Ärade kunder uppmanas att i
god tid beställa de blommor
som skola skickas som julhäls
ning. För övrigt hoppas vi att
genom riklig tillgång kunna till
handahålla blommor i affären
till jul utan beställning i för
väg.

God Jul
och Gott Nytt År!

SJUl{l{ASSANS nyårsönsl~ningar:
att alla som fått ändrade inkomster som kan påverka sjukpenningklas

serna anmäler detta till sjukkassan
att sjukanmälan göres omedelbart vid insjuknandet
att friskanmälan inkommer så snart tillfrisknande skett

Visste -Ni ....
att LÄNSSPARBANKEN Stockholm har avdelningskontor i sjukkassans

lokaler i Gustavsbergs kommunalhus
att Ni där kan få upp till 5 °/o ränta på insatta pengar
att Ni där kan anteckna Eder för bostadssparande
att Ni där kan köpa postväxlar, resevaluta m.m.
att expeditionstiden för såväl SJUKKASSAN som LÄNSSPARBANKEN

är vardagar utom lördagar 09.00-13.00, lördagar 10.00-12.00,
fredagar även 16.00-19.oq

att det dessutom är telefontid vardagar utom lördagar 14.00-17.00
att telefonnumret är 30396.

Alla medlemmar och kunder önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

SJUKKASSAN LÄNSSPARBANKEN
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vardag och
trivsamt

Det finns en ganska allmän benä
genhet att undervärdera det enkla,
närliggande och vardagliga, för att
istället längta till och drömma om det
tillsynes mera stora och märkvärdi
ga. Vi möter ofta uttrydk för just det
ta synsätt. Så händer det att varda
gen förses med epitetet grå och att
de s. k. världsförbättrarbestyren
framställes som en tämligen trist hi
storia.

Nyligen mötte jag i en f. ö. ut
märkt och sympatisk tankeställare
en vändning, där "grå vardag och
världsförbättrarbråk" ställdes mot
"glädje, skönhet och konstnärligt ska
pande", och detta ,kom mig att ta
fram skrivdonen.

Vi bör självfallet ivra för konstin
tresse och skönhetsglädje, för ett för
djupat natur- och kulturintresse, lik
som för allt annat som kan främja
ett rikare och gladare liv. Det är en
god sak att öppna ögonen, egna och
andras, för tillvarons ljuspunkter och
glädjekällor. Men detta kan och bör
ske utan att etälla vardagsknoget
som en mörk bakgrund.

Talet om grå vardag är på sätt och
vis förklarligt, enär tyvärr somliga
upplever arbetet som en mer eller
mindre trist pliktuppfyllelse. Detta
har väl flera orsaker. Mången har
kanske känslan av att ha kommit på
fel plats. Andra har kanske fått en
för stor börda av arbete och bekym
mer. Det är mycket som spelar in. Vår
syn på arbetet måste emellertid bli en
annan. Arbetet är i sig självt en för
mån,. en härlig och oumbärlig sak,
som bör te sig för oss i ett ljust skim
mer.

Tillåt en arbetets man och en
"världsförbättrare" (i all anspråks
löshet) att göra en personlig deklara
tion. Min erfarenhet är den, att man
kan leva helt och fullt, intensivt och
glatt under själva vardagen, och detta
även om sysslorna är en smula ena
handa. Det •gäller dock i mitt fall ing
et tempoarbete.

Även om man inte utövar någon
självständig eller direkt skapande
verksamhet, kan man nog i de flesta
f,all lägga ner något av intresse och
själ i bestyren. Med ett friskt och
uppåtvänt sinne kan man gå till var
dagsgöromål och till allmänna värv

"b 0k"ra .
med något av det intresse som Hei
denstam talar om i orden:

- den kärlek, som över ditt arbets
bord

slår lågande armar om himmel och
jord,

och då blir även det prosaiska knoget
ljust och lätt.

Arbetet är en kraftkälla, ett livs
elexir. Att sedan somliga får för myc
ket av det goda och att arbetslivet
erbjuder många olösta problem, är en
annan sak. Och arbetet är så ljust el
ler grått som vi ser det. Så var det
världsförbättrarbrå;ket. Som jag upp
levt det, överväger de ljusa sidorna.
Många av mina bästa erfarenheter
och minnen kommer från ett mer än
40-årigt deltagande i föreningslivet,
som inte bara gett slitsam vardags
möda utan också mycket av trivsel
och glädje. Om jag kunde tänka bort
detta inslag ur mitt liv, skulle det bli
ett stort tomrum.

Visst behöver vi skönhetsintryck,
exempelvis från natrurens och kons
tens värld. Inte tu tal därom. Men vi
har ett ännu ursprungligare och star
kare behov - behovet av mänsklig
kontakt, samhörighet och gemenskap.
Det är inte minst detta som för oss
samman i olika samarbetsgrupper,
föreningar, studiecirklar och andra,
där vi trivs med varandra och med
uppgifterna. Även om friktioner, irri
tationer och besvikelser inte alltid kan
undvikas, blir dock de positiva intryc
ken i regel de starkaste.

Vore jag diktare, skulle jag skriva
en arbetets och världsförbättrarbrå
kets höga visa. Nu nöjer jag mig med
att stil1samt men bestämt opponera
mot vanemässigt tal om grå vardag
och tri:st världsförbättrarbråk. Var
dagen blir i hög grad vad vi gör den
till. Världsförbättrarbestyren kan
präglas av kamratskap och nobless,
och det kan vi bidra till.

Vid närmare eftertanke bör vi alla
kunna förenas i en rätt uppskattning
av vardagens gärning och fritidens
insatser inom det ideella och sociala
området. Det ligger i vårt eget in
tresse att ta del i sådana strävanden,
som gör livet mera värt att leva.

V. J.
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Hälsoåret
"Hälsan är allt, allt är alls intet

om intet är hälsan." Så lär svenska
skaldekonstens fader ha skrivit, på
den tiden då Gustavsbergsteglet ha
de marknad i 1600-talets Stockholm.

"Frisk det är den som då väckar
klockan ringer på morgonen hoppar
ur sängen med det glada utropet:
Äntligen!" Det sade en rmodern läka
re, som jag träffade för en liten tid
sedan.

De båda slutsatserna äro på sätt
och vis otidsenliga var för sig. Till
varons ram på Stiernhjelms tid var
säkerligen icke hälsosam för gemene
man. Idag motverkar de besvärliga
vällevnadssjukdomarna välbefinnan
det.

Vi har emellertid en frihet, som inte
fanns på "Frihetstiden", att själva
bestämma våra vanor. Vi känner till
riskerna och känner villkoren för att
nå en relativt kroppslig och andlig
jämvikt. Och ändå!

Den förbättrade levnadsstandarden
som vi nått genom alla framsteg och
som gett oss ett s. k. välstånd har
rört med sig' nya risker för hälsan.
Låt oss som ett exempel ta tandrö
tan, mot vilken folksjukdom gustavs
bergarna tog ett initiativ för några
år sedan. Den kampanjen gav vissa
förbättringar i tandtillståndet hos de
minsta och den öppnade ögonen på
en del föräldrar. Men sedan var allt
som förut. Hos oss liksom i hela lan
det i övrigt lär det endast finnas få
skolbarn, som är fria från karies. Men
snaskbutikerna går bra.

Mot bruket och missbruket av alko
hol och tobak förs en allvarlig propa
ganda, byggd på vetenskapliga fakta.
En stark opinion fordrar i alla sam
manhang - nykterhet. Idrottsrörelsen,
fackföreningsrörelsen, ungdomsrörel
sen, ungdomsorganisationerna m. fl.
understryker det i sina affischer. Lä
karna ihar därtill allvarliga varningar
att framföra. Och ändå!

Många av oss bär på en onödig bör-

Hiilsoåreis kampanj har startat med en hälsoko1~fer<ens i Btockhoim; Här tcaa«
g~ner<aldirektör Engel från Medicinalstyrelsen.. Vid bordet sitt-er konferensledarna,

talman. Axel Stramd. och gener,aldirektör Richard Sterner.

Foto: Malms Reportagebyrå

da av överflödigt fett, som måste ma
tas av hjärtat. Läkaren råder oss
minska på vikten och se till att vi
får frisk luft och motion. - Nu be
gär man inte att vi slka flänga i ban
dy och fotboll på allvar som i vår
ungdoms dagar. Det är fråga om att
vi, även vi i medelåldern, åldringar
och handikappade, inte skall slå oss
till ro och glömma formen. För att få
njuta av hälsan måste vi bevara vår
spänst. Av-spänning och anspänning,
luft, sol och vatten hör till ett sunt
levnadssätt, Är vi sjuka så söker lä
karen att med sina medel få oss
tillbaka till hälsa. Är vi vid sunda vät
skor bör vi hjälpa till att bibehålla
den andliga och kroppsliga jämvik
ten.
Jäktet, 'hetsen att vara i farten

jämt och ständigt - och dess mot
sats sofflocksmentaliteten - är sjuk
liga symton, som försvagar konditio-

nen. Den jäktade kan behöva läkarens
råd, det kan t. ex. vara fråga om diet.
Detsamma kan gälla den tröge på
sofflocket. Alla behöver därtill frisk
luft, motion, glädje! Och ändå!

Ändå glömmer vi gärna bort att
hålla oss i form. Många skulle med
ett enkelt regelbundet motionspro
gram må bättre, icke bli trötta, ar
beta lugnare - leva helt och fullt.

Det är dessa möjligheter Hälsoårets
arrangörer vill peka på. Man vänder
sig bl. a. till industriföretagen, hus
mödrarna, skolorna med en rikstäv
ling "Bästa Spänsten" - en aktivi
tetstävling, där det gäller att få så
många som möjligt att delta i någon
form av idrott - och väcka viljan
till sundare vanor. Eller som vi for
mulerade det i Julnumret: Nyckeln
till Hälsoåret 1958 = Var spänstig
och glad, och ät med måtta!

Gösta Dahlberg
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1

2 Foto: L. Olson

revy UTSTAfJLNINGISREWY 1

Foto: C. A. Lindström

3

T'errti spirea, som !förresten är latin oen bety
der nägot som spirar ·ll[lll) ur jorden, är clter myc
ket huvudbry namnet på Wilhe1m Kåges nya Fair
stagods, Det ställdes ut i höstas på Arti'UIITl Ex
pose, Ha'kon Lunöqvrsts Lilla exklusiva utstääl
ning,slokal i Göteborg, som på somrarna säljer
mycket Argenta till arnerjkanska turister och som
under 1957 hade utställntngar både av Anders
LHje1fors och Karin Björqufst.

UT.STÄiLILNiINGSREVY 2

De trippande fötterna syrnboläseraa- !husmoderns
måJn,ga nteg cnelfan ,spi,s, och bord. De kan nog 1b1'i
färre, om man använder Tcrma, tyckte Stig Lind
berg, när han på en personlig Jrubjudan till 'I'rien
nalen ,i Milano visade Terma-serien som prov på
svenok industräell formgivn'rng. Utdelningen den
här gången blev en silvermedalj.

UTSTMLNINGSRiEVY 3

L i s a La r s o n s ,11örst med en viss undran mot
tagna kattor, rävar oeh andra personligt utforma
de dljur har mer och mer :börjat leta sig ut över
butjksdieka.rna. ,En serie större djur, Zoo-senior,
annat seriekonstgods och dessutom en större fin
saml'ing' av indivlduel'lt stengods vleade hon på
en utställning i Forum, Uppsala, i höstas med
vernissage mitt •ib1'and en del av de 10.0.00-ta1's
kunder, som kommer till Forum varje dag.



FEBRUARI 1958 GUSTAVSBERGAREN 5

[amp-minnen
"Hörru du, varför i helsefyr säjer :folk

'Dra ända in i rödglödgade så å så' -
varför säjer dom inte: 'Dra ända in i
Paradiset, i stället ? De skiulle rvä;l låta
trevHgare, -tycker inte du det? Hör'u var
ja talar om? DjäJkla bolcmal, nu har du
suttit så där en timme. Du får ont i
ögona å dålig matsmältning. ,skulle jag
elå opp en sup så åkte väl boken ,i väg
gen, å du sprang omkull både mej å bor
det förstås. Du kan säja: 'Olle, ta 1n vat.
ten, Olle; ta dn ve. ·Men ta mej fan om
du kan säja.: Olle, ta fram whisky-flas
kan."

Kvällens talare var Olle ,Sand, pälsjä
gare och guide från New iSweden. Plat
sen var min jl!Jkt:,s tuiga vdd Hewes Pond,
9 mil från huvudcampen vid St F'roid
Lake. Ofifret ror nans svada var jag. Va
satt och väntade på ett par "sportsmen",
som engagerat oss för 14 dagars björn
jakt, Naturli!gtvis hade de undanbett sig
den Iånga promenaden till stugan. De
skulle flyga Ifrån Moose Camp oeh lan
da på Hewes Pond, där vi skulle möta
dem.

Olle var en glad själ och en utmärkt
guide, men prata det kunde han för två.
Han var också synnerligen musrkallsk
om nätterna, han ikunde framtrolla de
mest vldunderhga läten från båda ändar.

"!Er'u hungri? Svara din djäkel innan
ja dammar stekpannan i skall'n på're.
Va läser du för nåt?" - "Jag läser om
Napolean på 1S:,t Helena", - "Napoleon,
den där fan har ju vatt dö sen 1400-talet,
va läser du om honom Iför? Va hadde
han på Helena att göra? Va han en sån
där knöl som inte kunde se ett kjolty,g
å Iåtat :giå difre?" - "OHe håll din av
långa ikäft å slå upp den där nubben du
tala om." - "Så du ikan tala ditt hell
gotte. Läser du· inte så skriver du. Om
du tände på en pris snus Ibland å va
sam en människa, å sa om de där sista
du sa lite mer ofta, ja menar om extra
supar, så skulle du väl gå an. Fliska de
kan du, å skjuta kan du, å du ä inte så
dum i skogen heller, men du kan vara
förbannat tråkig. Den <lär Napoleon nu.
Va skulle den där lilla skebgubben slåss
för? Pengar hadde han ju, å ett bra hus
å bo oi, men <le va väl en sä'n där garn
mal Ilsken fyfan f'önstås. Vet du de, att
gamla gubbtjuvar kan vara ettriga som
synden. Jag kom - - -" - "Olle, slå
upp den där supen, å håll käften". -
'':AJllright -'--- aJiright. Vill du ha en ibit
kall forell att bita i?''

Vi tog våra glas och gick ut och satte
oss på trappan. Hur lugnt det var här

inne i Slkogen. Skogen skänker vila och
ro. rSå många mystiska ljud; Det hade
regnat Utet på dagen. Den fl'liska doften
från ba.rrskog'en var som en dyrbar par
fy,m. Månen var uppe, stor och rund, en
räiv lät höra ,sitt genomträngande skrik,
det lät som en människa •i nöd. Bland
skiogens oinnevånare, så'l"äl som bland
oss människor, är det en ständig. ka,mp
för tH!varon. Människan kämpar med
list och penningen som vapen om mak
ten. I skogen använder de v·ilda djuren
listen och styrkan för sannma ändamål.

"Drömmer du eller längtar du hem?
Ta hit gla,set så ska ja,g fylla, på. Kän
ner du dom här som kommer?" - "Nej
jag har aldrig sett dem men om jag
inte misstar mig så tror jag att de inte
har någon -skogsvana". Olle mumlade
något om 1greenhorns. - "Du, far m1n
hadde en bok - här har du ,glaset -
där stod de om en som ihette Hjalmar,
de va en hurrande djäkel må'ru tro,
han slags me en hel famHj, ja käringen
va inte me, men ett :byke me karar, han
slog ihjäl varenda ikotte, sen slog han
sej ner på en hög å bad - - Skål." -
"Han bad inte doitt nöt, han kvad". Olle
blängde. "Du ,behöver väl inte märka
ord, så noga e de väl inte. Du känner
Nisses ,käring, som har affären där hem
ma. Den du. Hon hyva ut 4 'Cannucs'
en ·kväll, å hon e reJ.tgiös. Nisse hann
a,ldrig säja Halleluja förrän dom va ute''.
Ett rådjur stod vid ,bäcken. Det enda

som såg ut att oroa det var lukten från
våra ,ptpor. Månen siken över vattnet.
Det var som på ljusa dagen. En uggla
höll ,på att tona up:p sin aftonikonsert
och våra nordskogars kvällssångare,
"Wihippor-Will" sjöngo sdna duetter. -
"Du, dom där spåren vi såg ,i dag, dom
var ed'ter själva gammelf,ar. I bet you,
att den fän har inte ,byt,i päls på 10 år,
han viäger ~niinst 500 pund". - Vi hade
funnit :björnspår på flera :platser, ett
par ovanligt stora, eller för att följa Ol
les ol'd "De här e efter ägarn själv, han
har större fötter ån sme'n har där hem
ma". Utsikterna för goda resultat så,g
tovande ut. - "Du din snåla tusan bju
der väl ,inte på en till iflöl'lstås", mumlade
Olle förhoppningsfullt. "Sen ska jag gå
ålägga mej; du ska väl sitta här å ugg
la förstås,". - ''Slå upp ett par till å ,gå
å lägg dej, så man får tyst här - och
försök att moderera musiken i natt."

Voi var :uppe tidigt nästa morgon. -
"Du, ,morsan min, hon !borstar tänderna
å sjunger på samma gång, de kan inte
du å jag, ja de fönstås dom har le,ga i

glaset hela natten, ja skulle önska jag
hade så där bra". - "Om inte du får på
stekpannan, å rustar Ull loitet frukost,
så ska du få det så där bra". - Olle
mumlaide något om folk med morron
ilska, men frukosten vart lfärdig.

Klockan blev 11 innan vi hörde planet.
Några minuter senare låg det på "La
ken". Inga jägare, men va grejor, väs
kor, ·kuddar, lakan, filtar och sovsäckar.
- "Va f,aen e' de här", morrade Olle.
"-Du ,ska se den här jäven har lämnat
hustru lå. ibarn för alltid, å tänker flytta
in hit, han ser ut att hata ä ha det
bekvämt -också, här finns a!Jting utom
di,sklbänken. Du den här väskan skval
par de 1, ta den med mormors händer,
ömt å kärleksfullt." PUoten sade: "Dom
äter lunch i '.Moose Camp'. Dom kommer
klockan 3!" Så försvann han. "Jehosa
fat va me '1Stuff', ja har ,inte sett så
mycket sen de var auktion hos prästen.
'I1itta här, ere ett tält eller ere en skjor
ta. Titta på den ,här då, de där- stora
sjoket har ynglat av sig, den här e så
hälsikes liten, de här passar inte alls.
De e nånting ruttet här i Danmal'lk, låt
oss gå hem hör du!" - Vi hängde upp
vad vi kunde. - "Kanske det är far och
son som kommer, OHe", sa jag. Fast vi
trodde att det var två fullvuxna. Men in
om mig hade jag samma känsla som
Olle.
Strax efter 3 v,air planet där. Olle möt

te med kanoten. Mera väskor, 4 gevär
och ett par 1iågelbössor, å mitt i ståten
satt en fäcka på 15-16 år, rödhål'lig
och fräknig med ett par ögon som glitt
rade av spänning och sattyg. Olle bläng
de. - "Här iharu 'Sonen', om du väntar
ett tag ska'ru få se på roten å uppho
vet till det där, om ja ,kan få'n i ,kano
ten. Kanske fär gå två gånger, efter ho
nom." Vi1ket vandrande fläsl-Oberg: Flic
kan tittade på mig. ".Är du Mr Gar
l'ing? Min :fal'lbror är ganska tjock, tyc
ker du inte det?" Ganska, <let var ett
undervärderande av ordet. Så kom de
iland, om lhan sagt att hans namn var
"Budda" så skulle jag trott det utan vi
dare.

"Mr. Garring, jag är ingen 100-me
ter.siöpare precis", sa han. "A dnte tän
ker jag springa I'ivet ur mig i skogen
heller, det får tösen .göra, jaJg är här för
att vila - äta - sova å ta en snaps
Ibland. Har ni is?" - Olle sken som
solen. - "Om löjtnanten talar om i vi!.
ken väska ammunitionen ligger så ska
ja skaffa is å ladda glasen på eviga mo
mangen". Mr. Grant spottade ut ett halvt
k,ilo ister. "T'revlig :pojke den där, å på
pa:ssUg, jag hoppas att jag får behål1a
honom som m,in guide." Artig som man
är så svarade man naturligtvis ja.

Olle ikom tmbaka. "Sa kapten att j.a
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skulle ladda fyra glas?" 'Budda klucka
de: "Nej 1bara tre, ifHckan får ett litet
glas vin, men bara Iför den här gängen.
Och min unga vän se till att gtasen har
mahognyns färg. Nu är det så. Mr. Oar
ring att flickan har läst en massa om
jaikt, men hon har aldrig lossat ett skott
i sitt liv, så. ni lfår ha tålamod och ta
ett ,par da'r å lära henne". - "Natur
ldgtvis ! i-Iar hon nerver nog, å lust, så
går det snart", svaeadc jag. - "Garring
;får jag den där 30-30 där, å lägg i ett
skott." Jag laddade å gav det till ho
nom. - ",Ser du den där grankotten
som hänger ensam där?" sa han och
pekade. 1Så. small det, och kotten för
svann. Min respekt steg 1000 %· - "Ja
slkjuta kan jag, men springa i skogen -
nix!"

Nu kom Olle. "Var sä god Ma;joren!
Om inte färgen är passande så säj bara
t,il,l". Namnet Grant plägade mig ...
"1Skål", sa ihan. "Tösens namn är Erne
rentia, jag ·ka:llar henne Tia, de orkar
inte tusan säga hela namnet, Tia! Mr
Garring har lovat att du skall fä skjuta
en björn, så fort du lärt dig hantera
ditt gevär". Det hade jag nu inte gjort.
Det bhr ett par till. Olle var så. nära
han kunde komma till himmelen. Jag
frågade. "Mr. Grant Ulur skulle det vara
med rå.djursbiff, lök, sparras och rpota
,tis? Olle är fin på sånt där och sitter
bara och längtar efter att ifå. ,börja".
Ibland säger ibliokar mera en ord. "Får
jag hjä1pa tiH ?" frågade Tia. ,sä. för
svann hon och Olle ut ,i köket.

Grant! Det slog mig. Jag hade sett
hans ,bUd 100-tals gånger. "Är du Tilly
Grant?" fråga,de jag. "Ja", sa han, "det
är jag, eller rättare sagt, brukade vara
jag, för en 35 år sedan." Hans expeditlo
ner tdll Afrika ha-de jag läst om mer än
en gång. En bland de bästa "Big game
hunters" detta land någonsin halft. Jag
kände anig stolt att fä lära känna ho
nom persontigen, - N111 jkom Olle. "Det
är snart färdigt. Slka översten ha en
pärla till?" - När jag såg hur den far
brom kunde proviantera - - - Icke
allenast a,v bröd lever människan men
av 'en oherrans massa kött. "Nu är det
så", sa han, "att det påstås att jag snar
kar, så. jag undrar om Hickan kunde lfå
sitt eget rum". Jag sa att hon kunde
ta mitt rum, Olle och jag hade SQIV
säckar och sov Iika gärna ute. Päståen.
det var dngen, lögn. Vilken konsert!
Duetter mellan honom och Olle. Marken
skalv och hällebergen rämnade och jwg
flyttade mig Iängre in i skogen.
Fö,r att vara ärlig' - Mr. Grant lärde

flickan att skjuta och en bättre instruk
tör ikunde hon väl knappast fått. Han
var enastä.ende. Vi satt på kvällarna ute

på trappan och pratade. Grant var en
berättare av Guds nåde och egendomligt
nog skröt han al<lrig över sig sjä!Jv.

Flickan lärde sig snart att skjuta. Hon
var långt ilfrå.n vacker, men så hjärtligt
rar och full av rackartyg. Vi strövade
i skogen. Rå.djur och äl,g såg vi varje
daig, men endast en ,gång en Nane. Men
vi hade ingen chance. Den tredje dagen
fi:ck ,vi se hur en "Ganadian Lynx" såg
ut, den satt i solen och gonade sig. Flic
kans förtjusning var stor när hennes
skott tog där det skulle. Dagen därpå
ät v,i vår lunch v,id en Uten bäck, när
en stor "Black Bear" Vi.Isade sig. Flic
kans ans:iikte blev vitt ... "Vad den är
stor", viskade hon. "Jag är rädd." Jag
tittade ,på henne, ihon :var skak-is. "Får
j,ag inte skjuta ,snart?" frågade hon.
"Vänta tills han vänder sidan åt oss,
sätt ,skottet ba:kom skuldran". Nalle tog
sin tid, han •grymtade som en gris, vän
de på ,stenar, slog omkull en gammal
stubbe och tittade åt oss ett par gånger
men v,inden var i vär favör. Så smaH
skottet, ,björnen gav till ett vrål, sjönk
ned rpå knä. "Bra skott, liadda om för
fanen, glöm aldrig det. yänta nu tiU
han ställer sig upp på baJkbenen och
kommer häråt." Jag har a1drig sett det
fela, en lätt sårad ,björn springer ,ifrån
en, en som är svå.rt sårad söker sig in
stinktivt emot en, så gjorde också den
na. Det var en bjässe. "Skjut i halsen
=". Fli!ckan var 'blelk om näsan men
lugn. Kiul,an tog precis, nane sjönk thop

som en säck. Hon ville vusa fram. "Vän
ta 1itet, har du laddat om?" Jag tände
min pipa, men hon ivar otå.lig. "Ska v,i
inte ,gå lfram ?" frågade hon. "Ta d4n
tid, han ,går dngenstans".

1Satt ,och täillkte ipå den första !björn jag
sköt. Han föll som han varit klUlbbad
ocih jag sprang lfram allt Iför ivrig. Då
stläUde han sig upp. Jag närapå dog av
rädsla, när jag såg att jag ,glömt pumpa
in ett nytt skott. Men den nallen hwde
fått nog som väl var. Sen den gängen
är jag försdkUg, de läro ej att leka med.

Vi tog en titt på skogarna,s falina ma
jestät, han var färdig. Vi voro endast en
halv timmes väg frän stugan, så vi drog
oss ddt. På. !hemvägen plockade jag upp
vårt första offer "•Mr Lynx" och tog ho
nom med mi,g.

iDet hade kommit mera främmande till
stug,an, två "game wa.vdens", nämli,gen
min ,gamla vän ",Smooky Atkins'' och
Cash Aust,in. "Ni har ·väl s'kjutit all ibjörn
so,m finns nu", retades Smooky. För en
g1ångs 1:,kulle kunde jag tr111mfa hans ess.
- "Nej inte alla, ,men en hel del mer
än du ovkar :'bära hem, du kan ju 'börja
med att s,krtiva ut en chedk åt den här
un,ga damen för 40 diol'lar för en Lynx
å en, Björn, som Olle å. jag ska dra
överrodkoo av nu. Come on OMe'!. -
"Jaha, de kunde ja ju ,ge mej jäven på.,
att det var för lugnt, här, å de e väl
ingen ide att bjuda herrarna wardens
att följa me. Var inte rädda, den här
gången kan ni inte gå !Vilse om ni hå.I-
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Härs och tvärs i USA
"Vår utsände" reporter i USA ihar un

der hösten gjort en bilfärd på 12'86 eng
elska rndl genom 2'8 stater. Han har där
under trälflfat många f. d. gustavsber
gare, bl. a. Fred och Bess i Chicago,
Kart, Kenneth, Britta och Hillma Johnson
i Los Angeles, Bertil 1Steens förtjusan
de dotter ,Eva, i Turlook Greta Johnson
från 1S.ten'kullen, i Walnut Creek kapten
H. Pettersson, en verkJi,g hedersman
skriver Georg, i Frisco Agnes O!son
med make oeh barn, i Minneapolds HiLma
Olson, som hälsade till Knut och Kon
rad, I ett drömslott högt Ibland bergen
träffade George en norrköpingsvän. Det
var 30 å:r sedlan sist. Här stannade han
6 dagar hos välbärg'ade men icke hö,g
JJärdi,ga människor.
Resan giok vidare Ull "El Roso", ,ge

nom Mexico och Texas och sedan tfilI
New Orleans. Vidare till Miami och F,Io
rida. I ett Kriss-Kross skniver George
en ldvf'ull reseberättelse, varav jag nu
fiått första delen. Det hela kommer som
"föJ,j,etong'' i kommande nummer. Den

här gången nöjer vi oss med att visa
nägt-a av Georgs gustavsbergare there
over. F1lera 1fotos Georg!

G-g.

Fred och Bess Wahlberg
i Chicagos sol

ler oss i handen. Ensamma törs ni väl
inte gå d. alla fall. "Smooky" följde med.
- "Judas präst, de va en raikad fan att
vara lång å bred, den ihär har du skju
tit din tusan! (Och det tror Olle än i
dag).
Skinnet med åtföljande huvud 1kom av

och hängdes över en rpåle. Så upp på
axlarna och iväg hem. Under tiden reta
de vd Smooky. "Hasa dej med nu så gott
du kan, så man släpper att springa å
leta efter dej halva natten, du e 'långt
från mamma nu du vet". - Olle å jag
satte så huden i en ",Stretcher". Mr.
Grant tog en titt på den. "iSanningen nu
Garring. Vem sköt den där?" - "Jag
k= svära på en trave ,bilblar att flickan
gjorde det, jag har drrte lossat ett skott."
- "Bra", sa han, "jag tror dej - Olle.
Is å whisky, det är det värt". Olle for
iväg' som ett torrt säomn. "iDet lk01IDmer
fortare än kvickt Generalen".

F'ldckan var stolt som en kung, "Var
du 1rädld?" frä,gade Grant. "Rärld? Jag
var så rädd så jag var ,glad när vl koo:n
hit så jag fick byta byxor. Mest när
han kom emot oss, han var stor som ett
hus. För den delen är jag rädd ännu".
Olle kom aned brickan, 3 glas och ett
glas vin. Grant tittade. "Inga styvbarn
här Olle. Wardens ska ha en också".
- "Jaha", sa Olle, dnte Iför att jag miss
unnar dom mte, men d0111 e som väg,g
löss ! Har man en gång fått dom så ...
Jag bara hoppas att dom komo:ner ihåg
att dom har hustru å barn nä'n annan
stans· än här."

På grund av den starka ökningen av
björnstammen i denna del av Staten
Maine, ooh den stora åverkan dessa nat
tens marodörer gör bland de tusentals
flår som betar på ängarna i Aroostook
County är det öppen säsong på björn
året runt och dessutom skottpengar, Det
samma är förhållandet med rä;v - "Bob
Cat" och "Lynx". Älgen är fridlyst och
på st:iavk tillväxt.
De två Wardens gjorde s,ig färdiga att

lämna oc!h Olle tallade tröstens ord till
dem. "Håll varann å hann nu och . . ."
Ett enstämmiigt "Dra åt varmare plat
ser", blev svaret. - "Ja nu ska ni inte
vara ariga av er, ni vet, att vi ära glada
när nri kommer - - - å dubbelt så
glada när ni ,giår. Kivens icke på vägen".

De 14 dagarna giick snart och ·vår
jaJktlycka var enastående god. Fyra björ
nar, en Lynx •och Bob Cats. Allesam
man (och Olle) föll för den unga Tia.
Hon hade "The time of her Hfe". När
tiden kom att skiljas var det med löftet
att komma tillbaka, det löftet hölls och
de blevo två av mina stamgäster. Mr.
Grant gav mLg sin ibok "Af11ika" ,som
present, och av ,unga Tia fick jag en
gastkramning. Det gjor,de mig innerligt
gott att se detta barn så intresserad i
skog och mark, det gjorde mig li!ka
gott att få lyssna till en man som sett
aut av den värld jag endast vågat dröm
ma om. SOIID Olle sa: "Du ... Hör'u va
ja säjer, de där va ri!ktigt folk de där
du". Min kära OHe, jag instämmer!

George Garring.

Kvartetten Johnson
Kenneth--Hilma och Britta-Karl

Hedersmanen
Captain A. H. Petterson

George i Vilda Västern
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Tå jakt

Det bästa på !förra sommaren var de
fria lördagarna. Jag utnybtjade dem ge
nom att ,gå ,upp med solen, och eftersom
ja,g !11JU också är fbi,Jägare, var det 1ätt
att komma ut till:l åkrar och ängar för
atJt spana efter vilt. iEn solig lördags
morgon i juni ställde jag bllen vid
Mölnvi!k och smög mig ned till torpet
ror att flå ikorn på den dlär uggtan, som
Anton Andersson spräikat om. Ja;g tätta
de i k~karn, och myciket ri!ktigt - där
satt den på skorsten å genade •sig i sol
skenet. J0;g smög mig nämnare och så
genom grinden. Men den gnällde förstås.
Så den gången blev det ingen ugglebild.
På viäJgen ·!JillbaJka fäok jag se ett oroligt
råd!jrur i åkern. Ja:g står stilla och vän
tar att råd!juret ska l!m,mma nämnare.
Då slii,nker en räv över vägen och dn i

med kamera

gräset. Rådjuret gör en lov, men kom
mer tHLba;ks igen. Kamera med teleob
jektet är kla•l'lt för en fin b~ld. Men så
kommer där en knattrande motorcykel
och sätter åter fart på djuret. Jag sän
ker kameran oeh resignerar. Men vad
är det med rådjuret? Det kommer åter
ti,J[1baiks ,i min närhet och mot den :plats
diär räven stack in i gräset. Och där
börjar det vaja och räver» kommer ut
på vägen, tio meter lfra;mför rnlg; med
ett litet rådjursik,id ,i gapet. I min iver
att iknäppa glömmer jag att dra ,u,t ka
setttocket, Nå rut med det och så ett
skott mot den röde med bytet, Det blev
mest sudd, men dlå jag skrek tm, släp
per räven det lälla, Hvet och flyr. Kiden
är död, klvävd, därför att den listige rä
ven biti,t över nosen, så att den inte

skudle •SlujJka. Jag var arg rpå odjuret
och kunde inte trösta rådjurshinden,
som sökte elfter sin kid, Jag tog med
mig kroppen av det vackra Iil'la djuret
tiilil konservatorn och där Uipiptäctktes att
benet var brutet. Den ihade •aldrig kun.
nat klara si:g - och hur otäckt det än
J.åiter så ,gjo11de räven en vä[gärning den
gången. Och här nedan ihar ni det lilla
vruokra ,rådtju:rakddet eiiter konservatorns
behan,dling.
Redan Illästa dag, en vacker söndag

igen, tar jag mi-g en .s'kogsp,romenad
bortåt Odlingarna, mest för att plocka
smultron, .Som jag går där och tittar,
knakar det ti.JII -i :snårskogen. Oclh se
7------8 meter framiför mig står en, älgiko
med ,vänster baikben söndersargat. Jag
tycker ihon Utta,r rpä ml•g sorgset ooh
bedjande. Jag drar imdg :sa!k.ta tilföaks
och skyndar nedåt Höjdhagen för a,tt
ringa upp skogva,kt·arn. Han är inte
hemma men jag får säJllskap av .Jands
fiska[ Lin,dlfoldt och vi ,åJtJerfiinner älgen
50 meter längre bort, ätande av trädens
löv. För att komma .henne närmare
mä!ste 'V1i smy,ga oss runt, men när vi
wommer fram igen är älgen som uppslu
kad av jorden. Nästa dag var skog
vaiktaren ute med folk och hund, men
utan resultat. På tdsdagen upptäcker
sikogva;ktar Svärd den 1Slkadade älgen
just i närhete!llJ aJV den plats, där vi sett
och ·sökt tid1gare - ooh nu wunde hon
få nådaJSJkottet.
En elf,te:rm!iJddag ,i okto'ber fiok jag 1:iip

set av inspektor Kollander att fö[ja med
ut 1:JiJ.w 1Skewkste11rängen för att ta en
biild av- den största ä!.gtjuren ,på ,våra
mal1k.er. Bä en ho<lme i åJkern inte långt
fvån sialomlbaoken s!Jod han i säJ.lskap
med ikon ocll två ikaJvar. Vi kom fram
med :bilen: 15 meter intill: ooh jaig kunde
kniäppa ifrån, bilen. Men det var mö11kt
och jag satt ilila till. Ja,g provade ,både
med svart-'Vitt ooh färg men kunde inte
heli!Jer ha m kort exponerjngstid!. Vi 1kör
de nu upp lbiilen mellan tjuren och kon
och d'å fick han ·i!Jrätt. Med stora kliv
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snodde han 1f.örb~ 1bilen, hoppade över ett
brett d'ike, men stäJJlde sig 'Sedan lugnt
att äta i ett busksnår. Jag smög mig
närmare, men han hade fel ända mot
mej. Jag försökte act härma älgarnas
pamingsrop, och· nu vände han något
mot mtg och här lhar ni iblil'den. TråJk<igt
nog var 1f'il'men nu slut. Ty döm om vår
förväning', när vi d:lår 'Se tjuren ,gå fram
till kon, sUoka den och vänslas och slut
ldgen para 1s,ig med 11tcon. Jag lf'örnökte
med färgbäd, 1/25 och teleobjektiv, men
de bilderna blev oskarpa. Det var en srulil
synt syn, som inte ens skogvaktar Ldrrd
steöt i aHt sitt s:J-Oogs1UJffande sett på
nära håil,l. När tiden var inne och älgen
silml'le fläHas fuck Lindstedt ströva kring
en hel :fiör.mi!dda,g för att finna den -
men utan resudtat, När han kom hem
senare på dagen - stod' den stolta älg
tjuren och väntade rvid skogvektarens
vedbod, Hiär har du mig.
På vintern är det Iför ka:llt att ströva

kring _med ka,meran d skogen. Man får
nöja s,i,g med tamdjuren. Ooh ja,g tar UTSTAl,LNINGSREVY 4

Foto: Svenskt Pressfoto

med en bild av några siamesiska katt
ungar hemma hos 1loonstnärtsparet Lars
son. De var mera vilda än tama.

Hilding

Berndt Friberg och Arthur Haui ordmar skönhet i skjortärmarna på Malmö Museum.
Det blev d.en största utstallmng Friberg gjort sed-Om debuten på NK. Friberg fick
sedan så mycket rosor av Kristian Romare i Sydsvenskan att han nästan rioth!ade

på skånska.

Foto: S. Granström

Dröm i vårtid
Lyckan - detta diffusa
efterlängtade ting.
Som vi söker i dagar . ljusa,
när vi ensamma irrar omkring.
I vardagens gråa vandring,
i skymningens skira ljus,
i morgonrodnadens andning
och vid lampans sken i vårt hus.

Vi drömmer, vi tror och hoppas
att finna dess sagostrand.
Att en gång när rosorna knoppas
få segla vår farkost i land.

· Den drömmen har vi väl alla.
Den har vi i arvedel fått.
Men säkert skall höstlöven falla
innan drömvärldens mål vi nått.

Wala
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Då. och då
under livets lopp händer det att man
kommer in i en återvändsgränd. Man
inser att energi, intelligens och tålamod
inte ger resultat. Så byter man arbete,
vanor och vistelseort. Spännande!
En dag hände det. Flyttbilen vräkte in

packlårarna med uppgift om att de skul
le vara tomma om två timmar. Allt
blev en salig röra. Men vid termoskaffet
hann vi i alla fall se att det fanns en
julgran utanför: Det var ett gott omen.
Första kvällen var den vår belysning. En
vecka senare. sågades den ner. Det blev
stor förtvivlan! Pysen, som fått i sitt sin
ne att böna för den, upptäckte i stället
att det fanns en fastsättningsanordning
för en ny. Så steg humöret igen.

Ute i gräsmattan
gick berget i dagen. Just en sån flat häll,
jag alltid drömt om att ha med bergnej
likor, violer och sedum. Men den fröjden
försvann snart. Alla använder den som
sin privata lilla genväg. I början pyste
det en del varje gång vi såg det. Men
nu händer det att vi själva gör det -
någon gång, när vi ha mycket att bära -
medan snön ligger kvar!

Har man haft nöjet
se en snabbköpsbutik växa som en svamp
ur jorden, handlat i den i åtta långa år
och trivas med allt utom köttfärsen med
stämpelfärg i, då tror man knappt på
möjligheten att träffa på en till som är
lika bra. Undret hände i alla fall. Kött
färsen var till och med utan stämpelfärg.
Peppar och salt - ta i trä! Det går att
få hem en låda äpplen eller en sillburk.
För den som inte är älskare av bussresor
in till stadens torg, är det ett stort till
mötesgående. Affärens omsättning sti
ger ju inte. Hushållspengarna hamnar ju
där ändå. Men det blir mera för dem om
man har sill och potatis, konserver, frukt
och sylt i källaren. Det går att hoppa
över affärsbesöket en dag det är ont om
tid. Tld är pengar kanske också för
snabbköpet.

Stockholms hets och jäkt
har inte spritt sig hitut ännu, inte heller
mentaliteten att var och en är sig själv
nog. Det märks på barnen, som är för-

vånansvärt lugna och harmoniska. Visst
finns det undantag. Min sympati hade i
alla fall den unge man som slogs med
en kompis i kommunalhusets vestibul.
Min rädsla för att ta mig förbi med hän
derna fulla och ungarna i kölvattnet var
onödig. Han tog kompisen •i nacken och
Öppnade med andra handen chevalereskt
dörren.

Nån sympati till övers
fanns det tyvärr inte för de tre som
knattrande och smattrande körde upp oss
i den lösa sanden på trottoaren nere vid
fabriken. Hade vi burit hem all den
sand vi fått i våra skor kanske vi haft en
sandlåda på denna sidan terrassen också.
Det vill allt till att strumppriserna går
ner! Är det ändå inte litet ynkligt kära
ungherrskapet, detta att ha en aktions
radie på flera mil i timmen och i stället
köra Gustavsberg runt tre gånger på en
halv timme!

Spännande blir det
att se hur spättorna kommer att klä sig
i vår. Förra våren såg vi dem vandra
två och två i sorglig avsaknad av bön
pallar. Vi såg en tös med rosa schalett
till skinnjacka och byxor. Stilvidrigt -
ja visst var det det - men ändå för
tjusande. För tösen var söt. Och så visa
de det att ett uns kvinnlighet ännu
fanns. Det finns de som bär upp de
trådsmala byxorna med elegans. Flickor
med jättelånga ben och ett sätt att gå
som påminner om ett rådjurskid. Men de
är rätt tunnsådda. I snö och 20 graders
kyla må det vara hänt även för oss van
liga dödliga, men annars brr-brr! Då är
det skönt att vila sina ögon vid en kjol.
När vi sett dem stå nere vid centrum

och hänga ha vi undrat så smått om det
verkligen kan vara nöjsamt. Ungdoms
träffarna finns ju. Men varje kväll är det
ju inte. Det borde finnas en lokal för
dem med möjlighet till hobbies, samspråk
och förtäring under ledning av en god,
glad och händig föreståndare.

Kommunalhuset och kyrkan
ligger där och tittar på varandra med en
klyfta av tomrum emellan. Visst är de
litet omaka. Jag menar till stilen. Hur
skulle det vara att binda ihop dem med
en lång rundad länga med ungdomsgård,
bibliotek, bad m. m. F'rarnfor kunde det
bli en fin lek- och promenadplats. Men
akta den lilla vägen bakom. Den är så
grann med den stora eken och Farsta
viken i bakgrunden särskilt i de blå
skymningskvällarna som kommer snart.

Att Värmdö har en underbar natur, det
visste vi. Men att växt- och djurlivet
skulle vara så rikt hade vi inte anat.

Vätterosen stack upp under den hundra
åriga eken. Blåelden skall få sällskap
härutanför med kungsljus, prästkrage,
getrams och gulmåra vad tiden lider.
Inne i en kruka kom en nattskatta.

Den fick stå kvar. Den blommade och gav
femtiotalet små svarta bär. Men när
Lillan började tala om att "det var dags
att äta upp blåbären" då åkte den ut
fort. För den lilla potatissläktingen är
ettrigt giftig.

Jag skulle så garna
vilja vi be om en sak. Om någon till sin
trädgård· flyttar in växter av vad slag
det vara må, ta då i första hand frön.
De ha större möjlighet att klara sig.
Och vill ni absolut ha en planta, rör
aldrig en som står ensam. Det äventyrar
växtbeståndet. Låt orchideerna stå kvar!
På tal om dem, är det någon som vet,
vilken som är Adam och vilken som är
Eva?

Våren kommer
så saktelig. Och med den bilarna. Kan nå
gon gissa hur många bilar det får plats
mellan Liljeholmens Stearinfabrik och
Kommunalvägsbacken. Jo, 1444 st. Så
det är ju inte underligt om det är fres
tande att köra om efter att ha legat i en
sådan kö. Omkörningar ha vi sett många.
Vi ha undrat, hur bilföraren kunnat veta
att det inte kommer någon uppifrån och
möter honom, när han kör om i Kommu
nalbackens övre del? Det är ju inte som
markö jämt heller!
Där kom det en dag en liten parvel

promenerande förbi på trottoaren. Kläd
seln skvallrade om att han var ute på
olovliga vägar. Han stack rätt ut i ga
tan mitt för en stor lastbil. Bakom var
en grå personbil på väg att köra om.
Heder och tack till de förarna, för att Ni
inte körde fortare än att det gick att
stanna på ett par meter.
På samma ställe lekte ett par småpoj

kar "följa John" vid femtiden en vinter
kväll. Inte var del roligt att bli infångad
just då! Men-men!

I en stor ek där
bor en liten, liten hackspett. Det är ett
pyre stor som en sparv. Den har hackat
hela vintern. Vad det skall bli härligt
roligt att· få se ungarna till den hoppa
framlänges och baklänges i sommar, in
nan de lär sig flyga!
Fint främmande fick vi en dag. En stor

nötskrika vilade ut hos oss en morgon.
Det blå och vita och röda lyste i sol
skenet. Den lät sig villigt beskådas.

Så går det upp och ner på livets stig.
Och, som ni förstår, så trivs vi gott!

"Radien".
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Kalkon och Bagarns träsk
vid trivsam

Veteranträff

300 år i fabrikern har de här gosswrna
gjort. Fr. v. Wadströni, E. Jonasson,
Fredrikson, B. Jonasson, Knut Andersson

Foto: Aftonhladet

Ett 40-tal veteraner hade tillsammans
med fabl1iksledningen och ett antal in
bjudna ånstväff på Strandrvik den 31
januari, Maesohalder Iyste som vanligt
urpp vägen utmed Strandpromenaden.
Till musik av Ester ·FaU och !Sven Pet.
tersson tog man plats vid långiborden,
som var dukade med blommor och ljus.

Den obligatoriska huvudrätten, kalko
nen, var som vanldgt läcker Hiksom den
efterföljande glasstårtan. Festen ikryd
dades av ett muntert bordssamtal, där
de gamla veteranerna !berättade histo
ruer från gamla tider. Däremellan sjöng
man "Lergökens" allsånger 00h lyssna
de till den trevliga musiken.
I sitt festtal stannade företagschefen,

Hjalmar Olson, inledningsvis •Vlid minnet
av de ifyra veteraner, som under perio
den lämnat jordeUvet och lyste frid över
deras minne. Han hytlade den d'ina vete
ranlcluooen, som nu har ett medlemsan
tal av 55, medäemmar vilka tillsammans
gjort 2.960 aebetsär <i fäbmken. 36 ve
teraner med över 50 års tjänst är allt
jämt i arbete i fabriken och har nu
1958 gjort 1.-958 arbetsår. "Trotjänarna
utgör en fast grund och en fortsättnäng
på den samldng och den solidaritet, som
sedan länge diunnits i Gustavsberg. Den
har slagit fäst rot och har hålli,t under
brytningistider och påfrestningar; Vår
gamla arbetarstam är en stor tillgång
och man lflår leta Iänge för att finna
maken itiM densamma". Tdll de nya med
lemmarna riiktade Hjalmar Olsen varma
välkomsthäteningae och överlämnade
den gratifikation, som utgör medlemsbc
viset i denna unika klubb.
Gustaf Gehlln tackade å de nya

medlemmarns vägnar och erinrade
om de vindar, ~om blåJst över Gus
tavsoerg. Han tycikte att ijUJIT1ma
vindar hade följt den nya företags
chefen och bekräatade att veteranerna
v,ii!l göra sitt till för att lätta bördan
på chefens axlar ,i de svårigheter, som

Nykomlingarna var placerade vid mittbordet. I fonden pre
siderade Hjalmar Olson, omgiven av Anhild Karleson,
Artur Teglund, Tyra And!ersson, Selma LOW'l1Jdes och

Knut Andersson.

Filmen granskas av Knut, Tyra
och Hjalmar.

kan komma, Elfter måltiden samlades
man i den övre IVårningen, d!är Hi'lding
Ohlson visade •provstycken ur den nya
hembygd:sfHmen, som en kommitte arbe
tar med. Och så följde fjjJmen från 1919,
där bilderna av folkströmmen ur fabri
ken väckte muntel1het och glada igen
känningsrop.

V.id det efterföljande kaffet sjöng
Sven Jonasson med ibrarvur den gamla,
kända Vlisan rfrån Bagarru;;• Träsk. "Gus
tavsbe11garens" och "Aftonbladets" foto
gr,afer var i I•iivlig •verksamihet, och vi
visar här några bilder från evenemang
et. Festen avslutades cvid• halv 1'1-tiden.

De nya veteranerna,. Ståenifie fr. v. (ht,Staf Gehlin, Martin
Lätt, John Dahlqvist, D,(lll)id Tillberg och Gustaf Bloniberg.
Sittande: Ester Nilsson,,, Karin Fredbl,o,d, Maria Frediksson

och Einar Axelsson. Förhindrade var Elin Andersson,
Georg Andersson och Johan Roos.
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Våra stora
och mäktiga, rnkscrgarnsationer, de där
som tagit till sin rurprpgift att rpejla fol,k
djupets slnrresstämningar, behov och
önskning'ar, Iför att efter bästa förmåga
försöka tillfredsställa desamma, dessa
organ har i dagarna funnit det svenska
folkets hälsotällständ mindre gott. Ett
besynnerligt kvirrande, gnällande och
otäclot lförifettat rapning'sljud synes allt
mer lframt11änga ur if,o]kskäll-an, varför
extraordinära åtgärder ansetts påkalla
de. Utgående från de sanningsmättade
versraderna "Var plåga har sitt skri för
s~g. blott hälsan tiger stdll'' påbjöds en
undersökning av orsakssammanhanget.
När inträörade ahlltså den senaste om
allmän ful:khäls.a vättnande tysthetisepo
ken? · Jo, naturligtvis under krigsåren
med dess ransoneringar. Då var vi tysta
som möss, så tysta, så hälsosamt tysta,
att vi •knappt tålde något ljud ans. Var
det någon som tycktes vilja grymta ett
tag, då skyndade vd oss och stack en
lapp frannför ögonen på denne någon,
och på lappen stod: ",En Svensk 'Diger."

Vad hade
skett sedan dess? Jo, först och främst
ransoneringarnas ,upphäJvande. Därpå
ibättre inkomster. Så lfyllodes ladorna, så
Ifylldes magarna. :Så började "grinet",
Saken var krla,r. Vi var ·förfetbade. Och
s= .ootemedet har våra smärta ... för
låJt, smarta riksorganisationsledare anbe
fallt ett avrettnängsår eller som det or.
ficiellt heter - hälsoår, Och intet ont i
det;l~;Många lkari känna sig kallade, men
vi ifå.:r drite 1gfömma att det he:t:a, tiden
funnits folkgrupper, som ifö11hållit sig
tysta och friska genom att de av olyck
liga omständigheter, d.v.s, ekonomiska,
varit ;tv1u.ngna att leva på halv fettran
son. T. ex. lfolk;pensLonärer, vissa ensam
levande ~åJgtbetalda manschett- och in-
dustrdprol etärer (eärskilt J{,vinnliga)
samt inte minst de oförståndiga barn
alstrarna. Dessa rgrupper kan utan att
skärrsmas avstå från lfettfördril!Vn.ingsö,v
ru,ngarna. Lät alltså inte hiälsopropagan
dan skj,1;ta över målet i liika hög 1grad
som antisrpritkamrpanjen ,gjorde det för
ra året.

För nog
var det väl i naivaste laget att stoppa
lappar :i bränn!V1ins,pa:keten med ,uppma-

ning att inte förtära eldvattnet? EHer
affi:sohen, där barnet uppmanar sin pap
pa att ,inte drioka i jrul. Räoker det inte
med att tusentals mjäki1ga fruntilmmer
i detta land da,gligen hotar sina mer el
ler mindre odygdiga barn med fadersika
pets ib1;utalt strruflfande hand vid dettas
tröltta !hemk-0st? Måste ,man därutö,ver,
och t:o,m. med skattepe:nigar, förstöra
den till1t som ostkyldiga barn ti'll även·
tyrs kan ha kvar för sina paippo•r, genom
att 1genereHt .framställa dem som oan
svariga element, •som alldrig tänka på
annat än att tillfredss,tälla sina lustar?
Orsaken till denna överbeskäiftighet i
detta ooh må;n:ga aindra ~iV1Sens prolblem
är, :för att nu tala rejäl gammarlsvenska:
"Att de äst !för många g,apor i rbåd kjol
och byx som slanta omikring å kannstö
pa å räniksmida, iföra glalfseprat å koxa
i ensik,i!l,te 1göran,de med örontasslares för
vetenlhet å med inte al.Ja :;;1kruvar fasta."

Men mera
om häJlsan! I ett iruformati>onsbla;d från
•företagsnä.mnden hade Vlännen Gösta
saxat ett uttalande a'V en Oslolälkare
så ,lydande: "FrLsk - det är den som,,
då väckarklockan ringer på morgonen
efter en lUgiD: natJt, hoiIJlpar ur sängen
med utropet: Äntligen!" Elftersom en
vädka:rkrl1ocka är till Iför att ,avlbryta ett
naturligt sömnibehov så kan det väl ändå
inte rvara en no11malt !f'runtarl indi:vid, som
jublar: "A,ntligen!" när sk!®11.et 'börjar
skrälla. Nej, fr1isk är den som ,inte är
sjuk odh vice versa och därmed basta
- med eiller utan väcika11klock-0r. Fast i
folikhälsans ,intresse gör vi vä:l en liten
glidning. Den som är fri,sk :kan bli fris
kare o.sN. Frisk, friskare, frrskast. Att
vara ''som aJ~ra friskast" lär vara ett
såidant b!är.lig,t tnlstårud, att v:i, dock utan
egen e~arenlhet, vill! på det varmaste
rekOiilllill endera de krQ/prpsövn,ingar, som
s.a.s. lä,giga igrunden t,ilI det hela. Men
tänk på hjärtat!
krävde sin triibut,
på Jil'la Hjärta;t!

Och så

Riksmarscherandet
vill vi mli.nnas. Tänk

säjer en annan läkare aJtt vi äntligen ska
läka bli den smittorf.arli,ga a;rtiglheten att
,klla;fsa varandra i händerna, IJlär vi häl
sar. Ooh det håller vi med om! Ett hurt
friskt HIEJ! ska det var(J.. Åtminstone
vänner emellan eHer till b:äisningsberät
tigade bekanta. Obekanta personer är
inte all!Jid hejmottagJi!g,a . I synnerhet
obekanta kvinnor .kan: vid ,pållhejnin·g, av
siiktlig eller icke, viisa uprp så olika rea
genser, att J:lomaner skulle ,klllnna skri
vas om bara det. Är m,an oäkta man
d.rv.s. un,gkar[, ,så !betyder en oavsikt-

Hg påJhejning inte ett dugg, men är man
"äkta"., då kan det vara kH,ppt. I lind
ri,gaste ifall ... nåja. Fanif,ar ,g,ick Häst
hagsvägen ,ner. På vägens rvänstra s,ida
stod en dam med ryggen mot vägibana,n
och Ihållande en hund. I prolfil 1ilknade
hon ... nä, jo ... det måste vara hon!
Hade hon ,inte sagt att Famar aldrig
hälsade ... att den fattige f-n var lhögfii.r
dig! Fanfar närmade si1g, harklade sig,
finstämde stämbwnden ocih klämde i med
ett dll!bbeilhej c :a ,två meter hitom ooh
tre meter halrom damen. V.aI'elfter da
men, som alla ,snaJbbtäru'rk 1ta läsare redan
förstMt, \"isade urprp sdtt ror Fanfar foll
ständdg,t obekanta ansikte. !Ett ansikte,
som tm råga på allt, såg så förvånat ut,
så att F1amars påbörjade ursfökt b'1e'V till
en ,grimas, Bå stel att ha.n!S frammum
lade ursäkt lät som ett ·bllikta:Iertiför
sö'rk.

Nu har
v:i reklamerat så bra lf.ör kondition1sja
gandet att ,v.i för samvetets skull rmäste
in:skjuta ännu ett varningens oro: "Tänk
pä att fetmans förjagande kan bli mora
liskt försvagande!'' Eniligt vår ttdnings
enge!,ske kor,resrpundent har nämligen lä
kare, som sysslar :med sådant, kunnat
kJOnstatera att magra män är mycket
mera ,otrogna än lfeta. Ett påstående
vars innebörd är av sådan art att v:i
länge tvekat att Iföra det 'Vidare. Men
med smussel och hemlighetsmakeri tjä
nar man ingen god sak. För övrigt -
vad som gä1l~r för mannen, gäHer väll
för kvinnan också? Hur l,i..gger det till
med husmodersgymnastilken? Lockas in
te våra, kanske något för rund:hylta
hustrur hlU dessa lhusmodemgymna.stik
föreningar för att bli 'Oättf:otade'. Eller
ha vi missförstått ifel?

Ja alla
ha vi något att · !kämpa mot eller för,
bara vi tänker rlk,1Jigt efter. Hur ha ,v,i
det med våra komplex? öve11Värdes,
undervärdes och de nit1Jiobusenniohund
ranittionio avdelningarna av desamma.
Det lclaigas exempelvis över a;tt varken
kuJ:tur- e1ler politisk delbatt har vind ,i
seglen i de rförernlngar som. sysslar med
sådant eller tb.orde göra det. Varför? Ja,
kan det va!'a något ·annat än minder
värdeskomplex som behärskar ledningen
i, låt oss säja, en poHtisik förening, när
de ordnar ·ett Uipplysnin,gsmöte i et,t ror
ailla männwsroor ~ntressant funne, men i
stä!ilet för att annonsera med TLL,LFÄL
LE TlLL DISKUiS:SION annonse,rar med
Tlil.JLF.ÄJLLE ATT STÄLLA FRAGOR".
Även om det skuiJ.le vara en minister ,i
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KÖP INSAMLINGS
NÅLEN Satsa på samverkan!

00
Se till att alla medlemmar
och anställda bär den!

Pris per styi k 1 krona

Tanken bakom programmet för tek
niskt bistånd är attvi måstevisa mänsk
lig solidaritet. På västra halvklotet har
vi uppnått en ekonomisk och social in
tearaiion. inom staterna, byggd på soli
daritet och samarbete me"Uan olika kiae
ser; Fö,r ast kunna lösa de mindre ut
veckladJe ländernas problem måste vi
utsträcka tanken på välfärdsstaten till
au omfatta hela »drtden: Att bidra till
skapamäet av en världsopinion i den am
dam. är en konstrwktiv uppgift för den
internationella kooperativa rörelsen.

Mau,ritz Bonow
under IKA: s .kong'ress i StookhoiJcrn

sommaren 1957.

t. ex. skolfrågor som lägger ut texten,
så är det ganska svårbegrilp ~tgt varför
inte skolbarnens iförä1drar skulle 1kunna
duga t:JiU textkrittker,

Det tycks
med andra ord ha 1blivit ny jäst ,i den
gamla surdeg som 1mm vardagsrnänni.
Skorna för si så där 70-80 år sedan att
uppfatta företrädare iför "pengar" eller
"ämbete" som auktoriteter på snart
sagt adla samhällsområden. Det spekule.
rae i al'lsköns nydaning iför att motverka
mötesledan och stnnulera intresset Iför
gemensamma frågor, men samtidigt. arv
skräcker man medlemmar-och.rnedoorga,
re från att fritt lufta 'Sina åsikter genom
att framställa alttdng' som så förfärligt
komplacerat, strypa debatter genom tids
begränsningar o.s.v. samt inte minst ge
nom att som förut nämnts placera vuxet
folk i ,skolbarnsnirvå. Tr'aguken eller ko
miken J.i!g,ger i att det inte är våra topp
män som flå;tt "återfall' utan fastrnera
våra småpåvar av ana de slag. Så har
åtrnlnst.one F1anfar uppfattat den nuva
rande "snakkekrlaen", men grundorsa
ken kan givetvis Iigga i en okontrollerad
fetma även på detta område, Hej!

Fanfar

De f'attlga ländernas problem upprör oss, Vi vet att det tekntska kunnandet är
tiJllräC!Migt för atit V.i ,skulle kunna utrota 11Nälten. V!i vet att läkarvetenskapen
är i stånd att berräa mänskltgheters ifrån många. av de sjukdomar, som nu bringar
miljoner människor en iför ti:diig död e!Mer J'ivis[ång dnvabidttet. Vi vet att ökad
trY'gghet och ihöjd levnadsstandard .skulle undanröj•a en stor del arv det hot om
v,ruldsamma konfliilkter, som den st1ändigt vä:immie, klY'ftan mellan fattiga och
rika länder j,nnebär.

Kan •vi ,göra n,ägot? Svårigheterna ter sig ,stora och ,sturndom över;väldigande.
Men därlför är det ,inte hoppl'öst.

Det ifdnn1s en :sä/ker väg att gå. D.e if,a,tti,g1a lfoliken ,mäste lfå samma möjligheter
som ,vi a,tt ta den moder111:a teikn~en i .'Slin tJämt. Då ,k,a;n de ,på ett helit annat
sätt än nu utnyttja naturens ,kralfter ,och förbättr,a sina vmkor.

Det .kan synas svårt att åstadikomma derr nödvändiga kapitaföildnilngen och de
erlforder1i,ga kunska,perna lblan:d lfolik, som är myclket ifattd:ga och ibland viLka många
inte ens kan läsa. Dook är det inte omö,jligt. För 1enta Natiionerna och dess olika
specialorgan ·viiisar, hur stora tling ka,n rutvättas med begränsade resurser i kam
pen mot nöd, sjukdom och 'Okunnighet. På sa,mma sätt ihar det ,visat sig a;tt män
ruskor d samverkan wan lösa, proibl~ inför ivHka den enskilde i(Ulddviden står makt
lös. I tusentals kooperativa föreningar i de fatti,ga .Jänderna lägger man nu ,grun
den för framtida ivälstånidl , demokrati och lfrediig saimle,vnad. Här 1Skia;pa 1s •kapital
g,enom ,små bidra,g från många. Här :ger 1förvaltniingen arv den ,e,g11a föreningen
ekonom&slk.a i,nsiikter ocih demoikratisik erfarenhet. Här itränas ifolk lf1ör större upp
gifter.

Det är hiär vi kan göra en insaits. De ~att:i,g:a •]ändernas koorperat1va organisa
tioner lider bru;t på utbil!Jdat folk. Därför har unidertec.knade orgalllisationer, som
är medlemmar i Interna,Uoinella KoQperruttva Alliansen, bes,Iutat start,a ,en tru3am
Hng til1' förmån Iför kooperativ utlhlkln!ing,sverks 1annhet i sy,dösitra Asien. Denna
verks1amhet kommer att utformas i saJmarbet~ med organis1ationerna Q 'de 1berörda
områdena ooh •me:d Ail1dansen, som t sirn tur JSalffiatibetar med FN ocih de:ss olika
or,gan.

Vi uippmanar alla våra 1owala lföreninga 1r och Iderru3 medlemmar att på 1allt sätt
.bildra trn denna insrumLing, 1som är ett stöd! åt :de •kralfter, som arbetar för välstånd,
frihet och fred.

SATSA PA SAMVERKAN
H IS B:s rilksiföI'bun,d

Sven Kypengren
Kooperatiiva ffirbundet
Carl Albert Anderson

Signe Ahlberg
Kooperabiva Kvi:nnogi1!'esför,bunde,t
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10 år - en återblick
Med 1958 inträder Gustavsbergsfabri

kernas förnämsta samarbetsorgan i sitt
tionde officiella verksamhetsår. Som
sekreterare kan jag göra en återblick och
tar till ledning mina 40 protokoll, det
första daterat i januari 1949.
Efter vissa förundersökningar 1948

konstituerade sig nämnden i enlighet med
de rekommendationer som anvisats i ar
betsmarknadsparternas överenskommel
se 1946-1947. Förutsättningarna för den
nya organisationen var goda, alldenstund
ett liknande samråd etablerats sedan KF
övertog Gustavsberg 1937. Vid starten
räknade nämnden 18 medlemmar, 7 från
fabriksledningen, 7 från arbetarsidan och
3 från arbetsledare- och tjänstemannaor
ganisationerna. Ti!J sekr. och medlem ut
sågs undertecknad. Den första företags
nämnden hade följande medlemmar:
Hjalmar Olson, Eugen Altman, Arvid
Ericson, F. sssue», W. Wahlgren, A. Teg
lund, H. Nordgren, A. Steen, L. Back
man, C. Wiberg, A. öhlund, Astrid Sö
derman, Eric Nilsson, Erik Andersson, B.
Lindberg, R. Lööf, A. Nässen och G.
Dahlberg.

Som ordf. har företagschefen, Hjalmar
Olson, fungerat under alla åren. Endast
vid några tillfällen har han på grund av
förhinder lämnat den förnämliga klub
ban till vice ordf. utsedd av fackförening
en. På denna senare post har fungerat
hrr Axel öhlund och Bertil Sveneson:
I dag består nämnden av 20 ledamöter,

nämligen: Hjalmar Olson, A. Teglund, F.
Möller, B. Dahllöf, W. Wahlgren, H.
Nordgren, R. Edqvist, A. Erderyd, F.
Andersson, L. Backman, Lennart Svens
son, A. öhlund, B. Svensson, Ejnar
Svensk, Ake Niissen, B. "Lindberg, Erik
Nilsson, Ando Björck, Astrid Söderman
och G. Dahlberg.
Utökningen beror på att man ansåg det

befrämjande för verksamheten i nämnden
att till densamma knyta ytterligare kon
sulter och fackmän. På så vis har säte
och stämma tilldelats fackföreningens ex
peditör, försäljningschefen och ännu en
fabrikschef.. Därtill kallas regelbundet
hrr Huld, Enhus, Green och Isaksson,
som är hemma på konst, tegel, KF, sani
tetsgodsförsäljning m. m.
Vid första sammanträdet i nämnden

lade ordf. följande ord som grund för
nämndens fortsatta verksamhet: "Vill
koret för att vi skall kunna göra en
realitet av f6retagsnämndens ide är den
anda med vilken vi tar itu med uppgif
terna. Formerna och paragraferna får ej
bli de väsentliga. Vi måste inom denna
nämnds arbete komma ut ur de gamla
hjulspåren, där vi framträtt som två par-

ter." Man kan gott konstatera att arbetet
i nämnden har fortsatt under detta
motto. Fyra sammanträden under året
har varit norm. Vid ett par tillfällen har
man hunnit med fem.

Självständigt arbetande
underkommitteer

Redan från starten befäste nämnden
systemet med underkommitteer, vilka er
höll en relativt stor frihet att verka inom
sina områden, men med rapportskyldig
het till företagsnämnden. Sålunda fast
slogs stumnrbetekom.mit.teer inom resp.
fabriker, skyddskommitten och förslags
kommitten, som självständigt arbetande
organ. I dessa kommitteer finns företags
nämnden representerad genom ett flertal
ledamöter. För rörstagskommttten och
skyddskommitten har tidigare lämnats
redogörelse i Gustavsbergaren och i Med
delanden. Inom dessa kommlttöor har
arbetet varit intensivt och en hel del
goda resultat har uppnåtts. Dessa nämn
ders arbete har givetvis underlättat ar
betet för företagsnämnden. Interna frå
gor, utredningar och behandling av för
slag har klarats av på ett tidigt stadium.

Tid för samråd kring ämnen
med stora perspektiv

Nämnden har därför vid flera tillfällen
kunnat ge plats åt ämnen med vidare
perspektiv. Därmed menar jag sådana
spörsmål som befolkningsprognos, skatte
frågor, jäktet i arbetet, konjunktur- och
arbetsmarknads/rågar, trivsel och trygg
het i arbetet, bostadsvanor o. s. v. I flera
fall har experter därvid inlett diskussio
nen, som på så vis blivit både upplysan
de och stimulerande, och gett lärdomar
som har kunnat tillämpas på våra för
hållanden i fabrik och samhälle. Bland
gäster som deltagit i våra nämndsam
manträden och inlett antydda spörsmål,
kan nämnas generaldirektör Anders örne,
industripsykolog Lennart Bergström, om
budsmännen Ture Flyboo och Ernst Gus
tavsson, Torsten Christensson från SAF,
redaktör Ivar Ture, dr Per Holm, läns
assessor Wilkens och därtill flera av våra
egna kommunala ledare, med vilka vi har
ett gott samarbete på hemmaplan.
De problem som diskuterats inom

nämnden kring produktionens ekonomis
ka betingelser har rört både tillverk
nings- och försäljningssidan och de har
belysts både ur företagets och ur en all
män synvinkel. I det senare fallet har
bl. a. statliga åtgärder, export och import
och företagets möjligheter i detta sam-

Ordfiirurulekbubbam. har Herbert Berg
schöld gjort av trä från den apel som

förr jamn» vid flintugnen.

manhang berörts. Ifråga om företagets
förvaltning har ledamöterna varje år
tagit del av stencilerad årsredogörelse,
balansräkning och vinst- och förlusträk
ning, som kommenterats av t'öretagcts
chef. Till dagordningen har successivt
alltid följt en överblick av marknads
läget med fortlöpande information om
produktionstekniska omläggningar eller
nyheter.

Frågor i nämnden ge ofta
snabba resultat

Flitigast att föra fram förslag och att
ställa frågor i nämnden har arbetarnas
representanter varit. De olika spörsmålen
har ofta föranlett diskussion och lika of
ta slutat i en rekommendation till nå
gon åtgärd. Jag är övertygad om att tack
vare att många av dessa frågor tagits
upp i nämnden har de fått en relativt
snabbare lösning än om de gått "tjänste
vägen". Proceduren har aldrig förorsakat
att någon part känt sig förbigången vid
handläggningen. Och här några exempel
på ärenden utöver de sedvanliga om fab
rikernas produktionsinriktning. Det har
väckts förslag om stipendium ur lunch
rumsöverskott, om anställande av sjuk
sköterska, om sjukvårdskurs, om vete
rankort, om kylning av dricksvatten, om
insamlingar för hjälpverksamhet, om
vidgad information, om jubileumspremier
i förslagsverksamheten, om förstärkning
av service i personalbutik, om inköp av
cigarrettautomat och uppsättning av au
tomattelefon, om ordnandet av allmän
ögonundersökning, om bidrag till långva
rigt sjuka, om propagandakampanj för
skyddsarbetet, om förmedling av skydds
skor, om inarbetning av tid för fria
sommarlördagar, om inköp av ind·ustri
dammsugare och andra attiraljer, om
lcurs-oerlcsurnh.et i ekonomiska frågor, om
studiebesök osv. Ofta har särskilda kom
mitteer inom nämnden fått som special
uppdrag att utreda en fråga, att arran
gera kurser, personalfester etc. På så
sätt har nämndens representanter ådaga
lagt och förvärvat medinflytande och an
svar i samrådets och informationens tec
ken, och förmedlat företagets vilja att
ge upplysning tilJ alla anställda kring
produktionen och befrämja trivseln i ar
betet. Att nämnden också haft frågor
uppe som inte lett till någon omedelbar
lösning eller som ännu vilar är självklart.
Bland dylika större ärenden kan jag
nämna frågan om ungdomens yrkesval
och utbildning på. hemmaplan, om ned
bringandet av frånvarofrekvensen, om
rehabiliteringsspörsmål och arbete åt
konvalescenter.
Företagsnämnden är ju i egentlig me

ning inte beslutmässig, men det har bli
vit så att nämndens rekommendationer
i regel följts, som om de voro beslut
av en berättigad instans.

Vidareinformation - en
viktig angelägenhet

Ett ofta återkommande spörsmål har
varit vidare-informationen. Upplysningar,
som Jämnas i nämnden är endast i un
dantagsfall av sådan karaktär att de ej
får föras vidare. I övrigt gäller det att
i god tid delge övriga anställda korrekta
upplysningar om gemensamma angelä-
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Meddeiwnde nr 1 amsniiler sig

genheter. Risken att falska underrättel
sebanor och djungeltelegrafen skall för
vanska eller misstolka nämndens inten
tioner finns. Sekr. har i Gustavsbergaren
givit korta sammandrag från företags
nämndens sammanträden enligt det pro
tokoll som sänts ut till samtliga leda
möter. I en artikelserie "Hur vi arbetar"
har samtliga större avdelningar redogjort
för sin verksamhet.
Hösten 1953 uppdrog nämnden åt en

kommitte att låta trycka ett s. k. "Med
delande från Företagsnämnden", och där
har nämnden i fortsättningen lämnat
fram sina protokoll jämte upplysning
ar från t. ex. skyddsarbetet, förslags
verksamheten och personaltjänsten. Här
trycker vi också förteckning över leda
möter i nämnden och underkommittåer
na, Detta meddelande utdelas till samt
liga anställda, och utkommer nu med
sitt 13:e nummer.
Vid ett par tillfällen har vi haft

nämnd- och kommittåsammanträdcn in
för öppen ridå eller med ett större antal
intresserade inbjudna. Jag tycker att des
sa öppna sammanträden är värda att ef
terföljas av flera försök, t. ex. tillsam
mans med skyddsombud och förslagsstäl
lare, arbetsledare och andra förtroende
män.
Fabrtkskommrtteerna har ju försökt

att ge vidareinformation vid samman
träffanden med delar av personalen. På
hela detta område finns det flera arran
gemang som bör vidtagas, för att nå en
allmänt vidgad information och ett ut
brett intresse för gemensamma ange
lägenheter.
Nämndens sammanträden har som re

gel hållits på kvällstid och i medeltal va
rat 2½ timme. Protokollen utskrivas i
stencil och utsändas inom 10 dagar till
ledamöterna, varefter de går till tryck
ning i "Meddelande från företagsnämn
den", som utdelas genom förmännens för
sorg. - Dagordning för mötet göres upp
i samråd mellan ordf., v. ordf. och sekr.
och har som stående punkter protokoll
justering, rapporter från samarbetskom
mitteerna, förslagsverksamheten, skydds
arbetet, personaltjänsten och översikt på

marknadsläget. Därtill kommer den spe
cialfråga, som man placerat in för just
detta sammanträde. Vidare finns plats
för nya frågor och möjlighet att disku
tera ett aktuellt ärende, som någon le
damot vill ta upp. Större frågor brukar
dock meddelas i förväg, för att, om så
behövs, förberedas.

En god sammanträdesanda
Det får anses befrämjande för nämnd

arbetet att representanterna innehaft si
na uppdrag under relativt långa tidspe
rioder. Ett effektivt ledamotskap ford
rar ju en viss rutin och praktik och
kännedom i de frågor som behandlas
inom nämnden. - Någon slags gruppe
ring vid bordet förekommer inte. Endast
ordf. och sekr. brukar få belägga en för
funktionen lämplig plats. Ledamöterna
vill gärna ha ett brett bord, jag skulle
vilja skaffa ett stort runt bord för att
öka kontakten och se ledamöterna bättre.
Någon "respekt" i den gamla meningen
eller fruktan för "överheten" behöver
inte de anställdas representanter hysa.
Fabriksledningen uppfattar nog ej hel
ler eventuella invändningar som negati
vism. Här är ju inte frågan om att hävda
någon grupps eller en parts intressen,
utan att samråda om gemensamma. Nå
gon gång har däremot nämnden kommit
att tjänstgöra som en säkerhetsventil.

Sammanträdsandan har alltid varit god
inom nämnden och präglats av saklighet
och tolerans, vilket nog bidragit till att
minska kommunikationsavståndet mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Tilltals
ordet medlemmar emellan är "du".
För sin uppgift i nämndarbetet har

ett flertal av ledamöterna studerat Brev
skolans kurs "Aktiva företagsnämnder''.
Ett mindre antal har dessutom diskute
rat nämndens praktiska arbete i kurser
på Bosön, på Vår Gård och vid diskus
sion på KF och under studiebesök hos
andra industrier. Flera medlemmar har
därtill deltagit i en stort upplagd studie
cirkel i ekonomiska spörsmål s. k. "Giss
tavsbergsorientering". Medlemmarna hål
les med skrifter och litteratur om före
tagsnämnderna.

Våra samarbetsformer föremål
för studier

A andra sidan har vårt nämndarbete
varit föremål för studier från en rad av
institutioner, organisationer och företag.
Redan 1950 gjorde Fabriksarbetareför
bundet en rundfråga inom sitt verksam
hetsområde, där man poängvärderade
verksamheten från ett femtiotal nämn
der. Högsta poängen, 53 av 60 möjliga,
tog Gustavsbergs Fabrikers företags
nämnd.
Det förtjänar också att nämnas att

Företagsekonomiska Institutet för en ve
tenskaplig undersökning om god före
tagsnämndsverksamhet i Sverige utvalde
6 företag, däribland Gustavsbergs Fabri
ker.
Ett hedrande uppdrag var att låta

Gustavsbergs samarbetsformer utgöra in
ledningsprogrammet i TV:s industrise
rie "Motsättningarna till trots". MT skrev
därom: "Man får en känsla av att både
chefer och vanliga anställda var besatta
av en allvarlig strävan att göra sitt bäs-

FörefJUJgsnämnden inför TV-kamerorna
var ett svettigt arbete, som fordrade
niånga provtagningar, mikrofonprov
m.m. Redaktör Ivre hade också, en het
dag, men lyckades koppia hop det hela
till en enligt expertisen bra demonstra
tion av förloppet vid sammanträdesbor-

det och i handling:arnas centrum.

ta både för varandra och för företagets
bästa." Det är ett betyg som förpliktar.
I de s. k. Union Studies för European

Producticivity Agency i Paris gjorde re
daktör Lennart Vallstrand 1953 ett utred
ningsarbete, till vilket han hämtade ma
terialet från Gustavsberg. Hans arbete
utmynnade i en skrift på engelska och
franska med titeln "Industriell demokra
ti i en svensk porslinsfabrik". Där ger
han en stor och representantiv läsekrets
en bild av Gustavsberg och dess företags
nämnds och underkommittåera arbets
sätt och resultat. Vallstrand slutar sin
skrift med följande ord, vilka kan vara
värda att återges i översättning: "Ingen
statistik kan påvisa känslan bakom det
samarbete som uppnåtts genom företags
nämndens mdngö,riga aktivitet, ej heller i
vilken omfattning den har givit resultat,
eller betydelsen av dess arbete. Statisti
ken bekräftar blott tron hos dem som är
aktivt engagerade i arbetet, att företags
nämnden i Gustavsberg är en god hjälp
vid utvecklandet av den industriella de
mokratin. överenskommelsernas formule
ring är betydelsefull, men vad som är
ännu viktigare är att andan hos dem
som skall verkställa desamma är posi
tiv, och att viljan till samarbete är
stark."

Ett steg ·på vägen till
industriell demokrati

Vår företagsnämnd har på de 10 åren
vunnit en god stabilitet. Innan nämn
den fullt blir det viktiga organ för sam
råd som man avsett har den många hin
der att överbrygga. Det gäller för alla
att i detta samråd se gemensamma- pro
blem ur något så när samstämmig syn
vinkel, och s.a.s. lära sig att tala sam
ma språk. F'öretagsnämnden öppnar inte
någon genväg till samstämmighet, men
är ett steg på vägen till vad man kallar
industriell demokrati, ett steg som måste
följas av flera. I flera avseenden har vi
haft lyckan av gynnsamma arbetsförhål
landen. Det är att hoppas att nämnden
växer sig så stark att dess goodwill ock
så håller under blåsväder.

Gösta Dahlberg.
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Det nya nämndavtalet
stod bl. a. på dagordningen vid Före
tagsnärnndens första sammanträde för
året den 13 ifehruari. Ombudsman Ture
Flyboo, assisterad av hrr Rameten. och
Bohlm, Informerade om nyheterna, i arv
talet och delade ut dcorrekturexemplar
tilil Iedamöterna. Flyboo gjor,de inled
ningsvis en återblick rpå den nu tt-åriga
fö,retagsnämnds'\cerksaimheten i Sverige.
Ham höll före att Gustavsberg kan få

en rätt hygglig summering, men allmänt

kan man ;göra en del ,ref!lexioner varför
man dnte överlag nått f'ram tiH ett är
Hg,t samarbete ,i nämnderna landet runt.
Flå allt iför många ihåUi tycks man ej ha
fattat iden med samverkan, man kon
struerar barriärer och ikan ej få den
rätta kontakten. Det nya avtalet vlll un
derlätta iför de nämnder som har haft
svårt aJtt komma upp i varv, LO-slidan
kommer att göra ökade insatser med
kursverksarnhet iför sina nämndledamö,
ter. Informationen höll Flyboo starkt på
och här ,bör man ha ögonen öppna för
nya vägar och metoder. Detsamma ,gäl
ler förslagsverks;amheten. Nägra stora
företag' har särskild ingenjör avdelad
endast iför att sköta denna gren i sam
verkan, andra företag ordnar kurser ,i
förslagsteknrk, och premieringen av
mätbara för.slag har satts d system. Ef
ter F1ly:boos inledning blev det försbås
dhskussion och f,rågor, där !Vli redogjor
de för våra arbetsformer och fick för
slag ti11 ,nya vägar 1ilfråga om ibL a,. in
formatlon, förslagsverksarruhet ocih yr
kesutbildning.

Dagordningen i övrigt upptog sedvan
liga rapporter ifrlån falbrike,rnas samar
betskommbtteer, försla•gs,verksamheten,
skyddsarbetet och personaltjänsten, Det
fullständiga protokollet kommer som
vanligt; att tryckas och delas ut till
sambltga anställda, varför vd nöjer oss
med att här nämna några noterlngar av
mera aiilmänt intresse:
Förbättringsförsilagen under 1957 ut

gjorde 52 st., vara,v 14 ,kom in i sam
band ,med en utställning under årets
s,lut. På utstäl'lning,ss~änmarna, som vi
sade ar'!betsgiången vid rförslagens be
haindlling, fotos och p.ro-v på bra ,förslag
urrder åren m.m., fanns en "jubHeums
låda", där •val'je nedlagt förslag gaiv en
exitra premie i rförskotJt. I daga,rna t11äif
fas 1957 års förslagsstäJlare för att ta

emot minnesfat och lbo1k,premier utöver
de penningipriser, som utdelats under
året.
Yrkesskadestatistiken :pekar på att

frewvensen av olyoksfaU ökat under 1957
i jälmförelse med 19'56, lilksom sjukda
gama. Då silf'ifran ännu ligg,er lårrgt un
der Iför närvarande gällan!de "maxlimum"
kounde faokförenirrgens ordförande in
h!äimta en check fr,åin chefen vå 2.100 :
för hj,älpkassan.

Omsättni1igen av personal är så pwss
hyigg1ig som 11,4 1pI1oc. I runda tal arbe
tar nu vid faföl'ilkerna 1.000 marrli.ga, 500
kvinnLi•g,a och 50 min:derådga. - En frå
ga som torde komma upp i nämnden är
"Yrikesutbildnirrgen", :i •vilket problem
L:0--,8.&F g;ivit ut en hand1edande bro
schyr. Den och rnåg,ra andra irrstruktiva
framitids!brosohyrer rf:ick 'ledamöterna
med som heml!äxa.

Kring Hj,a~mar Olsons övers-iik1t på
marknwdsläget blev det många frågor.
Man !Var inne bl. a. på arbetsti'dsför
kortningen, omflyttningar, höjd produlk
tiv,itet, rrya aktioner i fönsä1 1jningsaribe
tet, kortare leveransvägar, ·plast contra
porsHn, kiorrcentration wv vsissa a;vdel
ruingar och ,till syvende och sist - spar
samhet, ookiså på irnvesterirrgssidan. M1en
aJHt detta är mera internt och finn:s när
mare refererat i pr10tokolaet.

sekr.

För goda förbättringsförslag
och intresserwd medverkan ihar Förslags
k101mmitten i dagarna vid :s.edvanli-g års
träff med 1957 års för,s'l•agsstäHare ut
diel:ait 1följandie hederspr,i!ser utöver tidli
gare överlämnade premier.

MINN!EiSFAT (med namn)

Ka-rl Emanuel Andersson, Erik J. Nils
son, Anna Steen, Elsa Carlsson, Augusta
S.am,uelsson, Ake Johansson, Werner
Eickele, Filip Hallberg, Gunn,ar Johns
son, Anton Loh, Eila Edenholm, Erik
Sjökvist, Gunborg Roas, Sven Svensson,
Tord Lindström.

BOKPREMiIER (ha tidgare erhållit
minnesifat)

Bertil . Peterson, Karl-Erik DohZon,
HeniJJel Augwstsson, Gunnar Sellstedt,
Karl Gustavsson, Sigv,arrd Berglund, Ed
mund Sandström, Erik Alvar Eriks,son,
Kaj Wiman, GöS1ta OhZson, Giovanni
Pizzonli, Ake Nässen, Birger Lindberg,
Erik Nylander.

CD

Födda.
1957

3 dec. Antonella, d. t. Ettore Bisortolo och
h. h. Franca f. Zalindi, Hästh.v. 2 B.

4 dec. Sven Robert, s. t. Carl Vilhelm
Johan Gösta Rehnsfeldt och h. h. Elsa Gunilla
f. Börjesson, Bäckstig. 2 E.

13 dec. Alf Thorvald, s. t. Axel Tborvald
Andersson och h. h. Solveig Erene f. Ek
ström, Trallbanev. 4 A.

28 dec. Ann-Mari, d. t. Robert Brun och
h. h. Sirkka Liisa f. Kälviäinen, Bergsg. 3 A.
1958

10 jan. En dotter t. Rolf Ake Svensk och
h. h. Inga Vivi-Anne f. Eklund, Björnskogs
v. 4 B.

10 jan. En dotter t. Karl Egurd Nyman
och h. h. Kirsti Kaarina f. Ketola, Björn-
skogsv. 4 A. .

10 jan. En dotter t. Göte Albert Rönn
kvist och h. h. Laila Barbro Yvonne f. Nils
son, Kullen 1.

15 jan. En son t. Kurt Oskar Valentin
Svensson och h. h. Ulla Anna Kristina f.
Andersson, Mariag. 12.

4 febr. En son t. Kurt Erik Olof Karlsson
och h. h. Inga Britt f. Persson, Trallbane
v. 4 B.

10 febr. En dotter t. Stig Bertil Johansson
och h. h. Hallfrid f. Vallestad, Mörtn. 1:524.

Vigda.
1957

6 okt. Bertil Levin Johansson, Sthlm och
Ulla-Britta Ingeborg Hägersund, Höjdg. 5.

16 nov. Bo Lennart Lindqvist, Boo och
Vivi-Anne Margareta Hellberg, Stenkullen 2.

16 nov. Kronje Egon Gerry Aberg, Täby
och Sigrid Ingeborg Karlsson, Mörtn. 1:227.

23 nov. Hans Bertil Lennart Larsson, Trel
leborg och Britt Marie "\Viidh, Anneberg.

26 dec. Lars-Erik Hilding Holmlund, Sthlm
och Rut Inger Lidbom, Hästh. terr. 1.

31 dec. Karl Axel Karlsson, Farsta och
Sonja Margareta Mattsman. V: a portstugan.

21 dec. Valter Emanuel Johansson, Ingarö
g. 7 och Hilma Elise Helin.

31 dec. Bertil Kenny Olsson, Kullen 7 och
Maija Liisa Uosukainen, Björnskogsv. 4 B.

24 dec. Karl Anders Axel Hollstein. Sthlm
och Larsson f. Andersdotter Lilli Kristina,
Bageriet.

29 dec. Gunnar Eugen Kjellberg, Skeviksg.
4 och Lenny Helena Johansson.
1958

1 febr. Stig Ake. Lönnberg, Lagnö norra
1 :117 och Gun Eivor Linnea Hjort, Ald.h.

1 febr. Anders Lennart Jonsson, Villag. 6
och Ulla Britt Margareta Nyqvist.

Döda.
1957

16 nov. Lagerarb. Axel Fritjof Jonsson,
Stenkullen 3, 77 år.

30 nov. F. fabr.arb. Sven Valfrid Johans
son. Mariag. 3, 67 år.

30 dec. Änkefru Valborg Elisabet Johansson
f. öberg, Ekedalsv. 3, 72 år.
1958

2 jan. Fru Signe Maria Johansson f. Lun
din h. t. bilmontör Erik Hjalmar Johansson,
Kommunalv. 1, 64 år.

13 jan. Änkefru Anna Sofia Vadström f.
Svensson, Skuggan, 74 år.

17 jan. Läg.äg. Per Elis Vestberg, Höjdg. 9,
66 år.

23 jan. Förman Axel Albinus Thun, Villa
g. 6. 69 år.

6 febr. Fabr.arb. Johannes östlund, Mariag.
3, 64 år.

12 febr. F. fabr.arb. Oskar Magnus Eriks
son, Ald.h.. 78 år.

15 febr. F. fabr.arb. Oscar Evaldin Petters
son, A förs., 73 år.
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Vid sista sammanträdet med kommu
nalfullmäktige för året 1·957 kiunde ord
förande hälsa två nytiHik,omna ledamö
ter vällkomna. Personaliloonsulenten Gös
ta Dahlberg, Oustavsoerg; och handlan
den Melker DaihHöd', Ingarö, var enJ,Lgt
länsstyrelsens uträkrung närmast d trur
att rycka dn efter de två avgångna med
lemmarna !från Ingarö, GilHs Johans
son, som flyttat f'rån kommunen och Carl
Hdndelt, som a,vlidit.
Pensionsnämnden rfäc;k vid årsskiftet

ny ordförande. Efter herr J. A. Hell
qvist, som vardt med d nämnden sedan
ån 1913 och som nu på grund av ålders
skäl önskade avgå från posten, il11a,r läns
styrelsen förordnat fru iSrvea Andersson.
Thll ny ledamot i pensionsämnden efter
:f1ru Andersson utsåg kommunen herr
Sune Nilsson, tjänsteman vid AB Ous
tavsbergs fabl'~ker.
Gustavsberg har nu i det närmaste

i!)ått sitt kommunvapen. Vid samman
trädet •i december antog fällmäJktige ett
av :konstnären Arne rSandström, Irrgarö,
utarbetat !llörslag, vilket av rfksheraldi.
kern granskats men 'ännu icke slutligt
godkänts, il\fotivet är en porsltnsbränn
ugn och ibö·1'jande vatten.

Vid Brunnsområdet rpå In,garö rör det
sig; Eln ny byggnadeplan har antagits
som ,ger 4·5 nya tomter av de 3r5, som
redan d'inns. De nuvarande alltför stora
och svårskötta tomterna delas, varige
nom här en d'örtätning och koncentra
t,ion av den fasta 1be1bygge~sen bildas.

Kommunens avlopps. och vattenled
ndngsnät ä<r påJkropplat för Brunnsområ
det ooh vattenavgerten har bestämts tHl
80 :kr om året, Iför dem som har vat
tonmätare UU 40 öre per rklllbiikmeter.
Inom skolväsendet har ett par vikti

ga organtsattonsrrägor avgjorts. Fol1k
skolinspektör Hages förslag t,iU organd
sationsplan !för samarbete med 1lrommu
nerna Värmdö och Djurö beträffande en
hetlsskolans högstadium har antag,rts av
kommunen oah en 1kommiUe har valts
att underb!andla med de lbåda ·k!ommu
nerna.

Vi:dare har !kommunen antagit skol
styrel,sens försl31g om sikoHedare. Från
1 juli W58 s;kaH sålunda tfiinnas en skol-

Kommunens första
hemsyster slutar

sin tjänst

Fru Livia östman

'\En dag ,kom Samuel Svensson som då
va:r ord!fö·r,ande i 1k!ommunalnämnden in
tilil mig och fråga,de om jag v•iille ibld
hemsyster", lbemttar fou ösitman. "Det
viar år l93'8, ,min make ihade avlidiit och
jag stod ensam med HHa d!otter och ,vis,s
te inte vad det skulle lbl1i a,v oss. Vi !hade
lwmmit hit till Gustaivgberg två å·r ti
d!i•ga,re. Min m.ake, sam •var pastor fäck
tjänst i missionsförsamHI11gen ihär. Jag
var så blyg för herr 18'venss1on och trod
de -inte ja:g ,s·kulle duga itiU att vara hem
vårdarinna. •Men j31g fiok börja och det
g,iok lbra. Alfa är så snäl,la oclh Gusta,vs
berg ä:r den rbästa pllats man kan t,änka
sig. Jag har hela tiden itiått vara frisk
men ,mot slutet !började kraft,erna tryta.
Niu if,år yngre· krafter tla vid. Ja, många
g,ånger var det natiurligt;vis ·ar,betssamt,
men det var roJ.igt. lib~and ,k,al,lade bar-

Clhef, som :kallas rektor. Tre tiHsynslä
ra<re tillsättes från samma tid att funge
ra en v•id Kvarnbergss,k!o1'an, en vid
Ekedalsskolan och en vld Lugnet.

I ifortsättn;ingen lmmmer kommunen
liksom hiittn!s att ,betala avgifterna för
elever ifrån Gustavsberg som går i Nac
ka realskolas 2 :a !klass, ihan:delsldnje eller
tekniska linje, medan däremot aV1gift
ic;ke betalas av ,kommunen för elev i
realskolans första 'klass, enär ,motsva
rande underv1sniing kan er,hållas i Grus
tavsfbe11gs enhetsskola.

Ombyg,gnaden aN provinsialläkarenwt
tagningen är lfärdig och kommunen, som
bekostar aribetet, har anslag,it 40.000
kronor Iför ändamålet. 'I1vå l'äikare kan
nu itjänst,göra där och efter de lförihand
J>ingar som förts ,med medic~naLstyrelsen
finns förhoppning om att ytterligare en
lä:kar,e 1blir knuten till ,Jw,mmunen.

nen mi•g .för mormor. Jag 'loom bra över
ens med d'amiiljerna. Karlarna d',iok man
först!åss säga Dill åt nån igång. Sitta och
svära och dorndera i ett ihem då barnen
hor rpå, ,som en pal])lpa gjorde, det pas
sar -inte och då ivar jag t,v1.mgen säga
till ordentligt.
I ett ihem iviHe mannen, sin vana tro

gen, inte ta 1n ved tHl Sll[)isen. Men det
btev ingen mat i det lhiuset ,förr än ,veden
var inne. Ooh vanan behövde ändras, för
hustmn sk!ulQe lromma hem med ytterli
gare ett litet kryp och med klena,re
k,roppsikra,fiter än ,tidd,gare."

En hedrande liivsgärning ihar fru öst
man ,ba,kom ·sig dl\ hon nu slutar sin
tjänst som hemsy,ster vid 67 års ålder.
Hon blev :kommunens första hemvärdar
inna, då hon den 1 septernber 1939 till
tvädde sin tJanst. Hemlhjälpsverksa,mhe
ten började då på pnorv. Det visade sig
garuska snart vara en lyckad och ,god
hjälpform, som bUvit alltmer betydelse
full. I dag har kommunen tre heltfdsan
ställda hem,våroarinnor oclh dessutom
anlilt.as extra -ar<betskraft. De s•i!sta åren
fiielk lf.vu östman ~a helt åt aitt hjä1pa
de •grumla, soon i sina hem behövde •en
hjälrp:ande hand. .Ä:ven ~ det vårdomvå
det, hemhjrälp åt ga,mJa, 1blev ihon så1un
da pilonjär ,i :kommunen . Med saknad •i
många Gustavsbergshem efter svg har
fl'u Östman nu låmnat sitt avbete. Hon
taokrus iför den tliden som gått och önis'kas
lycka oah d'rid' på ålderns dagar.

Tack!
Till fabriksledning och kontorsperso

nal, släkt och vänner, som genom gåvor,
blommor, telegramoch pengar gjorde min
60-årsdag till ett lju,st och bestående
minne, framför jag härmed mitt vwr
maste tack.

Rickard Larsson

För all visad vänlighet och hågkomst
på min 50-årsdag får jag framföra mitt
varma tack.

Gunnmr Bergvall

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst
på min 60-årsdag.

Johan S. Olsson

Ti~l fabriksledning, arbetsledare och
arbetskamrat.er, organis,ationer och ;alla
vänner ett varmt t.ack för doo storarta
de uppvaktningen på min 50-årsdag.

Elis Sander

Ett hjärtligt tack till förmän, arbets
kamrafJer och andra vänner för vänlig
hågkomst på min 50-årsdag.

Gösta Erixon
För visad vänlighet på min 50-årsdag

ber jag få framföra mitt vairma tack.
Tage Stridh.
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Stugsittarna hämmar
organisationsarbetet

När en lokalförening eller annan sam
manslutning skall ordna någonting, ett
möte e. d. för sina medlemma,r möts de
ledande funktionärerna ofta av följande
replik från den enskilde medlemmen:
"jag har inte tid." Någon närmare för
kiJaring till varför han eller ihon inte har
tid lämnas sällan och man har ju heller
ingen anledning efterhöra orsakerna, m
tersom ju den personliga Integrtteten
skall hållas i helgd I ett frät land. Den
na allt mer utbredda attityd, alltså att
egentHgen "inte ha tid" till någonting
ger arslodning till en del reflexioner från
dem som i likhet med artikelförfattaren
ofta har harft och har att föra fram frå
gor av den art, som här Inlcdning'svis
berörts.

Man får en alldeles bestämd känsla
utav, att medlemmarna, ii en orgamsation
ändock "har tid" i allra högsta grad -
men det högt uppskruvade levnadstem
pot har invaggat dem i en falsk upp
fattning, att de är så förfärligt upptag
na. Enlii!gt min bestämda uppfattning är
det tvärtom. Här skall direkt medges,
att åbslcilllgu medlemmar har stor anled
ning svara på förutnämnda sätt. Deras
skäJl ,kan vara många. De kan ha ett
extraarbete, som de förbundtt sig att ut
föra. Det kan vara hustrun som för
värvsarbetar, med allt vad det för med
sig för mannen ifråga om ökad hjälp med
hemmets och barnens skötsel. Många
medlemmar studerar på fritid vid nå
gon fast utbildningsanstalt eller ,genom
går någon kurs (kanske rent av en
facklig dito!) som är tidsbunden vid det
aktuella tillfället.

Stugsittarmemtaliteten.
Än flera orsaker kan säkerligen utan

svårighet letas upp - men ingen skal]]
ändå i,nlbtl1la mig, att uprp till 80~90 pro
cent arv medlemmarna å. en sammanslut
ning kan förebära - med rätt att bli
trodda på sitt ord! - skäl av här antytt
slag. För de ahlra flesta av dem har det

bitvit någonting av en helig rutin, att
direkt efter tjänstens slut hasta hem
Ull familjen och den egna härden. Där
står middagen på bordet och efter den
väntar toflflorna och tddningen (alltid
samma språkrör och ofta en stock
holmsk aftontidning med - deras "upp
skärrade" rubriker, som sedan ligger till
grund för den enskildes stäälmngstagan
de till vad som sker i världen). Så lyss
nas det på radion, oavsett vad för slags
program som bjudes, drickes kanske en
kopp k8Jffe och så är den dagen slut. iSå
upprepar proceduren dag för dag. Förr i
tiden kunde åtminstone ett tillfälligt be
sök av svärmor ändra husfaderns rutin.
Nu vill det tydligen starkare saker till
för att den sig allt mer utbredande stug
sittar-mentaliteten. skall sättas ur funk.
tion, om än bara för några timmar. -
Nå, ropar den ärade läsaren, "stugsit
taren", vad är det för fel på den livs
fönlngen.? Vem ligger vi bli last ?
I och :för sig kan det lfinnas anledning

fråga på det sättet. "Om var och en sin
syssla sköter, så går det väd vad än oss
möter", lär det heta någonstans. Men
fullt så enkelt är dock :inte problemati
ken i detta fall. Vårt samhälle och dess
funktloner är, det må sedan finnas hur
många ämbetsmän och andra som helst,
Ull syvende og sidst baserat på de Insat
ser som göres inom olika sammanslut
ningar och instrtutioner, där förtroen
devalda människor har säte och stäm
ma. Det må gälla d statliga eller kom
munala instanser, ideella sammanslut
ningar av olika slag, yrkesgrupper etc.
För att samhällsapparaten skall

fungera fordras det dnsatser frän folk
i alla samhällsläger och man kommer
därför inte ifrån att de allra f,lesta or
ganisationer, av vad slag det vara må,
och i all synnerhet de f'ackldga. samman
slutningarna, har en uppg,ift att fylla
och ett ansvar att slå vakt om, som inte
får negltgeras.

Fler måste dela. ansvaret

Här, menar jag, kommer den stugsrt.
tarmentalitet, som väl ganeka väl täcker
den företeelse jag avser in i bilden. Och
där ligger väl också en av de största
orsa,kerna tUi, att det som ,skall göras i
en or,ganisation d allt större utsträck
ning blir en eller ett par mäns eller kv,in
nors jobb? Varpå det strax lmmmer
fram 1beroi:älf,tiga påståenden om, ,att
''dOl!Il där dom skall då alföd allting be
styra''. Känns tonen igen? Men vems är
innerst inne skulden tHI dessa sakernas
tillstånd? Är det inte medlemmarna själ
va som underlåtit en del av de plikter,
som följer med ett medlemskap i en or
ganisation? Det gäller nämligen :inte en
bart att betal,a sina avgifter utan d lika

hög ,grad rgäller också, att följa med i
den verksamhet 011ganisationen ,bedri
ver och kontrollera att funktionärerna
gör vad de 1blivit å1a,gda att utföra. I
stor utst11äckning finns det emellertid
numera "stugsittare", som sitter i hem
mets lugna ( ? ) ,vrå, till synes med. den
uppfattningen, att det engelska ordstä
vet "My home is my ca,stle" översatt
trn svenska betyder "Mät hem är mitt
kloster", och -sk8Jffar sig en högst egen
uppfattning om de flesta av dagens frå
gor. Varje skeende, det må sedan röra
riks- eller kommunalpoliUk eller nägon
fackliig fräga, som rör den egna grup
pen, bedömes med utgångspunkt frän
den egna trånga sektorn. ,statsrådet Ulla
li:indström berörde samma spörsmål vid
ett HTF-jubileum häromsistens, varvid
hon använde orden "Privategoism" och
"Frumiljeisolationism". Det var välfunna
uttryck.

Här skall inte efterlysas några :äkten
skapsupplösande krafter. Till de förut
antydda institut,ionerna, som hade med
samhällets viktiga funktion att göra, vill
jag direkt hänföra - och det som den
vtMigaste av alUlhopa! - just familjen.
Men det får inte betyda och det är dit
denna artikel vill syfta, att vi som med
borgare kan koppla av ansvaret för alla
andra funktioner i sårväl stat, kommun
som t. ex. den fackliga ,gemenskapen.
Vi måste då och då låta blicken sväva
runt horisonten och försöka se vad SOl!Il

rör sig utanför den egna intressesfären.
Medlemmarna måste kort sagt försöka
att i större utsträckning än vad som nu
är fallet "följa med" i samhällsdebat
ten och I,iknande. Det är inte a,Us roligt
för de medle,mmar, som för det samfäll
das bästa hårt engagerat srig för t. ex.
ett möte a:v visst slrug, att se, att bara
en l:iten del av medlemmarna hörsam
mat kallelsen. Dagen därpå får dock led
ningen för föreningen stup i ett svara på
frågan: "hur var det igår?" Eller också
kan de få avlyssna ett ;samtal mellan
några som inte ,v3:riit närvarande vtd mö
tet. Av resonemanget framgår, att inte
så myc,ket som en ton eUer en stavelse
i ,gårdagskvällens radioprogram Ifrån
17.15 till 22.30 undgått någon av dem.
Inget ont om oförargliga sa,ker som
"Lille Fridolf", ''Barnens Brevlåd:a" etc.
men när såJdana företeelser tar överman
den på frit,tden - tendensen därtill finns
på flera håll - då kan cv,i som sysslar
med det fackUga arlbetet "hälsa hem".
För att nu ,inte tala om TV - a,1-lt :flera
får råd att köpa dylik tills,ammans med
både bil och sommarnöje, trots att
många, ja just stugsittare! så ofta de
kan fra,mhåller att "reallönen blir fägre
och lägre".

Ur T0O:s tidning nr 22-1957
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Om man tror :på människan, så som vi
al-la måste göra itfall ,v,i inte 1bäddar in
våra hjärtan och hjärnor i teknokratisk
is, finns förhoppning ännu. Vi vet så
litet om människans resurser. De har
visat sig vara enorma. Vi vet naturligt
vis inte var gränsen är - kanske den är
nu? - men om ,y;i tar stöd i det som
mänsikliighetern har upplevt till precis
den här dagen, då ihar rvii ändå ingen an
ledning att lförtrviivla. Människan beseg
rar kanske tekniken eller åtminstone fri
gör stg från dess hårdaste grepp. Fa
ran att hon inte ,gör det finns. Hoppet
om att hon kommer att göra det är vår
tids hopp och ingen kan stiga upp och
förklara att hon inte äger rätt att hop
pas. Gardinerna är inte nerdragna än,
gräset har Inte slutat växa. Vi vet att
det fortfarande finns något som v,i kan
kalila ande, själ, hjärta, förnuft. Det är
makter, krafter som inte är helt ut
forskade: ,vri känner inte deras fulla
styrka.

Jorden är vårt hem!
Må de som 'Vill äga rymden fara ut

och ta den i besättning! Må de göra det
snart, må de lämna oss, må de inte pina
oss längre med sina militära segrartan
kar! Må de driva utåt, må de inte kom
ma tillbaka! Må de blivande rymdhärs
karna försvinna i samma rymd som de
vill utvtdga!

Må de försvinna utan återvändo och
må de ta sina tekniska hemHg1heter med
sig på !färden - så att vi ,i djupare all
var och med mindre bekymmer kan hop
pas på ett lbättre Uv för människorna
på jorden, vårt hem!

Ur "I lfrågorna:s år"·
av Eyvind ·Johnson

i Vi.

*

Vår tid är fylld av många allvarliga
problem, som kräver allas vår uppmärk
samhet. och vårt intresse.

De länder i världen, som av olika skäl
blivit efter i utvecklingen och vilkas folk
lider nöd och ser med avund, kanske
bitterhet på de bättre lottade nationerna,
måste få vårt stöd för att kunna arbeta
sig upp ur elände och betryck.

Mänsklig solidaritet bjuder oss att
hjälpa till. Omsorgen om att i möjlig
mån påverka utvecklingen i världen mot
ökad trygghet uppfordrar oss alla att
göra vad vi kan.

Axel Gjöres i Kooperatören nr 1 1958.

*

Sammanfattningsvis kan sålunda kon
stateras att 81 stater under de hittills
gångna 7 åren spenderat något över
800 000 000 kronor på tekniskt bistånd till
underutvecklade länder via FN. Om nå
gon tycker att detta är en särskilt stor
summa, kan det erinras om att det sven
ska folket ensamt under samma tid kon
sumerat "finare bakverk" till ungefär det
dubbla värdet ...

Ur en artikel om Sverige och FN:s
tekniska bistånd av S. Heppling i Sociala
Meddelanden.

*

Men det rär en sak. som vi kan och
måste vara enäga, om, bålde produktion,
försäljning och konstnärjiga krarter, och
det är att om vi ska fyUa våra uippg.if
ter att tjäna konsumenten, så är det
genom en god kva.J,itet till ett bra pris.
Och när Vii talar om iklvalirtet, så menar
vi att var och en som har med produk
ten aJtt skaffa, ,gör ett bra jobb, anting
en diet är ifråga om den som formar tu
sentals tallri1kar per dag, kemisten, som
gör en IllY ,glia,syr, scrtererskao, som sikil
jer prima ifrån andra sortering eller
förmgiivaren, som gör hushåblsgodsat 1bå
de praktiskt ,att handskas med och trev
Hgt att se på,

Levnadsstandarden har de rosta åren
gått stadli:gt uprpåt, förs,tåelisen Iför god
kvaldtet ökar och man kan öppna ,vJl!ken
veckotidning som ihel-sit ocn se hur stort
intresset är för hemmet, för 1bra redskap
ooh matlagnängskärl oclh sånt som är
tnevligf; och vackert att dulka med. I den
stdgande lmrvan ska vi rpå Gustavsberg
inte bara nätt och jäffn1I1Jt hinna med -
vi ska ligga ett 1stycrke 1före. Vi ;;;ka hit
ta det ,rätta läget meUan "•fantasit,iska
bottenpriser" (som aldrig kan ,ge god
kivaJitet) och sådant som rär mening,s
lös och tJi.H<krångilad [yx. lfort swgt: vi
ska förtsätt:Ja med! aitt göra och säJlja
lwal1itet trn 'Vlardags.

Arthur Hald i en
disk1.issdion om "Kommersiell estetik"

(Vår Tidning)

*

:Som yrkes.verksamma människor be
höver ivJ tiLlgodogöra oss nyheter, inte
bara för att förkovra oss utan också för
att följa med ivår tid. Världen omkring
oss tränger sig :på ett helt annat sätt
än förr. - Allt detta ställer oss stän
digt inför prol:ilemet att lära något nytt,
att orientera oss både i den lilla sfär
där v,i dagligen rör oss och i den stora
sfiär som utgörs av världen i stort. Li
vet har ,bHvit en d'ortsättningssrlwla på
ett :mera ,påtagl<igt och ,tvingande sätt
än i det gamila samhäJ.let, som mera -vi-

Söndagen den 2 februari kunde Irngarö
fövsarrnil!ing· hälsa sin nya herde välkom
men. Då började kolllJlmll d<ster Töldsepp
sin nya gärning med ,g;uidlstj1änst under
god tiHsiLutning a;y fövsaanaing,sbor, som
ooks:å fägnades med kyrkka!fd'e.

<Den !kommunala tvättstugan är nu
ful!lrt rflävd,i,g och användes flli,tli.,gt av tack
samma husmödrar.

Vatten- och arv.Jo!ppsarbetet tSkrider
Jiramåt. Nu läggs rör från Bmmrns gård
ti1al ivatten1Jä:kten, där <prUmparna •beräJk
nas kunna by;g,gas under sommaren. Då
har •allt,s<å norra rde'len a,v Bnunnsområdet
att rviänta ,på vatten Ifrån Vattenverket.

F1olkipensiornärerna har hållit sitt för
stru möte på det ny>a året och därvi'd
srtoa Konsum för väl!fägnaden. Tack
för det! Tre nya medlemmar invaildes.

:Sylföreningen Enkronan lhade årsmöte
den '5 februa11i, som V1aniigt med god
tills.lutning. Av årsberättelsen framgår
att main bl. a. skrapat dhiop ·bra me:d
perngar, det lb1ir tiJl och med över ror en
kliocka tilll t,V'ättstugan, så de glaida tivät
te.rskorna ser vad tiden Lider i all sin
iver.

Det ,rör \Slig alltså på Ingarö och Irng.
aröborna önskar sina ,grannar god fort
sättnirng. Vi 1börj,ar så smatt vänta !På
våren, på fågJ1arna och våra somma!I'g,äs
ter.

S. L.

lade i sig ooh där aut var sig .J.i.kt från
förr och rdär :vingslagen från skeendet
ute d världen mera sällan förmärktes.

Det är mot bakgrunden av al:lt detta
som vi har anledning att aJ.lvarligt om
pröva våra uppfattningar .om lärandet i
vuxen ålder, uppfattningar som vi över.
tagit från tidigare generationer och som
inte står sig in:för saklig prövning. Lika
litet som v<i blir Iför gaJIDla att lära av
den skola :i vidaste o:nen'ing som .J<ivet
självt är, ,blir vi för gamla för a:tt om
så behövs Ni elever på nytt i den skola
som det mera regelbundna och systema
tiska studie&!lbetet utgör.

Torsten Husen
i •Svensk sjukkassetidning
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S.altsjöbadens "rock-lcumq", Christer Sjögren, g,wv uqrpho» till våldsamma tjut och
vil,d begeiistritng vid Un,gdormsträffen den 27 februari. Bucces gjorde också hans
kVinnliga partner och damsorkestern, som lockade ett 50-t(J)l flickor upp på golvet.
De övrig(JJ 125 tonåringania klädde vägarna i klungor, iförda sedvanlig mundering
av skinnjackor, ylletröjor, schalar, sputnikmössor, jeans och stövlar. '''Är det någon
ide att ordna dans och lek för det gänget 'I Dom. kam ju få oiirmesta.q", undrar vår
iitsände medarbetare. - Ingen fara! Dom är bara blyga och p)(J,Ssiva av naturen.

Dagens debatt
Varför håller du på Elvis, som är så

ful? Tacka vet jag Tommy, han är i alla
fa,ll "sot": Hur ojta. har ni inte hört
dessa ord på senaste ,tiden'/ Nu ska jag
fråga, om det är snyggheten eller rösten
som ska riikmas i detta?. Det var väl en
rock-kung som skulle väljas eller hur 'I
Har du tänkt på, att han ska kuswu:
sjunga; rock i olika takter? Dit som gil
lar Tommy, kan du tänka dej honom
sjunga "Tutti Frutti'' eller något i den
stilen? Nej, det har du förstås inte
gjort, för bara tanken är skrattretande.
Kanske har Elvis "spagetti-ben", det

säger jag ingenting om, men din "käre"
Tom{rny är inte heller så särskilt stel,
såg du filmen "Tommy Bteele story"?
Då behöver jag inte säga, något mer.
Nej, ska de väljas en rock-kung tänk

på rösten, inte på utseendet!
Jag ska gå med livvakt i fortsätt

ningen.
"Rock, Rock!''

Linda

Ungdomsträffarna
startade den 23 januari under samma
former som tidigare med spel av olika
slag, spisartimme och en avslutande
prograrrrsbund som för ~vällen var film
om schweizisk sikidå:kning. IDfterföUjan
de torsdagskvällar har !bjudit på omväx
lande program såsom föredrag om Unga
örnar, propaganda .för s%idåJlming under
sportveokan av en representant ifrån
Skid- och d'riLufts!l'rämjanidet, lekafton
och besök 8/V iSaltsjöbadens ungdoms
gård vtlka medförde Baltsjöbadens
"Rock-doung", som hade ett bejublat
framträdande.
Ungdomens sriackbar öppnades sönda

gen den 2 fobruari och har -Iivl,igt frek
venterats i vinterkölden.
Ungdomsstyrelsen, nyvald för året

me111 med samma ledamöter som före
gående år, har inom si1g valt socialas
sistent Yngve Nyström ti,11 ordförande
och ansvarig för Bergasalen under 19,58.
Elll!:igt preliminära 1beräkningar har un
der föregående år 246 sammankomster
ägt rum i Ber:gasalen varvid 'samman
lagt 1'5.000 rpersoner närvarit.

K K-son

TUMBA: "Spela alUid på mål, grabbar! Det gäller sparande lika väl som ishockey.
Att lönspara betyder att Du verkligen går effektivt mot målet."

Ur "Sparmålet"
Sv. Handelsbankens tidning
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Skolnytt
V:id skolstyrelsens senaste samman

träde bestämdes utom vårvinterlovet
17/2-2"2,/2 följande lovdagar: påsklov
3/4-9/4 (för högstadiet förlänges påsk
lovet med två <friluftsdagar 1/4 och 2/4),
24/5 pings\afton samt 13y6.
För tjänstgöring i ,klass 4 b under vär

terminen har förorclnruts folkskoUärarin
nan Maj-Lis Carlsson.
Ett förnök med djuprryst portionsför

packad mat pågår vid Ekedalsslmians
barnbesplsmng. Försöket som ordnats
genom Sik:olöverstyrel1sen medför inga
kostnader för distri'ktet.

Ubbyggrraden av skolanläggningen på
Kiv<3!rlllbe'~get fortskrdder rprogrameruligt.
Vid .påslctiden beräknas ,gymnastikibygg
naden vara 'klar och mot slutet av ter
minen 1kan ayslöjd; trä- och metallslöjd
successsvt flytta dn i de nya lokalerna.

F. B.

Vl1d lottdragning på klass ·91 y :s lotteri
för skolresan utföll vinsterna på föl,jan
de nummer:
Vdrust I.iottn:r
N: r l Skiu~ptur . . . . . . . . . . . . . . W9

2 Syikista 67'1
3 Gollivlampa . . . . . . . . . . . . 242
4 ömgott - Iakan . . . . . . 7•63

,, 5 Kudde . . . . . . . . . . . . . . . . 8
,, 6 Förkiläde . . . . . . . . . . . . . . 287

7
8

,Duk
Lampskärm

22·3
16

Vinsterna ,kunna avhämtas på Slk-olex
peditionen, Kvarnbengsskolam Lotteriet
har Jrontrollerats av överlärare Vilihel'm
Gezellus.

F.B.

Grindstugärdemästerskapet
på skidor gick i •stråJ!ande sol lördagen
den 8 fe!bruaTi. Ungdomarna delades uprp
i 5 k1lrasser mellan 6-1-5· år eller ttllsam
mans 27 deltagare. Huvudaerangör var
som vanlägt ErnJst Bäckström, vilken
också räckte till att hjälpa de tävlan
de rned wallning. Ajla deltagare fick
priser, men 'sä hade också Konsum
skänkt en ski-ruka för utlottning och hy
resgästerna tddnlngar och tombuteljer
till förs!äJljning. Och här har vi en Jjjlld
av segtrarna. Det är Benny ögren, urna
Dahllöf, KjelQ Dahlgren, Inga Lindahl
och Christer Gustavs-son.

Man har bett oss rgeno.m GustaVlsber
garen sända ·ett tack t-ill Bäclcts för
hans ,stora intresse.

När farfar gick
skolan

En dag i somras bad jag min farfar
berätta om hur det var, när· han gick i
skolan. Han sa, att det var så länge se
dan, så han kanske inte kom ihåg så myc
ket, men han skulle gärna berätta, vad
han kunde erinra sig.
- Jag tyckte egentligen inte så värst

mycket om att gå i skolan, började farfar,
men vi var ju tvungna att gå då som nu.
Lång väg hade jag också till skolan, en
hel mil. Vi bodde långt inne i skogen,
där min far hade ett litet torp. Jag dröm
de om att bli lantbrukare, när jag blev
stor, och du kan förstå, alt jag lyckte bätt
re om att gå med far och plöja än traska
den långa vägen till skolan. Visserligen
gick vi bara varannan dag, men det tyck
te 1ag var mycket nog. Eftersom jag hade
så lång väg, måste jag gå upp klockan
fem - annars hade jag inte kommit i
tid - skolskjutsar fanns förstås inte på
den tiden. Skolan började klockan åtta.

Du må tro det kunde vara svårt att
masa sig upp på vintermornarna. Ibland
var det så kallt, att far måste slå sönder
isen, som hade bildats i vattenspannen...

När jag ätit min brödkant och druckit
en skopa mjölk, var det tid att ge sig
iväg. Mörkt och kusligt var det i skogen
och skrämd kunde man bli, så man tyckte
hjärtat stannade i bröstet på en. En gång
såg jag en trollgubbe stå bakom ett träd.
Jag vågade knappast smyga mig förbi,
och då jag kastade en skygg blick åt
trollgubbens håll, fick jag se - ja, vad
tror du? Jo, en liten hopkrympt buske.
Då blev jag verkligen snopen.

När bara en kilometer av skolvägen
var kvar, började bebyggelsen, och man
kunde andas ut. När jag kom fram till
skolan, ringde det, men ibland var det
tyst, och då förstod jag, att jag hade
kommit för sent. När sådant hände, var
det synd om mig, för magistern var hemskt

Barnfest i Bergasalen
"Pappa, när skall B&dkar,sfabriken ha

någon barlllfest ?" - J,a detta var vad
min äldste son frågade mig om så där
vid Trettondags i år. Och jag kunde då
svara, att den blir nog av men när det
visste jag inte dlå. Men nu ihar ,vi
haft den, och det med k1äm och fart i
Ber.ga•salen den 19 jan. Dry;gt 90, ,barn
utoon förä1drarna hade sfämt möte där.
Det är roloigt att lfå vara med på sådana
foster, det tycker åtminstone jag och
jag hoppas att man icke är ensam i den
uppfattningen. Där var Sven Svensson
som 'hälsade oss välkomna, där var D.
Hjerpe med sitt dragspel och Hilding
Ohlson med lekar för både ibarn och stora
barn.

När jag hade ;kommit dit kom jag att
tänka .på en sak - Hoppas bara att
jag nu har "kosing" med mig, så- att
jag klan betala kaffet till mig och min
äkta hälft? - Men den tanken !behöv
des ej ty allt var gr,abis .. Hörde ni? '-
Al'1t var ,gratis utom en sak, lotterna ipå
den stora Nallen.

Här vHl jag tacka och ,får då först
rikta det tm S. iS,vensson, som skötte
om det hela ,på ett oklanderligt sätt, så
glår mitt tack ti~'l Hjerrpe för musiken
och Ull Ohlson för lekarna och· till dem
som skötte serveringen. Tack skall Ni
ha aJ!lihopa!
Jag hoppa,s att jag är toJok för många

av föräldrarna, ja jag tror mig kunna
säga att jag är det också för rba,rnen. -
Det där skall Ni icke ha .gjort för sista
gången. Vi ses nästa år igen, om vi får
leva och ha hälsan.

Sigvard Berglund

sträng, och en försening bestraffades
med en örfil.

En vinter hade vi byggt en snöfästning
tillsammans med en annan klass, men just
när vi skulle börja snöbollskriget, ringde
det. På timmen räckte en pojke upp han
den och bad att få gå ut. Det fick han.
Men så var det flera, som också ville ut
på ett visst ställe därute, och till slut var
hela klassen borta. Då började läraren
undra, vad det hade blivit av oss, så
han tittade ut genom fönstret. Vad tror
du han fick se? Jo, där på gården lekte
vi snöbollskrig. Men då blev han arg.
Han befallde oss att ställa upp oss i ett
led framför dörren. Läraren själv ställde
sig innanför, och så måste var och en gå
in och ta emot ett duktigt rapp av rot
tingen. Det var ju ett snopet slut.

Var glad du, att du får gå i skola nu
för tiden och lära dig så mycket, avslu
tade farfar sin berättelse.

Viveca Petersson, 6 a.
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Varför finns ungdomsbrottslighet
I vår tid gär genom alla ,kulturländer

en beklagtig våig av ungdomsbrottsltg
het. Man: frågar s,i,g med häpnad hur
denna företeelse kan ha uppstått och
man söker efter vägar att klarliägga or
sakerna och förbättra till:ståndet.

Vi skall här med ledning av den me
diclnska :l'itteraturen söka nå en 1bit 1n
på problemet.

Först då en deflnition av begreppet
ungdomsbrottsllgnet. Ja, det är fråga
om upprepade handlingar, som utföres
av ungdom, vilka handnngar, om de ut
förts av vuxna skulle ha betraktats som
.orott. Det gäller således ej barn, som
tilLfäl'Hg.tvis utföra snatterier. Det se
nare är så vanligt, att man nästan får
betrakta det som en normal företeelse
i utvecklingsprocessen.

Ar • 1.950 !framlade två amerikanska
författare en medicinsk studie i ämnet,
där de hade jämfört 500 brottslingar
med 500 Ioke brottsltngar ibland pojkar.
Pojkarna voro :i åldern 11-17 år och
hade sammanställts i fråga om ålder,
ursprung och allmän inteiligens. Bålda
grupperna barn trllhörde vad man bru.
kar kal!la "fattiga" föräldrar och bod
de i omodärna stadsdelar. 01'ika aspekter
på ungdomsbrottsligheten får här en
klar belysning, Jag tror att dessa syn
punkter direkt kan överföras älven på
svenska förhåhlanden,

En av de mest märik'1'1ga fakta, som
påvisades, var den tddig'a åldern ,i väl
ken brottsldgheten framkorn . Hos många
började svårigheterna ,i forrn av olyd
nad, ostyrighet, trots, haLsstarrighet och
raseriutbrott redan i Iekskolan eller för
sta klass. Nära hälften av brottsltngar.
na, voro i klammeri före 8 års ålder
och den andra hälften före 11 års ålder.

Om också de "normala" pojkarna upp
visade en del snatterier o. d. var det
tydlig't att de "bcrotts:l!i,ga" ,genereHt upp
visade mer bestående och allrvarl,igare
beteenderubbnlngar, såsom inbrott, oli
ka slag av tj,uvnad, lbHstölder, rymning,
överfall, slagsmål etc.

Rent emotionellt visade de unga
brottslingarna en attityd av hot, trots,
hämndlystnad, mtsstänksamhet. De ha
de en stank känsla av att ·ej vara UJPP
slkattade. iDe vore parasitiska och ön
skade att bH omsedda rutan att behöva
göra något av e,gen kraft. Maktlystma
den ,var en f,ramträdande egenskarp . De
ras ruprptr,ädande ,var rpå det hela taget
oikamratl1igt. Andrru drrug vcar halsstar
righet, egocentricitet, avsaknad av själv-

kr,itiik oc:h sensua:Htet. Derrus sexuella,
familjära och sociala beteende var mer
opålitligt än för de [aglydiga pojkar
nas del. Konflikbikänslor gav ,gärna,
vål'dsrutibrott hellre än .a,t,t de hämmades
eller glömdes, som hos normala indivi
der. A andra s'tda,n ledo de mindre än
andra pojkar rent emotioneUt a;v ångest,
wänsla ruv ö,vergivenhet, hjäl[>fMshet eller
fmliktan för att göra fel eller misslyckas.
Brottslirngarna V1oro ottllfred!sställda ,in
divider.
I skolan äro de ibrotts,!iiga pojkarna

sämre än man skulle ikunna tro av deras
intellektuella ståndprunkt. De äro oin
tresserade oc,h lata och ha Hten drift trn
rationell träning. De iha l!iten tendens
att rplanera Iför framtiden. iDeras efter
middagssysselsättining är att gå och dri
va på ,gatorna för att hitta rpå något
ofog eller att på någ,ot sätt tj1äna en
slant. ne trakta mer efter äventyr än
att deltruga i siport. Deras törst .efter
spänning har tidigare iwsait s>ig i otyglad
rörelselrust.

Faktorer till brottslighe.t.

Se vi på tyipen finner man 1enlri:gt ut
redningen att ,brottsliga pojkar är mer
muskulösa och maskrulina än icke :brotts
Hga. Kroppsawviikelser är rn:indre lfreik
venta. Hos de .brottsliga är familjetypen
mer eller mindcre lågtstående 1:rnom sam
ma socriale~ollJOilTI !iska g111J!PP •. Förekoms
ten av emotionella störningar, mental
utvecklingsrUJbbning, alilmihol1ism och kri
minella vanor har !benägenhet att :vara
hög. Föräldrarna, bemöda sig mindre om
att ge ,barnen en ansbändig standard
oCih lkontruk,t och planera,r Htet fö,r fram
Uden och äro på det hela tagit mindre
respe,ktabla. Därmed är ihemmen äiven
mindre strubila och ofta fö·relmmmer
sktilsmässor, död eller -långvaPig borto
varo av nå!gon av föräldrarna. Ett varmt
emotionel1!it llirv mellan föräildcrai' oah barn
är ovanligt. FöriäLdrarna äro ofta ej
överens, då det gäller diciplinärt upp
trädande mot barnen. Faide-rn äir mången
gång pedant ocih ,tar ofta till kvoppsa,ga.
Så kommer ,ä,ven att if:1amiljen ofta by
ter bostrudso:rt och 'barnen få på så sätt
svårt att knyta vänska1Ps1band. Föväld
ra:rna kan aHtså !karaktäriseras genom
sin ,mindre lforståelse iför sina ibarn. De
är ej stabila, och tillgivna och ha mindre
morw1tislk ,standard. De ha i allmänhet
en sämre :förmåga att vara ledare ener
passande föredömen fö,r scina barn.

Berättligat är ,ä,ven att :!:1Då!ga sig om

här finns en viss särpräglad ;personlig
hetsty;p aw konstitutiMiell ,grund. Barnen
s'lmlle då fvån början vara mer mottag
liga för inflytantlen, som 1gör dem till
brottslingar. En författare, G1ucks, pe
kar på temperamentet. Man finner des
sa barn rastlösa, energiskru, impulsiva,
utåtvända. De ha en tendens att g,å rakt
på en situation oCih mindre benägenhet
Mt närma siig den metod!isikt och dd:s-lm
tera saken.
I våra dagar kan man ej glömma ,a;tt

även se sak!förhål:la:n!det å. lbely;sning av
ändrade sociala krafter. En ibetydelsefull
fwktor är, häirvid kyrkans sjunkande be
tydeise oCih sbatens och iklomm111nens in
flytande på indiv,iden.

Liten •elle,r ingen !betydelse ,a,nses föl
jande förhå!Ianden ha för ,UJppikomst av
brottslighet.

HälsoförMUanden.

Någon slk1i~lnad melilan brottslingar
och ej 1brottsliingar ifinne,r man ej vad
h!ä,1-san beträffar.

Ekonomiska förhållanden.

F1attigdom ,synes ej ,vara nåigon fram
triädande lfalktor som orsaksmoment. Ej
heller leder tillstånd av gr111Sade för
horprpningar åt det ll!ållet. Det är sant att
brottsli'gheten steg något under de;pres
sionsåren 1929-1'9,313 men procenten steg
änl11ll skaripare oah Wl en myc,ket hög
tröskel före år 194.3. Den har s,enare
fortsatt att stiga.

Intelligens.

Proportionen ruv svagt begåvade 1bl1and
brottslingar är något hö,gre än i aHmän
het. Proportionen av mentalt defekta,
som är brottslingar, är liten. Intelligens
ålderns medelta,1 är ej så Jå!gt under det
normala.

Att vara medlem i en liga

är ej ihel!ler av nå.ig,ot direkt orsakssam
ma111ll!ang. De flesta i Lig1orna voro brotts
lingar redan före inträdet. Ligahildning
arna ha dock det otrevl1tga med sig, att
det mångfaldi1gar den asociala aktivite
ten.

Psykiska missförhåJlanden.

Varken p,sykoneuros eJ,ler psykos spe
lar någon f,ramträd!ande roll, då det gäl
ler etiologien till brottsMghet. Glruok an
ser, rutt ;psylmpaiter äro mycket säHsyn
ta, men man fänner tvångsinstälilningar,
behov ruv ,sjä.11\/'Plågeri, symboliska rut
tryck för undertryc'kta drilfter, agigves
si!on, känslor aw att 'ha b1ivit över,gLvna,
äiventyrslust och konfliikte,r, som upp
komma genom att vederibörande har
svårt a:tt anpassa, sig inom famdljen eL-
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ler ,i •probllem, som lräniger samman med
sexualfivet,

Lekaktivitet.

Den emotionella ikTaift, som Hgger i Ie.
ken synes ej ha så stor betydelse, när
det giHiler att väcka kra&ter mot <brotts
llghet, Tap,pan . ger följande generalise
rmgar ;

1) Att vara; en god gymnast har ingen
relation till 1bro,ttslighet.

2) Erifareil!het Ifrån •l,a;glekar i förströ
elsesyfte synes ej ge någon ökning i
överförande av allmänna karaktärsdrag
efler uppförandemönste·r.

3·) Även högt klva1i1iicerad d'öriströelse
resorberar ej nog energi eller tid för
att märkbact förva111dil.1a; ett barns .benä
genhet ,att deltaga li brottslighet.
4) Leikgruipipen ikan ståmulera medlem

marna till iUegala handuinga.r, att på
skämt deltaga då deras Iektid är över,
särskilt om /brottslingar är med i gTUP
pen,
5) Mån:ga rekreationsprogram synes

ej på något sätt nä tiH de barn, som
behöva dem mest.
6) Om ett barn är disponerat för lag

överträdelser, behövs det mycket mer
än lekar och sport iför att nå nägon ef
fekt däremot.

7) Om lbarn har råkat tyclka om
brottslighet som Iek - vilket är myc
ket van111gt - är de 1k!änsfosmmnin,ga,r,
som detta medför, vanligtvis större än
de, som organiserad -lek kan •giva.

Man har ännu ej d'unruit någon säker
förebyggande åtgärd, med vibken man
klan motverka brottslighet. Myoket har
försökts i den vägen, men det tycks va
ra förgäves. Man arbetar på att finna
ut, och det så tidiigt i livet som möj1'i,gt,
de emotionella svagiheter som ger in
riktningen mot asocialitet. Individ, fa
milj, skola, sammanslutningar, samhäl
le skall sluta sig tH'Ls,ammans för att
fi1rma vägarna, •Man måste motverlka
mtssförhåäiandena i hemmen, i sikcolan, i
samcnanssutningur, i ikom,rrnun och stat
ror att nå målet. Man måste komma
till en positiv individue~l Inrfktnäng' och
ej enstdig't ,gå efter gruppanda.

Lat oss nu titta på några typer av
brottisliqt beteende.

Lög111aktighet.
Med lögn menas en a•vsLktJ.i.g osan

ndng' för att bedraga. Lögnen har stor
betydelse iför att vinna fördelar för stg
sj>älv eller Iför att slingra sig undan.
I vamltga d'a1'1 är den aJV Hten betydelse.
Mindre fögner kan dock !flå stor betydel
se. Föräldrarnas !iver att barnen skall
ll!Jlipfora stg ·perfekt, leder till överslkatt
ning av dess betydelse. Ett redan lföre~

li'ggande d:•riiktionsti'llstånd mellan för-
äldrar odh lbarn ika;n ,genom en fögn få
n!är,ing och oviljan slår rut. Man lkan äiven
tänka; sig saken så, att barnet '.l!ägger
miärlke tiH hur aJl1varJ,igt föräldrarna tar
en lögn. Det känner sig 'lllpipmäriksam
mad. Det använder lögnen Iför att oroa
föräldrarna och på så sätt kan lögnen,
liilksom stjälande, bli en vana eller rät
tare sa:gt ovana.
Bristande s,inne för o•rdens ,innebörd är

vanii,g,t i bamens språk. En förståelse
för det signlifikaliva i sanningsenlighet
kommer i11örst i sjätte eHer sjunde året.

Det finrns många arter av lögner. Fan
tasteri, imiterande ,lögn, överdri:ftslög
ner, sociala •lögner, aViVä.rjande lögner,
ko!IllPe:rrs,a;fol'lislka lögner, anta,gonistisika
lögner, hämnida,kt,i,ga fögner och sj,UJk
Hga lögner. J,a,g ,nng har man anledning
att ljuga.

Fantasteri

är ej någon lögn. Föraldrar och omgiv
ni111g lkan dock ibland ta det för fögn
och däri-genom väcikes oro. Barnet, som
lever i en kanske alltför trång ~rld,
fantisel'lar och förstorar ll(])P händelser,
för att :flå l,~tet rmer int·resse i :sin om
givning.
Blir fantasien allt mer excessiv, 1bör

man bromsa upp den och 1-ägga sig vinn
om a;tt ämdra l!itet på barnets omgivnmg
och göra det mer ,glatt ocih ljust för
barnet. Mer innehåll i barnets värld,
mer lelkkamrater.

Barnen imiterar gärna de äldre. Far
föräldrarna ofta med lögner, dröjer det
ej :länge io:man älven ba,met kan den
konsten.

Ekorren liksom barnet samlar instink
tivt - men det ä,r inte att stjäla.

Foto: 1s. Karsbrink

Konventioneli'a lögner eller s. k. sociala
lögner

är ju synnerligen ·vanldga ibland •de sto
ra. Man skyller ipå en sa;k för att sUippa
undan en annan. I telefon säger rman,
att man ej mår ibra d'ör a,tt ikomma ilfrån
en lbjudning, som är opassande för en
oah barnet ihör •på. Barnet ttlfä1gnar sig
detta fömt som imiteriillg, men senare
börjar d•et försitä, att man kan iha nytta
av dyil. Iögner.

Avvärjande lögner

aillvändes för 'a,tt komma ilfrån ett straff
el. dyl. V,i skaH förstå att barnen är om
gärdade av en massa regler. Det är
omöjligt för barnet a;tt lkiomma ilhåg a1fa
och som en !konsekvens diäraN följer, att
det bryits mot reglerna.
I många faiH vinner m:an •resultat, ge

nom att ifromhålla för ibarnet, att lögn
är eU felrukti-gt sätt att ~omma i!frå.n
besvärliigheter och aJtt det är ett fegt
sätt att sno sig. Bar.n tyclker ej om
feghet och skvaller. Man skaH fram
hålla för barnet, att människor som ta
lar sanning respelkteras ooh ig,illl:as.

Kommer barn 11.lipprepade 1gänger med
tyd[·i'ga lögner inför förätdrarna, sä be
ror det oftast på, att barnet vill dra
UiPPmläviksamhet Ull sig. Blir diörälclrar
ställda •inför ett dyl. !beteende, skaJ1 de
ta en kritisk granskn-i.IJ1g av sig sjiiHva.
Sannoiiikt liigger saJlren så tiH, att de ha
försumm•a,t sitt baTn elller, att de är allt
för ped!antiislka och fordrande.

Är föx,iilldrarna alltför fövdiande ikan
barnet komma med lögner för a,tt und
v1ka '.k.La.nder. Barnet skryter med hur
duik.tigt det varit (På det och det områ
det. Det ,är s. k, kompensatorisk lögn.
Lär sig ej föräldrarna förstä betydelsen
aJV dessa lögner driver de sanndlikt fram
vanefögnare. Nej! Ta lbwrnet sådant det
är med ana M och dlövtjänster.

Hämndaktiga lögner

kan vi även ,ge en ·belysning. Revansch
är bas för Iög.nen Hksom för .stölder
ooh dlydna'd. Barnet ,önskar att skiipa
rätt,v.isa även crnec'I sina föräldrar och 'lju
ger för att reta dem. Härvid kan det
dra till med en rviä.ld!ig 'lll))pstäl[ning av
lögner. Barnet kan även anse sig lllpip

föstrad på f.el sätt, det ,kan äiven ikän
na stg iSVarbsjulkt ,pä ett syskon. Det
kommer med lögner för aU hämnas.
Felet här är ofta således över-auktori

tet b!os för,äldrarna, •vHket skall rättas
till.

Stjälwnde.

Att stjäla kan vara ett oskyG'Cliigt
symtom, ,som ej för ,med siig aHvarligare
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konsekvenser. Inom fam li jer, där för
äldra-b am at ago rus m fö reli ,g 1ger, eller där
en överkä nslig far d'örsölk er att l<äJ giga
den d'u I1tvuxn es synpu nk ter på barn en s
han dl ingar, ka n u.P!Pf attn inge n om m ind
re stö lder öv er drav as och ge upphov tm
al,IvarUga lkons,ekiVenser.

Orsakerna till stjälande

äro ol,ilk.a och ett säirslkiljande av orsa
kerna är ofta svär. Ett barn förstår
ej annat än att stjälandet är att till
ägna sig något själl.v och förstår ej hel
ler att de ,berövar en annan 'Person ihans
egendom. Man skal; dä:rtt'ör ej gärna an
vända ord som stöld ellller tjuv på bar
nen.
För att förenkla förståels·en .Ul,l den

mekanism, som leder 1til'.l stöld, måste
man dock göra ett särskiljande. V,i sko
la dock a,Jltid: ha för ögonen, att flera
motiv kan spela in vid varje ti!llfälle.

Vri kunna taäa om avsaknad av sinne
för äganderätt, ibestickning, önskan att
äga, hämnd, och kriminell stöld. Vi skall
nu dngå på dessa lflö ,rhållanden och se
vad vd finna.
Stjä;la,ndet baserar slg ofta pä felande

förståelse iför äganderätt. Att tycka 10m
att samla är instinktivt. Ett barn på fyra
år samffia.r ofta ett förråd av ailllehanda
saker. Denna normala Jiver stävjas dock
av respekten för andras ägodelar och
den respekten, måste Iäras, Att stjäla
blir ett resuätat av bristande träning i
detta hänseende. Då ett baen tar vär.
delösa saker, kaläas det ej att stjäla,
men kommer man 'lliPIP Ull saker av mer
värde bHr det mäl'lkHgt nog en annan
saik.

Det är :lätt akt förstå ett barn, som
växer upp ,i tråJngibodldhet, där det ej
finns prrvategendom. Man delar rum,
säng, kläder och leksaker med d'örä!ld
rar- och syskon. Hur ska,l!J! dessa barn
jjå det rätta begreppet om äganderätt.
Ba.rn, som även tänker osjälviskt och
gärna delar sina ägodelar med andra,
kan ej förstå annat, län a,tt även de äro
i föH rätt att taga Iför s-i,g av andras sa
ker. Det är ej att stjäla från ,barnets
syn,punikt.

For a,tt :komma tmrätta med begrep
pet äganideförhållande iför dessa ,barn,
bör ,man se till, att det ifinins mgot som
endast är barn·ets eget. Bairnet ska;IJ iha
nätt tiH sin ibädd och ikläder, och det
ska~,l ha en läten låda, där det kan lägga
saker där ingen annan har rätt a,tt gå
och snoka.

Bestickning.

Många barn ;stjru iför att kunna muta
kamrater att va,ra bes!kyddare. -De stj:ä1
leksaJker, rpengar tför a,tt slkaitifa .glass el-

Stängsel i naturen

ler idyHkt för att ge ikamraten. M.assor
av barn äro inblandade ,i deUa. De barn,
som stjäl, lider ofta av någon minder.
värdiighet, ikan:sike ett lyte, de ha smut
sti,ga k]äidler e:Jler alltför fög,onenfa:Uan
de kliäder och komma så på kant med
sin omgiJvnilllg. Den enda utvä.gen är
att ,köpa ,siig fri Ifrån plågoanldarna. Det
end'a sättet a,tt skruffu nog med pengar
därti'l[ 1 är att :stjäla.

-Denna, !llorm a,v stjälande, är i sig sjä:lv
utan större mening •och vanligtvis för
svinner ,beteendet under ,g,od ledning. Gi
v,etvis skall man göra allt för att korri
gera felet. Oår det ej, !bör man söka dn.
ta1la ,barnet, att bära sitt l•yte med ihög
buret huvud och gie honom kompensa
ti!on 1i andra ctlärlföghet·er.

En del 1barn stjä.l för att ,vi,sa sig duk
tiga att smita undan och -vinner så po
pularitet hos sina iklamrater.

önskan att äga

är aiv mindre J:Jetyd'else 1so.m orsak till
br,ottslli,gihet. Här ikomm·er v.i >in ,på eko
nomiska lfiövhå:fäanden. Det lkan vara av
viärdle att veta att redan ,ett yngre 'barn
förstår sig ,på, att man ej kan fä a:Jilt
och diet s!k 1a,J,1 man ]ärw ,barnet förstå.
Har man ett barn med många önsk
Jlli.nJgar och det är -i ålldern a,U kunna
klara pengar, är det :läimpldgt att ge
barnet en v1eckopenrning, som rim1igen
sva,rar mot fami'11j,ens stanaavd.

Hämnd

ha,r ofta medl sig så stia:r,ka emotionella
känslor ,att det kan ge ua:,,pho·v till stöld.
Mången ,gäng är syftet detsa,mma, som
då det g,äi!Me Jö,gnaJkt i>gihet av !denna or-

Foto: G. Erixon

saik. Barnet stjäl för att retas och för att
hävda silg el1-er viäc,ka u,p.m'ärksamhet.
Har rn:an ,barn som stjäl av dennw an

ledning och gör så att säga revolt mot
sina d'örä1dlrar eHer mot lag och rätt,
skaH det ibehandlas så, att man skär ned
s,in egen a:uktoritet. Man slka;ll läta bar
net ,känna, att det är en älskad medlem
i d'ami1j,en och lika viktig som näJgon
annan.

Då ,ett 1barn anser s!ig lfel fostrat eller
det btbr;ingats den uippfättningen, att
det lfått för ['itet pengar elJer för met
leksaJker, ,tycfoer det, att det kan fägga sig
till! med det oc,h det, ehuru diet är en an
nans. Barnet tycker, att dethar rätt därtill.
Denna etiska i1mpuls 1kan föra :med sLg,
att stjälandet fortsätter äv·en i Ujppväxt
ålder. Det är av •vi:kt a,tt här (diskutera
med ·barnet för att söka flå det att för
stå att det lhar fel. Det ä,r även av vikt
att föräldrarna, då tmstår sina egna
miJsstag ocih tiJilisitår :för ba:rnet, att de
ha var,it för,ibestäimda, men att det måste
komma hiU ett sa·i.niförstånd ocih ett för.
trondefllllllt sama11bete meJilan 1ba,rn och
förälldrar.

Den kriminella stölden

är den .me.st al'lva,r1iiga. -Den: förekommer
mest hos ;pojkar oc:h de ha övertalats
a,v äldre eHer aJV ligor tm sina hand
Hngar. kv' lfDuktan för uipiptäckt kom
mer därefter ,stö>lderna att fortsätta. De
ävo ,pressade aJV sina ,uppdra,gsgivare.

Des 1sa 1barn äro ofta >från ihem med
neurotiska d'I'ag. De ha u,pp,fiostrats av
sina uppdra:gs,gi>vare i en runda, att det
v,isserHgen är trålkigt att bli ifa1st, men
det är så mycket strntgare att kunna
1<ilara sig. Då blirnet har 11:ållHt på att
stjäta en längre tid, kommer stjälandet
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att fort.sät.ta och barnet gör en Jwimi
nell' ikarriär.

Rymning.

Barn rymmer hemifrån på ,gruind av
äventyrslust eller ,på grund av att hem
met är otrivsamt. Små barn och barn
med mental defekt, ikan även ibland
ströva iväg Ifrån hemmet ocih gå förlo
rade, Dessa barn kan ej räknas som
rymmare. De äro i behov av mera till
syn.

Barn som rymmer ihemilfrån på grund
8/V äventyrslust, äro oftast i pubertets
åldern, Ot5ta misstänker man, att bar
net skaill rymma och ofta ger barnen
anvisndng' om var de är att finna. Nå
gon gång vill barnet hjälpa familjen
genom att .reda siig sj'äilv och tjäna peng
ar. Han vill lfå det bättre och komma ut
i väräden och se si,g omkring.

Då barn rymmer hemiifrån på grund
av vantrivsel i hemmet, fölijer beslutet
ofta efter en lbesvärHg period i hemmet.
Bakgrunden ,kan vara föräldrarnas av
visande hål-h:t1ing, överauktoribet, föräld
rarnas oenighet, rivalitet mot ett syskon
och avsky för skolan. ]bland kan det
vara en hämndkänsla mot föräldrarna på
grund aJV en orättvisa eller Inbdllad
orättvisa.
Då det gäller behandlingen är gtvet

vis 1f:örsta steget, att röja undan besvär
li'gheterna i hemmet. De barn som rym
mer, för att ta sitt öde i egna händer
och ikanske för att ihjalpa fami:l'jen, är
ofta samvetsgranna oeh fli,tiga. De äga
även betydande initi1atiiv. I dessa fall
kan ett samtal om nödvändigheten av
ordenthg yrkesutblldnrng och framhål
landet av det rikt.iiga med att, familjen
häller ihop ge en god !hjällp.
För barn, som rymmer hemifrån på

gmmdl aiv äventyrslust, skaH man söka
göra 1förhållandet i hemmet mer intres
seväckande..Man skaH söka få barnet
in i en ungdomslelubb eller dyl. så att
det r11år rutlopp för isim energi.

1Ett vanltgt misstag' från föräldrarnas
sida är, att de säger tiH barnet, att det
gör dem detsamma, vad ba1·net gör. Ett
dyl. 1stä[lningstagande gör 'bara situa,t,i10-
nen än värre. net stegrar barnets
hämndkänsla mot hemmet. Barnet skaU
känna att det är uppskattat i hemmet.
Älven en rikt:ig behaml:ldng i skolan vild
UpfPrepaJde rymningar ikan l>ätta på
problemet. En övevkritisik attityd,
kroppslli,g lbestrafifning, tj,atande och ut
skiämning har ingen veI1kan utan örnar
end!ast hatet.

Då brurnet återviände,r, skaH man s·öka
med all ,värme ocih kärl1ek söka hjälpa
det tiltlrätta och föräldrarna s·kall
även kritiskt granslm s,ig sjM'Va.

~a&n
Vår förening har nu avslutat sitt

38 :e verksamhetsår, för vilket redo
visning lämnas i dagarna. Försälj
ningen under året blev 7.821.000 vil
ket är 743.000 :- mer än föregående
år. Detta är den största ökning i kro
nor som någonsin redovisats. Räknat
i procent finns det år som haft högre
siffra, men då har det också varit sti
gande prisnivå med i spelet. Under
1957 torde livsmedelspriserna stigit
med c:a 2 proc., och det kan för vår
del vöra sig om ännu lägre siffra be
roende på den åteThåHsamhetslinje
vi följt. Därtill kommer den sänkning
av ett väsentligt antal "högmarginal
varor" t. ex. tekniska varor, konser
ver etc., som under senhösten genom
fördes. Även beträffande lågmarginal
vavorna tål vi jämförelse.

Antalet hushåll har ökat med 61
och var vid årets slut 1.847. Den goda
uppslutningen omkring vsår förening
ooh inflyttningen inom nya bostads
områden har medfört att kostnaderna
kunnat bemästras på ett tillfredsstäl
lande sätt. De ekonomiska resurser
na, som finnes i vår förening sam
lade under de 38 årens verksamhet,
samt de goda redskap i form aiv stora
moderna snabbiköpsbuUker gör det
möjligt för oss att taga nappatag på
"prisfronten". Vår linje för 1958 är
att med stor uppmärksamhet följa
prisutvecklingen till konsumenternas
bästa.

Föreningens nya verksamhetsgren
OK-Bensin-servrcestation har fått en
synnerligen god start med hänsyn till

A1tläggande av eld är en företeelse
hos ,pojllmr. Det är orfta nyhetens be
hag srom ,får dem att tända.

Barnen kan dras med dominans
problem, krampartade til!lstårnd, tförstö
re1se-l>UJsta os'V.

*
Ja vi ha nått s1utet a,v vår redlogö

rel'se. iSom ,a,vs.lutning, vm ja;g erinra om
ett ,a;nnat refärat, som för några år se
dan ,var irnfört i Gustaivsbergarem Det
handlade om att "Pl>antor behö,ver sol
och 'barn kärlek". iSom ,en räd tydtlig
orsaikstvåd genom hela redogörelsen här
ovan 'känner 'Vi hemmens stora betydel
se. Vi ska bemöda oss om att i hemmen
låta kärlek och rinnerJ!tghet i förhåillan
c!et meHan !barn och föväldrar ,gi,va den
try,gg,het, 1som är nödivänidli,g för en har
monisk utvec'Ming lhos vår;a ba,rn.

John BeUander.

årstiden. När ivåren kommer blir den
givetvis mycket mem utnyttjad. I
Grisslinge har om- och tillbyggnaden
gått mycket snabbt, och vid månads
skiftet februari-mars tages den nya
butiken i fullt bruk. Det är en triv
sam buti'k, som är värd en resa ner
och titta på.

Verksamhetsberättelsen för 1957
kommer att öiversändas under person
liga adresser till alla medlemmar. I
dessa kan man läsa om vad som skett
under året. Arets distriktsstämmor
börjar söndagen den 16 mars i
Värmdö ~ygdegård och fortsätter se
dan i Bergasalen den 17 och 18 mars.
Vid distriktsstämmorna lämnas infor
ma:tioner om verksamheten, och då
går det också att fråga om saker och
ting som berör verksamheten. Vid
stämmorna blir det utlottning av ett
antal vinster utan någon kostnad för
deltagarna. Vidare blir det musik
samt en kort men trevtig film.

Hjärtligt välkomna till årets di
striktsstämmor.

G. M-n.

Strömmingsfiske
1S1portfiskeklrubben erinrar om att

Lfö1>sstyrelisen fruststäill:t att :fis!ke med
mer än -en huggkrok på Hnan s. k. häck
l1ing är förbjudet. "Hugig,krnlk på linan''
innebär att enda,s,t en kvok får :finna1s,
den må sen rvara fräst-aid på sj-iillva liinan
eller p,impe[n. Kroken fiår vara utför
mad ,som eillkelikrok •eHer ,trekrona. För
budet mot rhäckLing ~nnehär att över
trädelse innebär åtal. F1övbudet ,g,äiller
från och med 1 jan. 19;58.

Tack!
Ett varmt tack till fabriken, pensio

närsföreningen oc?i, all.a vänner för de~
tagandet vid jordfästning'f:!n av vår far
Oskar lliagnus Eriksson.

Barnen

Till Gustavsbergs fabrik, arbetskam
rater, psnsionärsförening, grannar, släkt
och vänner be vi få framföra vårt var
ma tack för alJt vänligt deltagande vid
min kär:e makes och vår faders bort
gång.

Agnes Thun
Barnen

För väntig hågkomst vid vår broders,
Valfrid Johansson, bortgång be vi att till
kommun, kyrka och grannar få fram
bära vårt v,arma tack.

Bernhard och Elsa Jo~son
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Gustavsbergs Orkesterförening gav
söndagen den 26 Jan. 195-8 med Gustav
Svenssoru som dlrigent en Nordisk kon
sent i Bergasalen. Den som inte var där
får skylla s,i,g själ<v. Det -v,a,r den för
nämllgaste ~onsert orkesterföreningen
girvit ihittuls. Solist var Nackas "under
barn", numera 16-ådga Göran Nilsson,
som med den mogne konstnärens, anslag
tolkade Griegs ;pianokonsert op. 16. Or
kesterföreningen, Iför ilwällen i sällsynt
gott slag, gav prov på alla de nordiska
ländernas musik Island hade premiär
med J. Leifs Rimna kvida, ett isländskt
scherzo som slog an på publuken, och
Fliniland hyllades som sig bör med 1S,~be
J.ius Finlandlia, en mäiktig slutvtnjett på
ett förs·ok tild samäng kring nordisk
musik.

Kommitten för "Julfemman" kan läk
som föregående år redovisa ett gott il"e
sUJltat av sin verksamhet. Under några
hektiska veckor •i slutet pä november och
början pä december förbereddes julkon,
serten som •traditionsenligt ibjöd det bäs
ta Oustavsberg ikan lbjUJda på i rnusjk
väg. Gläster var Marta-kören !från Stock
holm som lilks:om övriga med/verkande
Gusta:vsbergis blåsorkester, Gustavs
bergs manskör, Oustavsbergs Orkester
förening och intet minst Lucia-kören gav
en för.ll!ä.mN,g musikhögtid.

KYI1kan var Ifylld tdll sista, rpJ·ats och
konserten in/bringade 1.127:54 kronor.
Med ö,vriiga btdragsgrvares insatser, Gus
tavsbergs F1a!bniker, Oustavsbergs Kon
sum, Lotta-kåren, Röda Korset och 1951
års obl>i,gationsförendng lffick kommitten
3.134:43 till sitt förfogande. Kontant och
i fonm av presentkort utdelades till gam
J>a, och sjuka i ,Gusta"<.nsbe,rgs ikommun
2.200 :-, !Efter avdrag för utgifter på
15-3 :20 har 6•81 :23 överförts tiJ1l komman
de år. Utom här redovisade inkomster
ttlhkommer att Oustavebergs konsum
f,ri!kosUgt bjöd de närmare 100-talet
medvenkande vid julkonserten på Jmff·e
och stod fö,r tryckevi>kostn,ader samt att
Gustavsbergs Frubriker skänkte en min
nessak till Marta-körens medJemmar.
För all friv,illig medvenkan och !kontant
stöd framför kommdtterade ett varmt
tack.

F. B.

Daghemmen och Barnträdgårdarna
hade gemensamt föreldramöte !P'å Alker
lyckan den 13 februari. Repre•serntanter
för styretsen ocih ett 40.tal föräldrar iha
de inlfurmit s,i,g och de uttryckte också
sin f,örtjusning över de nya trivsamma
l'ökallerna. Efter den tradLtionsenl>iga
karofedri>cllmingen talaJde rektor Bengt
B?rjes:&on, Stookholm över ämnet, "Bar
nens sk,rupande venksa,mhet:', varpå följ
de disk111ssi:on.

Agitatorn Elis Ffodh deltog i Gustavis
•berg,s Nyikt&hetsvänners Sama11bets
komimittes årsmöte på Vävdishiuset den
20 fäbr. Han berättade lhi:storier om kän
da lfol'kröreJserepresentanter ocih det
skrattades ,g,ott åt deras sätt att kJara
olli>ka situati>oner.

Nya i ~tyrelsen bleiv Sven Ha,gman,
Anna Andersson. De !frrumtida planerna
innefattar ungdomsalfton, för1älldramöte
och möte pä Folknykterhetens Dag.

5-årsjubileet firades med fest i Berga
salen den 23 felbruari, där Oscar Fran
zen från Rerpresentantf·örsamlingen
Sit>ocklholm ,talade. Operrusångare Arne
Oh1sson ocih Gustaivsbevg:s Stråkorkes
ter medverkade.

Lars Madsen berättade om sin iheli
koipterresa tm de viäglösa männiJs'kornas
land när han gästade F1o[lkan den 3 .febr.
Med skioptVkonbilder il:llusrtrerade han
färden och förhållandena i de traikter
som färden g,äJlde.

På Folkans vind hittades häromdagen
detta nätta bålgetingbo. Jämför med

tändsticksasken.

3drottsspalten

IFK Grisslinge
som under 2 år fört en närmast under
joI1d'isk tillvaro, ihar ,under vintern lyc
kats få 'l1ipp huvudet ovian snön och fätt
m1got wdgade vyer. Vi har ilydkats spa
ra rhop tilll ett A-Jwg och ett Juniorlag,
soon 'Vi ,nu äntligen. k,unnat .sätt,a på i:sen,
för att få dem att spela ishockey.
Bålda lagen färoe sjJg !fran börj,an att

ta stryk ordentligt, vilket taclk:.samt no
t•erats aJV motståndiaTna i deras måilpro
toikoUI. A-laget har emellertid i sina s~sta
matoher 1lyckats. 1g11usa vissa fiö,rhoprp
ni:ngar genom att Jura tm sig nwgra
poänig.
Intresset lf.vån ·grrubbarnas sida är inte

a,tt ta mist•e på, trots att vli. har m:äst
föra en ekionomLsk politik, som Ugger
så 1ångt Ifrån profe,ssi>onaHsmen, som ett
gärdsgärdSJlaig tfrån VM-finalen.
För 3Jtt inte nöta Iför mycllret på våra

tomma lbanklböcker har vi varit tvun.gna
att ikombinere tr:äninigstimmarna med
seriemat0herna, voilket ,gi-vit oss fle,r i!e
diga kiV1ä!I,ar, men samtli,cHgt ·ett ut
miärlkt g:ödining,smedel för de kommaJ11.de
grå ihårens clharm.

Denna säsong skruU v1i. förutom se,rie
m8Jtcherna ägna 013,s ät att studera spe
larna och lföI1söka smälta in, i den miljö,
som rore'lmmo:ner ha:kiom ,k,ulisserna.

Vi lär oss ,v;äl inte precis spela .i!shoc
key på ett tiotal· matcher, men får
kiung Bore reg·e,ra ett tag tiH skiaJ:l vi
väll åtminstone lyckas snappa upp ,nåJgra
små korn, som v,i kan plantera under
sommaren •och sedan skördia nästa vin
ter.
I A-lagsserien, KvaliifiikaUonsserie 2,

har vi hiittlllis a;v "<.nåra m1otstånda,re bQi
vit placer,aide enligt föil'jam.de:

Hölk•arängen 4 4 0 0 23-12 8
Hainviken 5 3 0 2 21-17 6
Bagarm1ossen 31 2· 0 2 18-8 4
Grts,sldnge 4 1 1 2 13-23, 3
Oobran ,5, 1 1 -3 12'---25 3
GU!bbängen 4 1 0 3 1&----18 2

Engis.
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Heja hela familjen!
Korpen kallar till spänstår!

Kor,pidootts~ommitten samlades tilI
årsträff 23 januari. ,En översslot lämna
des för H~57 av de olika sektionernas le
dare. DetaD.jreferat har lämnats under
året i Ouatavsbergaren, men det !kan än
då vara ,yärt att erinra om något av
vad som skett.

Kontorsfolket blev kcrpmästare i fot
boll, och det är ju inte så of'ta det hän
der. Varpagubbarna håJller gi,g ta1kUskt
i .korpens 'klass 2, och noterar mteok.
ningar d två vandringspr'is mot andra
korporationer. Orienterarna vann laget i
Koop. RIM ii orientering och har därtHI
placerat sig i korpkavlen, nattikorp och
elitskubb. Skyttarna tog hem Koop. DM
med Manifred Lindstedt i täten och blev
så pass bra som 8:e lag i S 1ven9lm Dag
bladet. SA har de varit med: i propagan
datävlfngar m.m, och ordnat ifabri!ks
mästerskap, som vanns av HPF.

Under 19518 väll man ta nya tag. Ban
dysektionen lhar satt ,Jigång en serie li
Korphoekey och dlär 'har 10 lag varit i
elden. Den nya bordtennissektionen
skickade 3 deltagare ti111 AIK-cupen
(1-5) för att lära och få impnrlser. Nu
sätter man igång en stontävhng för både
unga och gamla. Fotboilslaqet är an
mält tliJ,IJ Koop. Alhansen och friidrotts
männ,en vill ,gärna vara med under som
maren i rona grenar. Gymnastiken ,kör
med manliga och ikNinnld,ga entusiaster i
Bergasalen. Handbollen för damer kom
mer så smlåt,t !i.gen med nya l:Ja,g i aälians
med Konsum. Skidåkarna går nu när
mast in för Koop, R:M i Köping (Dom
va= det mesta! sätt, anm.) och deltar
i en rad ~orptävl!ingar så länge snön
hå11er. Orienterarna siktiår också ipå lag
pris li R;M oeh sitt sedlvanUga årspro.
grann,

Vii är med i rilkstäivl'lngen "Bästa
spänsten': och sektions-ledarna har en hel
del uppslrug att fkomma, med för att
kamma hem poäng till iGustJavsber.g. Det
bldr tdllfäHe iför 1litet var att åJka för
"Snöstjärnan", bordltennisen i Bergasa
len lbör ju 1kunna saml!a mängder av
fulik, det ibllir vandringar, terränglopp,
tränin 1gstäivlingar i skytte, friidrott och
myclk.et :mer. Bland annat föreslogs :a,tt
Follk1parken-1K-0r,pen sJIDul[e ordna täv
]in,g i miniatyrgolf för pensionärer. AHa
gmJStavs,bergare, som !har niåJgon 1lmnta;kJt
med ifalbri·ken, kan prakti,skt taget vara

Gustavsberg gick upp

A-laget i bandy med tränare I. Johansson. Grabbarna heter Flink, Wallin, Wiberg,
Nordgren, Nilsson, Pettersson och Andlers·son och de knwstå61nde Akerströ.m,

Friberg, Nordström, Aooersson och Engstrana.

Efter den sista 'bandymatohen i pokal
ser,ie,ns klass I, gr,upp D, stod d.et ikilart
att Gusta'Vsberg hade 'Vil.lU'l rrit gr>ll!Ppen och
autså går >Uipp i Di<v. III nästa säsong.

De ifem matchernas ifac!it är följande
Gusta;vsberg-Stookholms I.F. 5~1, -
Handen 6--0, - TaD.l'dungen 1-1, -
Järla 8-----'2 och - Asitor 6-1, summa
26-5.

Målen har ,gjorts av: Gert Nilsson 8,
Anti Vallin 7, Hasse Nordgren 4, Len
nart Vibe:r,g 2, F,liirrn: .2 ooh Kurre Pet
ters·son, Arne Åkerström s·amt Åke
Siveinsik 1 mål vardera.
För att vänna Po 1kalen måste nu

1 Div. III

gruIJIPS'egrarna, till anl:Jalet 4, mötas i
en utslagsturnerin.g. Gustavsbeng ihar
hittiHs mött Älvsjö oclh f!örlorat.
Lagledaren Ando Bjorok och tränaren
kan äiven g1'ädja sig M rfriamgången. Fö,r
pubfä:ken är det också trevHgt :med 1bätt
ne motstånd iför laget än man ih:alft i oen.
na s•erie.
Juntorerna vann ,oC'kså sin grupp i se

rien, men ,ble,v uts[agna d. slutspelet om
juniormästerskapet. Dom kanske ,var för
onutinerade att spela "borta" och det ifår
nog A..iJ.aget också ikänna p,å i slutspelet
om Pokalen.

Axma<n.

med! ooh sa:mia poäng - även om vi inte
W'l'l!I]er "drömba;sturu" eller "klubbkär
ran".
Sektionerna kommer nu aJtt sälja Hä~

sonålen - det ger lbåde dem och särski.Jt
de harrdiikappade en sfant för idrottsut
övandet. Köp den!

'I1i,rl' Torsten Rolf, s,om under många år
v,arit fli,l:Jtg arbetare i korpidrotten över
fämruade årsträififen med tack ocl!. ,app
låd Kor,pför,bundets sta;nda;r. .Styrelsen
omvaMes Iför 19-5'8 och komp:letterades
med en ikontaJktman rf,rån Konsum.

-g

GiUSTAVSBIDRGAR,E!

Ni behöver en da,gHg tidning. Tag då MT

MORGON-TIDNINGEN
Vänd Eder till vårt ,plats1ombud, Edor Svens,k,

Hästha;gsvägen 5. Tel. : 3,04 21
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Storseger i Koop. RM
på skidor

Kl. 8 på lördagsmorgonen den 15 fe
bnuari skiakade vi haäg en oktett; gus
tavsbergare med A11Vid Olsen som leda
re till Köping och Koorperativa RM på
skidor. K_L 2 _rpå söndagen kom telegram
met om framgångarna. Vii har ifånigat in
den belåtna Arvid, som skulle viI'ja be
rätta mydket om bra grabbar, fina b!1'
nor och utmärkta arrangemang, allt
kryddat med trevliga poänger Ifrån sam
varon i gänget och med koläegerna från
landets alla delar. Men då utrymmet är
begränsat, d:1år Vi nöja oss med korta
konstateranden. Så här ra,prporterar den
gode Arvid:
- Vli åt frukost i Sala, på Konsum

baren förstås, Så direkt till Norberg, på
med skidorna och ut på banorna, fint
kuperade, idealföre. Ater till bilarna,
skjortJbyte och themnoslkaffe. T.imba1ks
till Köplng'. InJkvartering. Vri. bestämde
oss ,för ,morgondrugens före, alltså vall
ndng' med '8-wix.

1Samkviämet på kvällen i Sclheeleskol3:n
var ett av de trevligaste vii upplevt på
RM. Redaktör Renstrands resekäseri,
med fdlm bl. a. från Melbourneolympia
d!en, var ·ai1'la tiders. Den mannen skulle
vi allt bra gärna vilja ta till Gustavs
berg! Ed:1ter kvällsmat allmän uppmjuk.
nirug med dans. Och bums i säng.
Söndag morgon. Purrning 5.20. Stadig

f'rukoat. Grabbarna äter makalöst, nu
och vtd allra mål. Iväg de 8 milen med
bilarna tdll Norberg, dit tävlingarna för
lagts på grund arv snöbrist 1i Köping. K1.

Riksmästaren
Foto: V. Berglund

Lagseg,rare= Gustavsbergs Fabriker
Foto: V. Berglund

9 giJcik första starten, Ein bra speaker,
ro[ljJg och personlig; värre än Rolla, .kom
menterade al-la startande. Påminde om
middagen! Kl. 9.02 gick Follike Anevret
ut i spåret i seniorklassen och 3 min.
senare följde Birger Andersson. Redan
efter 1 : a varvet visade grabbarna 'Var
skåpet :slkuUe stå. Birge.r en aning före
Fohke - men så hade han också hans
tider att åka på. Gunnar Olofsson gjor
den fint ifrån sig. I mål kom de våra
in som ebta, tvåa och fyra och med 13
minuter drygt ttllgodo på segertippade
Urmeå.

Bland yngre oldboys var Valfrid Beng
lund, Oonny Pettern,son ooh Qöte Ha-l
v,a;rs1son favioriter - och de ikom också
in i nämnd ordning. Greger Åberg gjor
de här come ba:ck efter 10 år och belade
11: e piats. Starikt ,gjort!
Ernst Bäclkström lf11äste iväg, en 48-

årig -ä!Mre okiboy, och bärgaide s:älkerrt
2:a platsen efter stavka Harry Lå.nde
bong, Konsum, Stoc:khol1m. Och så stack
ungdomarna upp, odh -överraskade med
rutt :ta 2:a fa,gp,is i sin 1kl'ass. Kj,ell Lund~
berg 1som 3:a och Runar DaMgren som
9:e ,~n.
Pri1sutdelningen inleddes med tal aN

staidsfruII,mäkttges ordförande och så ta
lade diir. Hj1aI1mar:sson 1k1äckt och kläm
mligjt om lwoperatiiv S<limverkan. Och
våra ,pojkar åt väldel~ga. Ooh ka;mmade
hem priser på löpande band. Dahlberg
:llår ,t:rlföaks den stora ArgentaJkrukan.
Birger Andersson bärgad~ för aHtidi den
förn!ämliga silvers,ikålen. Den har vand
rat genom eLva, händer. Ooh packningen
i bil!a,rna utöikades med golvlampa, vålf
feljärn, skidor, -vå,g, ralkapparat, sov
säck, ,kaJstmill, vägglampa, och bindning
ar m.m. jämte plwketter.

På väg från jobbet
går jag förbi en liten knatte, som gre
jar nrugot på sin skida.
- Fabjo, fabjo!
Jag stannar och ser litet närmare på

honom. En liten stadig, rosenkindad,
blåögdsblickande snöpojke, ungefär
fyraårsåldern.
- Du får ta bått stenen från min ski

da, säger han lugnt men bestämt.
Lydigt slår jag av den isbit han kal

lade för sten, och som hindrat hans fot
fäste i bindslet.
- Vad heter du? frågar jag.
- östlund!
Inte Nisse, Kalle eller något annat för

namn nej, östlund himself var det. Han
får skidan. Tittar på den och tittar på
mej. Nej, han sa' inte "tack fabjo", han
sa:
- Du får se på TV hos mej.
- Tack du, en annan gång.
Jag fortsätter, men bakom mej hör jag

en livsjublande friskus, som bl. a. anser
det vara fullt naturligt· att en okänd,
gammal gubbe ska ge honom den hjälp
han behöver och lika riktigt att släpa
hem gubben för att TV-belöna honom.
En lektion i samhällsgemenskap! Så god
som någon! Vitaminsprakande framtids
löften med TV - i atombombens skugga.

Gubben.

Ocih här ett ubdrag ur .prisHstan:
1Senior.er, 20 km:

1) Rtksmäsitare Birger Andersson, Gus-
tavsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.17.09

2) Folike Anev·ret, Gustwvsberg 1.17.319
3') Yngve Norlin, Umeå 1.20.13
4) Gunnar Ololfsson, Gustaiv1berg 1.20.17

Yngre oldboys, 15 km:
1) Va!lfnid Berglund, Gusita,vs<berg 50.09
2) Co-nny Pettersson, 1Stocikholm 50.17
3) Göte Halviansson, Mora . . . . 54.31

11) Greger Åberg, Gustavs1berg 1.00.39
Äldre •oMboys, 10 klm.:

1) Harry Lindelboi:g, 1Stoc'kholm 40.49
2) Ernst Bäckls,tröm, Gustavslberg 44.02

Ungdo,m, 10, .krrn:
1) Bo >Dahlqvist, Trångsviken . . 42.00
2) Sören Jonsson, Nälden . . . . . . 42.31
3) KjeH Lundberg, Gustavsiberg .. 43.13
9) R.unar Dahlgren, Gustavsberg 46.13
Laigpriis, seniorer:

1) GustaVisrbengs iFlwbriker . . . . 3.55.05
2) ~onS1Um, Urmeå . . . . . . . . . . . . 4.08.36
La;gpri,s, ungdom:

1) Umeå. 2) Gu:stav;sbergs Fabriker.
Till s:ist vill Arvid Olsen på a!l,la ,gralb

barnas vägnar rikta ett tack till d'albri
ken för förtroendet att fä representera.

Nåja. Det ,gjorde ni medi bes,ked. Vi
gratulera!

'-g
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Tre dikter Television med saltstånle
av John Andersson

Friska volter
Gör inte någon besviken,
slå friska volter i ringarna!
Om du ej når huvu't på spiken
- då slår du dig själv på fingrarna.

*

En droppe
Ni bröstar er och kan vägra
att tro vi har samma mål!
Mycket kan locka och hägra,
när bräddfylld är livets skål.

Men en droppe kan rinna över,
en tår kan falla där.
Kärlek är allt vi behöver,
kan lindra vår själs misär.

*

Vi två
Vi två skall gå i solljusets strimma,
skuggan få,r vara bakom oss, min vän.
Nu har vi kommit i Kärlekens timma,
klockan går aldrig tillbaka igen.

Ja, du är min allra käraste Eva,
vi går mot stranden till Vänskapens s10.
För Dig vill jag bida, strida och leva.
Där skall vi simma till Kärlekens ö.

e'JRITT e'foRUM

'DiHåt mig, hr redaktör, att undra över
sambandet mellan Srver-i,ges-Englands
nationalsånger. som spelades vJ:d en box
ndngsgala d Göteborg, och de "smäälar"
som de därefter uppbrädande boxarna
gav varandra, Hade det inte varit mera
sttleniligt med giladiatorernaa intågs
marsch, tomtarnas vaktparad etc?

Reflektamäen.

*

Ingrid och Helmy tonar upp Rune Malm

"T.V. med saltstänk" gic!k d. år för 10
nästan fiuHsatta hus på Fo,11kan.. Trots
att "Lergöken" denna igång vände tum
men nedåt, 1fäck f'örf'attarirman Edla Ar
vddsson "d!ull hand". Hon behärskade sitt
ämne med stiU oClh .takt, och när det gäl
ler det sistnämnda, bidrog också den väl
spelande onkestern alldeles utmärkt.

Revyn har ju alltid varat Scenstuddons
plantskola, där det ,gäller att hitta nya
förmågor ii amatörteaterns brokiga ör.
tagård.

Rune Malms något vJJdvruxna humor
blommade friskt vid sidan av Aina Lin
dahls, Hiidiirug Olssons och Birger Siäv
ströms mera kultiverade blomster. Väl
växta tusenskönor ,gruv ,glans åt .korandet
av :t\'.lilster Gustavsberg'.

F'rdska vårvdndar bläste också !kring
Göl-ottan, men blommornas späda knop
par sprack betänkligt på bägg'e ställena
och s,Lok1aide rör mycket på slutet. Det
gjorde däremot inte Runes cirkus, som

Kan änte fabriken låna ut blusar åt
jobbarna på Sanitet, så dom slipper gå
ned i lunchrummet med ibar överkropp
och riskera hälsan i draget. - Det är
förresten inte något vidare tilltalande
med håriga bröst ibland bullarna, Bosse, Björn, Stig, Carl-Aage och Lasse

Näsvis gjorde eucces i Runes cirkus.

"toppades" av Carl Aages bukett, där
"Brevet i sanden" skrev televisäonshcsto
ria,
Hembygdsgillet d'iiok sig några bränn.

nässlor för sltt jubileums-dille, men nog
hade man .kunnat sticka ,in en liiten För
gätmigej Iför GöstBJS slk,u.11.

Miot skyn reste siig iiiJven "hunctloJmn"
i .Srputnilkgestalt, seende ,på skeendet
"Lite' g1rand !f,vån ovan", kanske ett över
jordiskt bl1oms-ter denna gång, men som
i den mera Ada,m~ och E,va~betonade
visan "Tango d:ör trvå" stod med röt
terna ,i jorden och väntaJde på li1VsI1um.
Ridån ha,r gått ned och nu börjiar om
planterirugen i Berugt Blomgrens !kruka.

Axman.

Tänkbart
Yi får icke tänka nivån för vårt mål

för att vara säkr1!re på att njuta fram
gångens självbelåtenhet.

John Riiskin

Mi,s3taga sig måste var och en, men
fnamhärdar i misstagen gör endwst en
narr.

Cicero

Om du tycker att arbe'.sdagen inte
räcker till, hjälper du dig inte genom a'.t
bara göra den längre. Vad du måste gö
ra är att planera dflli _ bättre.

Frank Bettger

Va;r klokare än and'l'a människor om
du kan, men tala inte om det för dem.

Lord Chesterfield
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Som vanligt vid nyärsskiftet har vi med
prenumerationsavgifterna fått en hel mängd
med hälsningar till redaktionen och upp
muntrande ord för en fortsatt verksamhet.
Bland alla hälsningar nämner vi här några:

Georg Persson gläder sig åt att få följa
sin barndoms samhälle och dess materiella
och kulturella utveckling och gör reflektio
nen "tänk om allt detta funnits när vi växte
upp". Han anser att idrottsföreningen måste
rycka upp sig med den fina idrottsplats som
finns. 1912 hade hans generation en olympisk
deltagare. Det borde man ha även 1960.
Ernst Andersson i Stockholm är glad åt kå

serier och artiklar i "Gustavsbergaren" men
saknar Gerhard Säfströms kulturhistoriska
tidsbilder och vädjar till red. att skaffa nå
gon ersättare.
Lennart Va-llstrand skriver att han impo

neras av innehållet och vill till Fabriksarbe
taren ha en glimt frän förslagsverksamheten.
Liknande små hälsningar har vi fått frän

John Johansson i Stockholm, fru Elins
Karlsson i Stockholm, Emma Lindgren i
Stockholm, S. Kindblom i Ludvigsberg, Ebba
Jonsson i Lungsund, lng-Britt Sundin i Le
sjöfors, fru I. Pettersson i Abytorp, Oskar
Johansson i Stockholm, E. Lindahl i Stock
holm, Karl och Sigrid Svensson i Stockholm,
JI. Schagerström, Stockholm, Hugo och Sara
i Upplands-Väsby, David Wiström, Solna,
Julia Pertersson i Stockholm, Vitaiis Eriksson
i Stockholm, Lisa Andersson i Bryninge och
många fler.

Erik Wadström, Stockholm intygar att när
"Gustavsbergaren" dimper ner i hans brev
låda, så vet han vad han skall göra. Han
läser tidningen från pärm till pärm och tyc
ker "Gustavsbergaren" har så många bra pen
nor. Som utomstående är han särski.lt glad
att fä läsa om samhällsarbetet i Gustavsberg,
men han är inte lika övertygad att han
skulle vara lika nöjd om- han bodde här.
"Gustavsbergaren" ger intrycket att Gustavs
berg är ett samhälle utan problem. Han anser
att om man skall fä aktiva arbetare i indu
stri och samhälle, så måste också de kritiska
rösterna komma till tals. Han önskar få veta
mer om föreningslivet och arbetet i fabriken.
Då "Gustavsbergaren" också är en personal
tidning vill han ha företräde åt personalens
problem. Många personaltidningar har ett
påkostat yttre men är egentligen propaganda
organ för sitt företag. Då är "Gustavsberga
ren" åtskilligt bättre, men han vill ändå
framföra några kritiska synpunkter för att
om möjligt "göra en mycket bra tidning
ännu bättre". Vi tacka för hans reflexioner
och uppmanar alla pennor att arbeta i den
riktning, som han har angivit.
John Andersson i Nybro är en flitig brev

skrivare och kommer ihåg red. med dikter
och små berättelser. Ett och annat tar jag
med, när det kan passa. Din skildring från
besöket 1927 var litet för mycket Stockholm
och lite för litet Gustavsberg, men Du kan
väl komma igen.
Agnes Lundin-Olson tackar för julnumret,

som inte kom fram förrän 6 februari, men
var lika kär ändå. Hon hälsar till sina klass
kamrater och hoppas att fä se dem vid en
skolträff någon gång i juli-augusti, då hon

Blåsorkestern
som i sig själv är en nog. så fin tradi
tion, rädes icke för blåsväder, varken i
revy- eller annan form, om den någon
gång anser det motiverat med en tradi
tionsförändring i de egna arrangemang
en. Vi kan blåsa igen! De som inte
tror det har bara att i god tid förse sig
med biljett till vår ANDRA SOLIST
och UPPVISNINGSKONSERT söndagen
den 23 mars kl. 18.00 i Bergasalen för att
bli övertygade. Där gör vi, förutom egna
solistiska prestationer, den urtjusiga
"Violen :från Montmartre" med :Styrbjörn
Hiibinette och radions, Britt Leonard som
huvudagerande. SE AFFISCHER! SE
PROGRAM! OCH GÅ!

Salut.

Vi äro på väg in i en ny tidsålder av
industriell utveckling, under vilken vi
allt mer och mer måste koncentrera vår
uppmärksamhet på det ömtåliga instru
ment som det mänskliga ma1skineriet ut
gör.

Stafford Oripps

*

Till sist en teknisk synpunkt på TV-
köp. 'Det ,finns apparater med 17, 21 och
24 tums bildruta ,i marknaden, Många
tror att man ser mera på en större ruta.
Det år fel! Bilden är densamma, Skill
naden är densamma som mellan ett
större och ett mindre lko~. Det förra
måste man hålla Iängre bort från ögat
för att kunna se ordentligt. En "21-tum
mare" bör man sitta cirka fem meter
ifrån för att kunna se bra. Har du ut
rymme itrn det?

Byggnadsarbetaren

efter en tripp i -Sydeuropa söker sig upp
till hemlandet. På återseende alltså!
Doris Nyström & C:o kvitterar julnumret

med brev och berättar att de firat svensk
jul med många klappar från Sverige och ett
roligt inspelningsband. Granen från Sierra
Nevada är lika grön ännu i slutet av februari.
Om en månad har man sommar. Nu blommar
mandelträd och körsbärsträd och de plockar
apelsiner från grannens träd. Barnen är
framåt i skolan. En god vän har familjen
funnit i vår captain Peterson från Walnut
Creek - en finare person får man leta efter,
skriver Dor is.
Gustaf Fröberg i Sollentuna tyckte jul

numret med skildringar frän midsommarka
laset var "alla tiders". Hälsar alla Stenhus
pojkar och -jäntor och frågar om de minns
den gamla handelsboden i Stenhuset och
sången som de sjöng om innehavaren, och
koskällan som ringde vid inträdet, silltunnan
och snusfjärdingen, hyllan. med sockertoppar
och det goda bröstsockret.
Till er alla ett hjärtligt tack för er upp

skattning av Gustavsber'garen !
Red.

PENNJNGV.ÄRlDET.

Polttiskt möte: Penningvärdet var på
tal naturligtvis. Mannen d. talarstolen
häller IU[)p en tia och ryar:
- Den !här är i drug falktiskt inte värd

mer än 4: 75.
Röst från salen:

Ja-g bjuder 4: 85.

DET TAR TID.

För 'Varje år som går tar det kortare
tid att flyga över Atäanten.
I ,gengäld tar det - ,v,a,rje år längre tild

att komma med bussen in :til[ ,Stock
holm,

*
HOS KON,STNÄ:R•ER.

Nå, hur går det med ert räJkten
skap?
- Jo, 'Vi har det så trevhgt. Pelle

mätar och jag· tagar' mat och sedan för
söker vd. båda två, -,gi,ssa 'Vad den andre
gjort.

Red:s spall
Var så god, det är serverat för 16 :e

årgången! Javisst har ni fått vänta, men
den som väntar på något .•. o.s.v. Det
är alla fall 32 sidor! Fylli/J.a, av person
liga, oegennyttiga vwnners bidrag. Och
med löften om fkra bidrag ter sig redak
törskapet hoppfullt, trots att en och an
nen. person ledsnat både på redaktören
och på skriv.ande~.
Det är väl TV som nu fångar eldsjä

larna. På eammomtrtiäena sitter man och
slcruoar sig i väntan på att få rusa hem
och se på ishockey - såvida inte sam
mamtriidet rent av blir inställt på grund
av TV. Det anses som en stor yrvnest att
bli inbjuden på TV. Stolarna radas upp
och där sitter man moltyst och stirrar i
timmar. Den lilla håg och aktivitet som
fanns kvar blwnd föreningsfolk och kul
tureUa människor hotas att avlösas av
passivitet:
Men det tryckta ordet står sig nog -

och vi fortsätter smn om ingenting hänt,
med en hälsning till syjuntor och TV
rep. Alltid roar eller retar det någon!

Redaktörn
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HEMMA BÄST
Hemtextil
Nu är det åter tid att börja tänka på nya gardiner till
köket, sovrummet, vardagsrummet.
En speciell nyhet är våra Solomönster.
Köksgardin Malö per meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 50
Sovrumsgardin Margareta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 60
Rumsgardin Marianne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 25

Gardinlufter
Längd 175 cm. Kappa 225 cm. "Småruta" "Lillruta"
"Malö" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14: 50

Vi lämnar fullständig varudeklaration och tvättråd på
alla hemtextilier.

Filtar • Täcken •
Kuddar • Madrasser •

Filtar stor sortering. Prislägen från . . . . . . . . . . . . 27: 50

Klännings- kjoltyger
I våra välfyllda hyllor finner Ni den största sortering i
vårens och sommarens modefärger.

Låga priser.

Hälsoåret 1958
Stig Lindberg har komponerat en tablett, som tillverkas
i vaxduk. Storlek 470 X 330 m.m.

Pris 1: 10

Textilavdelningen

■ ■ ■ ■

Hugin Top-Vac-dammsugare
med idealisk sugik.raft och praktiska tillbehör. Slagtåligt
hölje.
S~märkt. 2 års garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245: -

Hug·in lättsymaskin
med bl. a. fotreglage och friarm, rörlig pressfot, rund
gående skyttel och automatisk frikoppling.
S-märkt. 2 års garanti.

Konsum Kan även köpas mot låneköp.

Gustavsberg Möbel Sportavdelningen
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I min barndom - för drygt femtio år sen
- hade vi ibland under somrarna besök av
sommargäster. Det var långt före den all
männa semesterns tid, och vi förstod att
detta semesterfolk stod högre upp på sam
hällsstegen än vi. Det var särskilt ett par
av dem som imponerade genom sitt väl
närda utseende. Kindernas och magarnas
rundning vittnade om att det var välsitue
rade personer. Och vi hade nog allmänt
den meningen att det goda hullet var kläd
samt och att det var ett tydligt bevis för
välmåga. Det här var säkert "fina" och
avundsvärda människor. "Bättre folk",
som det då ofta hette.
Denna inställning gentemot fetman var

tydligen ganska vanlig. En läkare har ny
ligen, enligt ett tidningsreferat, sagt föl
jande:
"Det är inte alls länge sen fetman be

traktades som något socialt fint. Det feta
barnet var ett friskt barn, ansåg man. Men
senare tiders intresse för kroppskultur har
bidragit till att underminera denna upp
fattning och numera vill ju människan
helst vara slank."
På detta område har det sålunda skett

en grundlig omvärdering. Vad som tidiga
re uppfattats som fint och eftersträvans
värt, betraktas nu på ett helt annat sätt.
Och detta är otvivelaktigt en stor vinst
för hälsan och förnuftet. Våra läkare och
näringsfysiologer är ense om att en alltför
riklig näringstillförsel innebär ett hot mot
folkhälsan. Det har sagts att vällevnaden
är hälsans fiende nummer ett.
Förr var det fint att ha råd att åka. Fat

tigt folk fick nöja sig med apostlahästarna.
Vi nutidsmänniskor åker mycket - buss,

bil, spårvagn, tåg och flyg. Det finns
många färdsätt att välja emellan. Denna
våldsamt ökade resefrekvens är alldeles
naturlig i teknikens tidsålder, och den bör
ses i belysning av brådskan och de ofta
långa avstånden mellan bostad och arbets
plats. För att nu inte erinra om den all
männa semestern och dess resekonsekven
ser. Men det börjar dock alltmer anses som
fint och beundransvärt att använda de
fortkomstledamöter, som naturen gett oss.
Och de som har svårt för att ta långpro
menader avundas dem, som har den stora
förmånen att vara mera sportiga och
spänstiga.
Vid ett besök i hembygden, vars såväl

natur som människor det alltid är ett nöje
att återse, tyckte jag mig kunna göra en
iakttagelse. Förr visade man gärna sin gäst
frihet genom ett överdrivet trugande. Den
gamla goda gästfriheten finns kvar men det
på en gång välmenta och onödiga trugan
det har nog reducerats. På ett ställe hade
man satt upp en trevlig väggbonad, med
denna text: "Här trugas inte men allt är
väl unt". Är inte dessa tänkvärda och sym
patiska ord uttryck för en syn och anda,
som är på sakta marsch?
Vi har i allmänhet en viss benägenhet

att klandra åtskilliga företeelser, som vi
finner anmärkningsvärda. Och visst finns
det anledningar till bekymmer och miss
nöje inom många områden. Men vi kan
också göra glädjande iakttagelser. Den
omvärdering som här påvisats är i varje
fall inget dåligt tecken. Här har vi inte or
sak till klagan och suckan utan goda skäl
till tillfredsställelse och glädje.

V.J.

CV&r'n
Nu kommer våren
ur alla snånen
och alla träden
det stiger sav,
och snön försvinner
och våren vinner
med ljumma vindar
från fjärran hav.

Nu porlar. bäcken,
nu spelar näcken
sin glada polska
kring sjö och strand.
Nu knoppar brista,
sen vintern trista
har dragit hem
till sitt nordanland.

Nu nalkas sommar
När allting blommar
och ungfolk vandrar
i skog och mark.
Nu knytas banden
och fri blir anden
och varje människa
djärv och stark,

De gamla sitta
i lä och titta
och känna värmen
så god och rar.
Se vårn är ljuvlig
men vintern gruvlig
vi är så tacksamma
när den far.

Wala
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Fritiden
Låt oss arbeta i åtta timmar, sova i åtta

timmar och vara människor i åtta timmar.
Ungefär så uttryckte sig Henry Ford på
den tid då han införde det kontinuerliga
treskiftarbetet vid sina stora bilfabriker.
Arbetet var till för att ge människorna

en rikare fritid, ett rikare liv. Att vara
robot en tredjedel av dygnets timmar gick
väl an, bara man fick vara människa den
andra tredjedelen. Och nu - nu vill vi
vara människor under dygnets alla tim
mar. Kanske har vi ställt anspråken för
höga. Finns det några förutsättningar att
uppnå arbetsglädje i vårt allt mera meka
niserade arbetsliv? Det beror kanske på
vilka anspråk man har. Men nog synes det
ganska meningslöst med alla dessa diskus
sioner om arbetsglädje, trivsel i arbetet,
och "rätt man på rätt plats".
Vem frågar den nyanställde fabriksarbe

taren vad han eller hon har för intressen
eller vilka arbetsuppgifter som önskas? Då
industrin behöver arbetskraft placeras
Andersson och Pettersson på de platser
som är lediga. Detta är ingen kritik av an
ställningssättet inom svensk industri. Det
är endast att konstatera fakta. Och det bör
kanske tilläggas att någon annan form av
nyanställning knappast är praktiskt ge
nomförbar.
Låt oss istället acceptera arbetslivet så

dant det är. Ett medel som kan ge oss en
rikare fritid, både andligt och materiellt.
Är nu tempoarbetet ensidigt, tråkigt, själs
dödande, ja då har ju fritiden ett dubbelt
värde. Skillnaden mellan fritid och arbets
tid blir mera märkbar för dessa människor
än för sådana som känner glädje med sitt
arbete. Det är på samma sätt för stadsborna
som känner större glädje med landsbygden
än de människor som ständigt bor på lan
det.
På en generation ser arbetstiden ut så

här:
12 timmar, 10 timmar, 8 timmar, och snart

7 timmar-?
Det har gått rasande fort och snart an

mäler sig fritidsproblemen. Problem för en
del, problemlöst för en del andra. På en
rad områden håller man på med en väldig
upprustning för att möta den ökade fri
tiden. Våra turistorganisationer har en
väldig apparat till sitt förfogande. Och

Arets bästa bild i Eotoklubbens tävling, tagen av J. Tupy.

mera blir det. Man håller som bäst på med Vi räknar då även med att fritiden ska
att bygga en semesterby nere i Italien, som hjälpa oss att bli så produktiva som möj-
kan ta mot gäster under halva året. Detta
kommer säkert att leda till en större sprid
ning av semestern. Våren och hösten är ju
som bekant bättre där nere för oss nord
bor än den heta och torra sommaren. Det
kan medföra en lättnad för våra kommu
nikationer och en mindre anhopning av
människor vid våra semesteranläggningar.
Vår fritid kan då ge oss mera vila och re
kreation och mindre - jäkt.
På vår fritid är det så mycket som vi

måste hinna med. Bilen ska överses, mo
torbåten ska utrustas, TV-programmet får
inte försummas. Roddbåten, ångradion är
snart ingenting att ha, ja det är nästan ge
nant att tala om det. I allt detta som det
moderna livet har gett oss måste vi lära
oss att välja och vraka. Vi måste även
komma ihåg att det är den fulla sysselsätt
ningen, mekaniseringen och den långt
drivna arbetsfördelningen som har gjort
det möjligt för oss att äga allt detta som
vi nu dagligen rör oss med.
Arbeta på arbetstiden men ta det lugnt

på fritiden! För den skull behöver inte fri
tiden bli tom tid. Vi kan bättra på våra
kunskaper, vi kan bilda och utbilda oss.
Utbildar vi oss kan det så småningom leda
till en bättre anställning. Bildar vi oss kan
vi leva ett rikare liv och bli mera värda.
Det ena utesluter inte det andra. På så sätt
blir även fritiden indirekt produktions
skapande. Vi investerar stora pengar på
att göra fritiden så rik och givande som
möjligt.

ligt under de timmar vi står på våra arbets
platser och betjänar våra maskiner. På så
sätt kan även den ökade fritiden leda till
- icke minskad produktion utan snarare
en ökning av nuvarande produktions
volym.
De senaste årens utveckling styrker oss

i denna vår uppfattning. När nu våren har
gjort sitt intag, och sommaren nalkas, låt
oss då lova varandra att göra fritiden så
rik och givande som möjligt. Vi har tillgång
till skog och vatten. Låt oss använda dessa
rika och billiga rekreationsmedel. Varför
inte lägga oss i en skogsbacke, kisa mot
solen eller titta på molnens flykt, en resa
utan mål.
Och är himlen grå och molnen tunga -
- varför inte göra närmare bekantskap
med den gamla hederliga kökssoffan. Den
na undanskuffade möbel bör återfå sin
tidigare hedersplats. Att ligga på soff
locket är icke bortkastad tid. Nej då, denna
plats är förträfflig för meditation, vila och
samling inför nya arbetsuppgifter. Synd
bara att den inte får plats i våra moderna
lägenheter. Människan skapar själv sina
egna problem. Arbetet, vilan och fritiden,
denna treenighet är våra egentliga livsbe
tingelser. Ingen tidigare generation har
haft så stora förutsättningar för ett rikt liv
som vår. Må vi vårda dem väl. Det är en
god kapitalinvestering som kan ge återbä
ring även i framtiden.

Axel öhlund.
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?{år kungen kom
en sommardag 1863

Det är känt att Karl XV älskade de skö- högklassig fältspat. Prov och experiment
na konsterna och att han i likhet med sin utfördes av de engelska verkmästarna
syster Eugenie hade konstnärlig talang: Edwards och Barlow och 1862 slutligen
kungen målade landskap och prinsessan
modellerade. Det föll sig därför naturligt
att hans majestät uppmuntrade de profes
sionella utövarna och att flera av dem till
hörde hans intima umgänge. Ett inom
denna krets debatterat ämne var hur man
på industriell väg skulle kunna mångfal
diga kopior av kända skulpturer. De i han
deln förekommande gipsavgjutningarna
hade påtagliga svagheter, varför en repro
duktionsmetod som garanterade ett exakt
återgivande i ett vackert och hållbart ma
terial var i hög grad önskvärd.
Den engelska porslinsindustrin hade från

1848 börjat kopiera plastiska föremål i en
vit oglaserad massa som liknade parisk
marmor och därför kallades "parian".
Gustavsbergs ägare, grosshandlaren i
Stockholm Samuel Godenius, kände till
denna nyhet men såg sig ej i stånd att ge
nast införa den. Under en högkonjunktur
på 1850-talet beslöt han sig likväl för att
våga försöket. Verkmästare, parianformare
och material införskrevs från England och
i ett nybyggt stenhus inom fabriksanlägg
ningen ordnades plats för verkstäder och
lager. Med att Godenius blev delägare i
Ytterby fältspatsgruva i Roslagen säker
ställde han också fabrikationens behov av

skickade fabriken sin första pariansorte
ring till försäljning i Svenska Industrima
gasinet vid Regeringsgatan. Året 1862 är
värt att minnas då det inleder en för Gus
tavsberg mycket framgångsrik period. Rör
strand gjorde en ansats att konkurrera men
lyckades ej få sin parian lika marmorvit
som medtävlaren och nedlade rätt snart
tillverkningen.
En redogörelse för Gustavsbergs första

parianproduktion är för sammanhanget
överflödig; nämnas bör dock att utom
prydnadsartiklar av olika slag innehöll
samlingen porträttbyster av kungen och
drottningen efter skulpturer av bildhug
garen professor J. P. Molin; bysterna var
ej högre än 17 cm och kostade i riksdaler
riksmynt 27: 50 per styck. För större av
gjutningar betalades sedan ända upp till
100 kronor. Professor Molin var skulptören
på modet och reproduktioner i förminskad
skala av hans Fontän (i Kungsträdgården)
och gruppen Bältesspännare (utanför Na
tionalmuseum) utkom med tiden i stora
serier. Mycket begärliga blev naturligtvis
prinsessan Eugenies små statyetter som
hon lät fabriken mångfaldiga i parian och
sedan sålde för välgörande ändamål.
Det råder ingen tvekan om att det var

den nya given som i första hand lockade
Karl XV att besöka Gustavsberg. I varje
fall lät han 1863 meddela Godenius att han
själv med gemål och dotter ämnade in
finna sig där den 17 augusti. Denna älsk
värdhet från monarkens sida mottogs na
turligtvis med stor tillfredsställelse; effek
tivare reklam än ett kungabesök kunde
företaget ej få. Tidpunkten passade också
förträffligt. Efter några års upprustning
och modernisering befann sig porslinsbru
ket i bättre skick än någonsin. Två år tidi
gare hade Godenius efter byggmästaren E.
J. Magnussons ritningar uppfört ett ståt
ligt värdshus vilket tjänade flera ändamål
vid sidan av värdshusrörelsen. Hur huset
såg ut och om dess läge i fonden av Farsta
viken behöver ej ordas då tiden inte med
fört större förändringar. Den samtidigt på
berget intill byggda väderkvarnen med
mjölnarbostad är det däremot kanske ej

Drottning Lovisa och Karl XV i porträtt
byster, utförda i pariJWJi efter skubpturer

av J. P. Malin.
Tillhör Gustavsbergs museum

många som minns. Under tiden närmast
före kungabesöket hade även strandrem
san mellan värdshuset och Gula byggning
en utfyllts och en bred ångbåtsbrygga an
lagts mitt för sistnämnda byggning. Där
skulle också hans majestät landstiga.
Hur mottagandet förbereddes berättade

en gång en f. d. fabriksarbeterska, fru
Selma Atherton (f. 1851), som i sin barn
dom varit med om saken. Vissa detaljer hade
hon aldrig glömt. Både hon och brukets
övriga ungar hade bland annat imponerats
av att "grosshandlarn" skaffat fabrikens
nya skarpskyttekår fina uniformer, blå
rockar och vita mollskinnsbyxor förutom
gevär och bandolärer. Reglementsenliga
kaskar hade de 50 mannarna tidigare fått.
För folket i gemen gällde att ingen fick visa
sig för kungen barfota och i arbetskläder.
Grosshandlaren gav dessutom order om
att barnen skulle plocka blommor och grönt
till äreportar, girlander och annat som
konstnären Höckert behövde till festde
koreringen. Fru Athertons beskrivning av
själva den stora dagen var emellertid sche
matisk. I trängseln hade hon förmodligen
ej kunnat uppsnappa mycket av det gran
na sceneriet, men hon försäkrade ändå att
kung Karls besök utgjorde hennes gladaste
barndomsminne.
Ett bättre informerat ögonvittne har man

emellertid i kungens adjutant, sedermera
förste hovmarskalken Erik af Edholm,
som hela tiden befann sig i kungens närhet.
Följande berättelse stöder sig också i hu
vudsak på hans dagboksanteckningar. Om
vädret den beramade dagen upplyser Ed
holm visserligen inte, men förhållandena
tyder på att det var idealiskt. Tidigt på
morgonen den 17 augusti hämtade minfar-
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"Truan/petare", rnodellerad ,av prinseesas»
Eugenie och kopierad i parian.

Gustavsbergs museum

tyget Kare den kungliga familjen vid lust
slottet Ulriksdal och resan till Gustavsberg
blev "den angenämaste med folk på alla
bryggor och stort viftande". Framme vid
målet hälsade Godenius sina höga gäster
välkomna i ett vackert tal under det att
skarpskyttarna paraderade och hundratals
flaggor vajade för vinden. När hälsnings
ceremonin var över hände enligt fru
Atherton något spännande utanför pro
grammet. Skyttarna måste i flygande fläng
kasta av sig uniformerna för att stå arbets
klädda när majestätet kom ·på rond i fabri
ken. Fast tiden var knapp klarade man
narna uppgiften och ingen lade märke till
scenförändringen.
Allra minst kungen som var fullt upp

tagen av att studera fabrikationens olika
moment och att bese den ordnade pors
linsutställningen, där pariantillverkning
arna särskilt intresserade honom. Efter
rundvandringen genom fabriken återstod
för Godenius att demonstrera vad som
gjorts för de anställdas utbildning och triv
sel. Först besöktes kyrksalen i Gula bygg
ningens övre våning, sedan kom turen till
nya värdshuset, där folkskolan, arbetarnas
klubb och amatörteatern disponerade över
stora moderna lokaler. Hur kungen vid
olika tillfällen reagerade har Edholm ej
noterat; däremot förargade han sig "som

vanligt" över att hans majestät inte ens
kastade ett öga på de konstrikt utförda
dekorationerna. Orsaken till kungens dis
traktion kan _man naturligtvis ej yttra sig
om, men det förefaller troligt att han efter
en välfylld dag var trött och i behov av ät
bar undfägnad.
Under de närmast föregående timmarna

hade antagligen rått febril brådska på den
närbelägna herrgården Farsta, där famil
jen Godenius residerade sommartid. Ga
lamiddagen för de kungliga skulle enligt
uppgörelse serveras där för 18 personer,
men i sista stund hade kungen tagit med
sig en del oanmälda sångarbröder varför
antalet ökats till 26. Den sakkunniga vet
hur mycket bryderi en sådan förändring
kan medföra. Allt tycks emellertid ha ord
nat sig att döma av Edholms försäkran att
Godenius bjöd på "en ypperlig middag
gående med sång och vin i broderlig för
ening". Att drottning Lovisa med de öv
riga damerna dinerade i ett rum för sig var
nog välbetänkt då de mustiga skämt och
kvickheter som förekom i Karl XV:s säll
skap ej alltid uppskattades av kvinnliga
åhörare. Beträffande kungahusets yngsta,
den tioåriga Sessan Louise, fick hon en
trevlig lekkamrat i värdfolkets jämnåriga
dotter Hilma; medan de vuxna åt igenom
den långa matsedeln tilläts flickorna för
korta måltiden för att spela krocket och
roa sig efter behag. Den lilla värdinnan har
själv berättat härom vid fyllda 94 år, då

hon, änka efter Gustavsbergs kända ledare
brukspatron Wilhelm Odelberg, invente
rade sitt rika minnesförråd. Vid denna titt
i tillvarons backspegel stod även för hen
ne kungabesöket 1863 i förklarat sken.
Nu till sist några ord om hur den fest

liga dagen slutade. Kungafamiljen med
uppvaktning lämnade Gustavsberg på
kvällen den 17 och enligt den citerade dag
boken rådde under hemfärden till Ulriks
dal den bästa stämning. De höga resenä
rerna hyllades med illumination från vil
lor och hus efter stränderna och ombord
på Kare fördrev man tiden med sång och
livligt pokulerande. En och annan hade
dock fått nog av festandet. Edholm berät
tar att en kavaljer vid drottningens sida
föll i sömn "snarkar som en gris och tap
par hatten" - en ej alldeles ovanlig syn
under "Karl XV:s glada dagar". Uttrycket
är visserligen ett talesätt som ger en något
ensidig bild av den historiska verklighe
ten, men man kan i varje fall vara .säker
på att Karl XV beredde sin värd en odelat
glad dag med sitt besök. I fortsättningen
blev det också märkbart att hovet favori
serade Gustavsberg och viktigare var att
den stora allmänheten följde exemplet.
Omsättningen mångdubblades och efter
några år kunde fabriken delta i världsut
ställningar vilka, utom officiella utmärkel
ser, medförde beställningar från världens
alla hörn.

Carin Lindskog-Nordström
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Hyllning till den
okända

"Ber om ursäkt om iag stör." Det stod
en liten sirlig herre framför me] och bu
gade. Han var fint men gammaldags klädd
av det snitt man använde före sekelskif
tet, sin nyputsade cylinderhatt höll han
artigt i handen. "Det var iag som ordnade
Gustavsbergs-kollektionen till 1897 års
Stockholmsutställning. Det var en under
bar samling porslin, mcjoliko och parian,
en stor kunglig urna och en meterhög vas
med Bouchers berömda rokokobild, Ve
nus triumf." Han försjönk i begrundan och
verkade litet förlägen när han börjcde
prata igen. "Ja ni förstår, det är en kvinna
med i historien. En dag, när iag var ute
vid Gustavsberg för att komplettera kol
lektionen med några mojoltkovoser. tog
iag en fotografibild. Jag hade riktat min
fotografiapparat över fabriksgården med
Stenhusen i bakgrunden, ångkraftverket

Den krökta stjärten
Äntligen är de långa kalsongernas och

de krökta stiörrcrnos tid förbi, för den här
gången, tror vi.
"De krökta stlörtcrno" - vad menas

med det? Jo, alla fågelvänner häromkring
har nog upptäckt talgoxen med de kro
kiga stjörtfjödromo. Han är livligare än
de andra mesarna vid hampfröutfodring
en på vintermorgonen. Hans krokiga
stiört gör att han ibland flyger och siktar
litet snett, men det tycks inte bekymra ho
nom nämnvärt och han är företagsamma
re och djörvcre än de andra småfåglarna.
Den krokiga stjörten rätar så småningom
till sig och han blir lik de andra talgoxar
na, så när som på en liten detol], ögonen.
Vår talgoxe har mörka diorvo ögon, han

{som Ni nu har till brandstation) och det
gamla fina handtryckeriet. Som huvud
figurer i bilden hade iag tre kvinnor, vilka
bar de omnämnda rnojolikovoserno. De
gingo i rad efter varandra över gården.
Det är den mittersta kvinnan som iag ... "
Han tystnade igen och tog fram ett gulnat
foto ur rockens innerficka.
"Kära tecknare", fortsatte han, och nu

såg iag att den gamle mannen hade tårar
i ögonen, "det finns en kopia kvar i fab
riken's arkiv av gamla foton. SOK RATT
PA DEN! Tag sedan bästa tuschpennan
och teckna denna kvinna med sin körs
bärsröda hatt, som hon bar så käckt och
kokett ner på pannan. Ge henne den ryt
miska gång som hon hade, och hennes
kjollönqds "new look", och låt henne en
sam ge liv åt den övriga vyn. Låt det bli
min hyllning till en vacker kvinna, som iag
aldrig fick veta namnet på, den underbara
utställningssommaren 1897.
Vill Ni förmedla den hälsningen till Gus

tavsbergaren ?"
Den sirlige mannen bugade och tonade

bort som en filmbild och iag hörde hans
viskning - hyllningen till den okända.
Väckarklockan väckte me] brutalt.
Under hela dagen gick iag och tänkte

på den underliga drömmen. Vi hitiade
fotografiet. Längst ner i botten i arkiv
mappen. Det var litet mer detcljer på kor
tet än mannen uppgav. Det var en vy över
hela fabriksgården med "Stenhusen",
gamla maskin och slamhusen, gamla
verkstan och handtryckeriet, glattugnen
med sina två koniska skorstenar, "Gula
byggningen" och en bit magasin.

På gården uppehöll sig 7 människor, en
häst och en s. k. skrå kärra.
Men det var den mittersta av de tre för

grundsfigurerna mannen i "drömmen me
nat. Jag kände igen kvinnan på hatten
och hållningen.

Jag har med varsam pietet kopierat
kvinnan från fotografiet och lyft fram
henne i ensamt rncjestöt.

Den vackra okända på den soliga fab
riksgården utställningssommaren 1897.

Drömmaren

slår en trumvirvel på fönsterblecket, när
hampfröholken är tom och stirrar inten
sivt genom fönstret för att se om vi har
uppmärksammat honom. Det är han som
uppträder med krokig stjör! på morgonen
efter en köldnatt på 20 minusgrader.
Nu vet iag hur han fått sin krokiga stjört.
Förra våren satte vi upp en fågelholk i

äppelträdet utanför vårt fönster för att vi
skulle få bekväm insyn på de blivande
hyresgästerna. En härlig liten stuga, med
vit björknöver, tak och pinne bland gung
ande äppelblom och gröna blad, och nära
till trappans brödsmulor och långt ifrån
katten.
Men vi fingo inga hyresgäster den som

maren. Nog för att den svart- och vita
flugsnapparen inspekterade den i slutet
av april, men han hade en gammal holk
på baksidan av huset som han föredrog.
Vi fick en vintergäst i stället. Det var vår

talgoxe som kom en lördagseftermiddag
strax innan vinterskymningen. Luften var
isig och himlen börjode antaga en grön
aktig färg som förebådar en kall natt.
Han hade ätit sig proppmätt på hampfrö
och satt nu i äppelträdet och tittade på
mig genom fönstret. Det var som han
tänkte: du med din oljeeldning du klarar
dej nog! Men så tog han sitt parti och bör
[ode inspektera fågelholken. Han hoppa
de in och ut flera gånger och det verkade
som han ordnade med något i boet. Till
sist kom han inte ut mera, klockan var då
fyra på eftermiddagen och vinterskym
ningen var definitiv.

Klockan 7 på söndagsmorgonen slog
han sin första trumvirvel på fönsterblecket
för att beställa sin hampfröfrukost. Tem
peraturen hade under natten varit under
20 minusgrader. Jag förstod då att stjort
pennorna behöll sin krökta form efter att
ha varit fastklämda i holken i 15 timmar,
men tydligen hade han klarat kylan bättre
i holken än på bar kvist, när man [örn
förde hans vitalitet med de andra fåglar
nas.
Nu hoppas vi att han skaffar sig en fru

till våren och behåller lägenheten även
på sommaren, så kanske det blir livat i
holken året runt.
Han kan [u tala om för frun att man hål

ler värmen bättre på vintern om man är
två i holken. Men det är långt dit, först
ska vi ha vår, somr:iar och höst.

Vicevärd för holken
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Skatan, Pysen och Lillan
Tror du på vår i år? Ja visst tror jag.

Fast ingen kunde ju ana att det skulle gå
så sakteliga. Men det får väl gå dubbelt så
fort, när det väl kommer igång. Jag minns
en sådan riktig önskedag när allt slog ut
på en gårig. En skata kom flygande med en
pinne dubbelt så lång som hon själv. Skat
paret bar och byggde och unnade sig var
ken rast eller ro. Sen kom en tid, då skat
frun låg på ägg. När hon fått sitt första
morgonmål, var skatherrn ledig en stund.
Den använde han till att roa sig på bästa
sätt. - Måsarna höll riksdag. Ett par
hundra i långa rader vickade i takt med
huvudena. Skatherrn satt på balkong
räcket och vippade i takt med stjärten.
Fann någon en godbit singlade han dit.
Han låtsades nappa efter den. Måsen högg
efter skatan och tappade biten. Men då var
skatan nere på marken och knep den. Så
bar det iväg i sick-sack till skogsbrynet.
Där var godbiten uppäten och skatherrn
den mest oförargliga skata som gått i en
skog.
Ibland kunde det hända att dörren till

soprummet i källaren stod på glänt. Men
tro inte att han flög dit ner och tittade
efter. Nej, han promenerade! Nerför gick
det riktigt fint från trappsteg till trappsteg.
Upp var det värre. Han stod på näsan varje
gång! Förlåt, näbben var det. Han blev
tvungen att lyfta på vingskörten en aning.
Och si, då gick det också. Han tränade där
ett par tre gånger, gick sedan på värdig
inspektionsrond källartrappa upp och käl
lartrappa ner. - I en talltopp härmade han
trasten och grönsakshandlarens visselpipa.
Han undersökte bomöjligheterna i en
kvarglömd dockvagn.
Ett par meter framför grannens gamla

pekingeser bockade han huvudet och
frambringade ett mellanting mellan host
ning och nysning. Det måste varit otroligt
kränkande för Den Gamle med tusenåriga
kinesiska anor att bli härmad så respekt
löst av en skata, Pekingesern gjorde häf
tiga utfall. Men skatan flög alltid tvärt åt
sidan. Den kinesiska storheten nedlät sig
till slut att stå stilla och stormskälla. Nå
got den inte gjort på mången god dag. I
sorgen häröver var den ännu otillgängli
gare än vanligt resten av veckan.
Så blev det slut på herr Skatas nöjesliv.

Jag förstod, ungarna hade kommit. Han
hade annat att göra.
En blåsig dag fram i augusti betade på

gräsmattan en hare. Sommargästerna hade
inte vänt hem ännu, så han kunde ta det
lugnt. Det blev ett fasligt väsen i ungsko
gen. Fyra blåvita dunbollar med för korta
vingar och för långa stjärtar dansade i
blåsten. Med balansen var det si • och så.
Nog så förvånade hamnade de på backen
till slut. De ruskade på sig och samlade sig
i gräskanten tätt tryckta intill varandra
som på parkett. De tittade undrande på
sina dagars upphov. Det snurrade som ett
blåvitt pariserhjul borta runt hasselbusken.
Det gick bara mycket fortare. Ekorren som
jagat ut ungarna litet för tidigt blev nu
själv jagad, tills han fann för gott att ta
sitt förnuft till fånga. Haren slutade klippa
gräsmattan åt oss och tog sig en titt på
kalabaliken. Då flög det en befängd ide i

· skatherrns huvud. Han gick ett varv runt
haren, och när han kom bakom honom,
nöp han i svansen. Haren drog in svansen,
så gott han det nu kunde, och snodde runt.
Ett belåtet skrockande hördes från frun
och ungarna. Skatan gjorde om manövern.
Haren snodde runt. Det kom en ny skratt
salva från kanten. Men tredje gången snod
de haren inte runt. Lugnt följde han skatan
med blicken. När skatan var bakom spar
kade haren till. Det var nog första gången
Skatherrn flög baklänges. Den satte sig
och hade fräckheten att skälla, som om den
tyckte att det där var väl inte något att
bråka om.
Haren tog sig ett ärevarv och körde alla

sex tillbaka upp i boet. Så slutade ungar
nas första dag utanför boet.
Jag har tänkt på skatan och haren många

gånger. De reagerade så mänskligt.

Det snöade och snöade. Pysen han
byggde och byggde. Då och då kastade han
en skrämd blick runt sig. En ring av poj
kar växte upp omkring honom. Det blev
allt större pojkar i den allt efter som den
krympte. Det liknade en flock vargar.
Ingen sa någonting. "Ska inte ni också
bygga?" frågade jag. De skakade på hu
vudena. "Snön räcker till för alla!" sa jag.
De viskade sinsemellan och drog sig bak
om knuten. Det är platsen för alla planers
smidande.
I stället kom det en liten knatte. "Jag

skall hjälpa dig!" sa han käckt. "Det skall
bli en tunnel." - "Nej det skall bli en
igloo!" meddelade pysen. "En tunnel!" -
"Nej en igloo-o!!" - Knatten grävde fre
netiskt och Pysen öste upp i samma takt
allt medan u-en och o-en i tunnel och
igloo blev allt längre.

Det är nu en gång så att meningarna om
vad det skall bli av saker och ting är de
lade här i världen. Om det skall bli något
alls måsteman komma överens. Det är ock
så att Pysen brukar reagera som haren.
När han blir retad tillräckligt länge smäl
ler det. Det smäller dessutom hårt. Knat
ten stod illa till i sin grävda tunnel. Kom
varken fram eller tillbaka. Spaden var
stålskodd. Tunnel och igloo smällde lika
högt, så jag skickade de båda stridande var
och en till sitt.
Ett huvud stack fram bak knuten. "Tänk

på att jag får ett sjusärdeles jobb att trösta
honom och få honom till skolan i morron
om detta är rasat!" bad jag. "Ja då" - kom
det rappt och välvist - "snön räcker till
för alla."
Men från det andra hållet kom det en

liten Knatting. Och så blev det då varken
det ena eller andra.

På morgonen gnistrade det som tusen
diamanter. Fridfullt och tyst. Men det va
rade inte länge. Små sjuårs-pojkar

0

är det
kavataste som finns. De kan sticka hål på
allt mellan igloos och änglar. - Lillan grät
i farstun och anförtrodde mig snyftande
att det inte fanns några änglar. "Flickan
som trillade ner högt uppifrån sa själv att
hon hade änglavakt, och det höll Du med
om! Då måste de väl finnas? Mamma, hur
blir man ängel? Blir man det före eller
efter man kommer i kistan? Gör det ont
att bli ängel?" - "Är en ängel en själ -
hur kan det finnas en själ om det inte finns
en ängel?"
Det här måste redas ut. Lillan accepte

rar att en själ är alla tankar vi tänkt. Hon
förstår att det vackra och goda vi sträcker
oss mot är evigt. Ha vi tänkt goda och
vackra tankar kanske de blir bestående.
Men så fortsätter hon. "Mamma du var väl
en älva när du var u n g? Kom nu inte
och säg att du inte var det. - Men du har
väl sett dem i alla fall?" Tomtar och troll,
ja häxor också, ha vi avlivat som något
som fanns för mycket, mycket länge sedan.
Nu gäller det den sista resten av hennes
sagovärld. Måtte inte alltsammans ramla
utan att lämna något vackert efter sig.
Då dyker ett gammalt minne upp. "Jag

har sett dem" - säger jag långsamt- "jag
såg dem en månskensnatt." "Hade de blå
klänningar?" - Nej, det var dimmorna
på ängen som rörde sig när vinden vände
tillbaka mot havet igen. Men jag hade blå
bomullsvoileklänning på mig med små vita
prickar i och pojkarna visslade "Min
blommiga blå krinolin" när vi åkte spark
cykel hem. - Varför vi åkte sparkcykel.
Jo någon hade haft vänligheten att plocka
sönder samtliga cykellysen. Det ryktades
att polisen den kvällen skulle göra rassia
på den vägen mot alla som åkte utan lyse.
Lillan vilar huvudet mot armarna precis

som änglabokmärket hon satte in i går. När
jag var liten tog jag änglabokmärken som
bevis för att änglarna fanns. För hur kunde
man annars veta hur de såg ut. Just nu
undrar jag vilket som är mest påtagligt,
änglahuvud eller älvor. Skall hon också
åka sparkcykel hem från sin första dans
och titta på älvalek! Knappast i detta mo
torismens tidevarv.
Då säger hon: "Tant Gretel säger att jag

är inte en ängel utan ett litet blåöga." -
Det var ju en genial lösning!

Margareta
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Allvarlig lek
Under senaste delen av april började

"orosmolnen hopa sig" över Gustavsberg
med omnejd. Civilförsvar, verkskydd, lot
tor var i livlig verksamhet för att intaga
beredskap, hemvärnet skärpte sin, och mi
litära cykelpatruller syntes då och då ge
nomkorsa samhället. Bergasalen iordning
ställdes som huvudcentral med order- och
sambandsavdelningar och på andra platser
anordnades stationer för olika hjälpända
mål. Fabrikens verkskydd trädde i funk
tion och skyddsrummen iordningställdes.
Ordnings- och bevakningstjänsten, brand-,
teknisk-, och sjukvårdstjänst mönstrade
in och utrustades.
Den 19 april på kvällen härskade en viss

spänning. Förutsättningar för den stora
civilförsvarsövningen hade meddelats:
Bombning mot Stockholm och Södertälje,
fientliga stridskrafter över svensk land
gräns. Och vi var alltså beredda. Tidigt på
morgonen den 20 april tycktes alla vara på
plats. Då började det hända saker och ting.
Kl. 6.05 föll bomber över fabriksområdet
och snart inströmmade rapporter om brand,
ras, skador i stor omfattning. Det blev
mycket att göra för våra egna, hjälp måste
begäras från militär, och fjärrhjälp från
Danderyd. - Skadebilderna var realistiska
och legio, så här fick sannerligen hela
räddningstjänsten göra rätt för sig - allt
medan övningsledningens och kontrollan
ternas vakande öga noterade de svettigas
försök att klara situationen.
En stor stab ledare och instruktörer med

landshövding Danielssson, civilförsvarsdi-

rektör Lövgren och överste Haglund i
spetsen, särskilt inbjudna, film och TV,
granskade övningen. Även Gustavsberga
rens redaktör fick äran att representera
Pressen och beskåda övningen på nära håll.
I Hc i Bergasalen arbetade man snabbt

och tyst, alltefter som rapporterna genom
"lufor", "skobef" och andra strömmade in.
Civilförsvarschef Lindfeldt och verk
skyddsledare Teglund samarbetade fint, och
sambandet med militären klaffade. Brand
tjänstens mannar var säkra och snabba och
hade fin material, röjnings- och tekniska
tjänsten hade sådana säkra gubbar som
Skoglund, Göransson och Steen i spetsen,
sjukvårdstjänsten som onekligen hade det
svåraste jobbet, gjorde vad de kunde, de
skadade fick omsider god behandling av
Bellander & Co. Efter att många timmar
ha legat i mörka källare, upplag och skrot
gårdar. Och lottorna beredde oss riklig och
närande spis. Vi fäste oss vid den säker
het som de militära pionjärgrupperna
ådagalade på fältet och hur väl befälet fick
sina gubbar i arbete. Att några sabotörer
råkade smita förbi bevakningstjänsten togs
inte så hårt, hemvärnet och särskilt ung
domarna var desto omutligare. Både
Landshövdingen och Eder pressrepresen
tant tyckte som helhet att övningen var
bra och gav många erfarenheter. Gustavs
bergarna lekte med allvar och energi och
tacket från landshövdingen till ledning och
anställda var välförtjänt.
Så nu kan vi avrusta, sminka av oss och

bli naturliga igen.

G-g

Sedan Göranssons gubbar gått igenom muren vid TPF kunde
de i skyddsrummet instängda och svårt ekaäade äntligen

transporteras ut fvb läkaren.

Hemvärnsman John Lwndin höll ett öga
på Gula porten, varigenom lomeka.
sabotörer försökte tränga sig in.

Göte Engvall i ordningstjänsten avlöste
hemvärnsmännen, som fick med fall

skärmshoppare att göra. Kpisten
avskräckte mången.

Doktor Bellander och hans läkarlag blev överbelastade med de
inströmmande slauietallen, Här diskuterar man vad som

kan göras åt Elis Btumueleon;
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Landshövding Danielsson får informa
tioner om läget av Oivilförsvarsdirektör

Lövgren och Kapten Nordlund.

Brandmännen var snabba och säkra.
Sakkunskapen tyckte här att Acke
Eriksson & Co. arbetade metodiskt och

säkert.

Gun-Britt och Birgitta påträffades med
vetsfösa bland badkaren. När vi hälsade
på dem, tog de sig e,n smörgås och an

åkarbrasa.

Oane Blomquis; och Harry Eriksson
bevakade marketenteriet. Men här var
det nog ingen som. ksonde sabotera

lotternas goda köttsoppa.

Röjruimgstjä'nJSten fick mycket att plocka
med vid det raserade skyddsrummet i
TPF. Militär måste till för att få bort
tegelhögarna, innan luftborrarna kunde

sättas mot väggen.

Bårbärare Tapper och Strömberg stegar
iväg med fallet Lindholm under Lilly

Nordströms övermseende.

Ve'!'.lcskyddsledare Artur Teglund var
tryggheten själv. Här är han på

inspektionsrond, sedan faran över blåst.
Fotos: H. Ohlson. och G. Dahlberg

Nya NV Marin
nu ännu tystare
ännu starkare

Helt sväng
bar för
backning
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Belysnings
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Se den hos

Lennari Holmbergs Cykelv.
Höjdhagen Dalvägen 3

Tel. 304 73
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Folkparken startade sin säsong på Val
borgsmässoafton på traditionellt sätt med
sång, musik, eld och fyrverkeri. - Som
marens artistuppträdande, meddelar oss
ordf. Gustav Roos, inledes den 16 maj med
"Vi som fick chansen", den 17 maj kom
mer Olle Bergmans show och de klarar
också dansmusiken. Den 24 maj väntar
man Binny Leyton med sina talande doc
kor och så den 25 maj Zarah Leander. Un
der sommarmånaden har man illusionisten
Carboni-Carbonita beställd till den 20 juni
medan Jerry Bergströms orkester svarar
för program och dansmusik den 20-21
juni. På midsommardagen uppträder också
Bertil Nordström. Familjefester kommer
att ordnas på midsommarafton och den 17
augusti. Olika orkestrar kommer att svara
för dansmusiken under säsongen. Golf
banan har också startat och skall, om väd
ret vill, vara igång varje kväll. Man syftar
därtill att kunna ge Parkkonserter.

*
Vårkonserten, som Orkesterföreningen

inbjöd oss till i Bergasalen den 27 april,
missgynnades av ett väder, som inte lik
nade vår och höll många beundrare hem-

ma. Trots detta hade 150 åhörare infunnit
sig. Konserten bjöd på sådana godbitar
som Friihlingsstimmen av Strauss, Bell
manmelodier, Våren av Grieg, Mascagnis
Cavalleria Rusticana. Solist var David
Hait, som spelade Beethovens Violinro
mans på ett utmärkt sätt. Konserten av
slutades med Bizets L'Arlesienne. Som
vanligt följde tacksamma applåder och
vårblommor till solist och dirigent.

*
ABF: s avslutningssamkväm för studiefol

ket hölls i Bergasalen den 5 maj. Grup
perna bjöd på sång, musik, gymnastik.
Efter gemensamt kaffe visades filmen
"Adams barn". Den 8 maj var man så
igång för att planlägga höstens studie
arbete.

*
Tältplatsen vid Södersved öppnades den

1 maj, då de 2 första paren tog sin mark i
besittning. Litet bryderi orsakar förra
årets nyhet, simbassängen, som kom att få
sitt vatten från några underjordiska källor,
dvs rena rama kalla dricksvattnet. Men
Göransson grubblar på problemet. Liksom
förut äger anställda vid fabriken rätt till
fri tältplats efter anmälan på personalkon
toret. Ordningsvakten Löfbom håller till
syn över området och han kommer att se
till att tältplatser ej överlåtes på obehöriga.

i❖

"Vardagsbilden" är mottot för Vår Tid
nings vårtävling för kooperativt anställda.
Alla kan deltaga med bilder, t. ex. en bra
bild från arbetsplatsen, hemmet, samhälls
livet. Bilderna skall vara i svart-vitt, högst
3, format 13 X 18 cm monterade på kartong.
Bilderna skall sändas till Vår Tidning, KF,
Stockholm 15 före den 20 juni i kuvert
märkta "Fototävling".

*
Manskören firade sitt 25-årsjubileum vid en
festsoare i Bergasalen lördagen den 29
mars. Kören utförde som sig bör från po
diet ett konsertprogram varefter Axel
Björkman gav en historik över körens 25-
åriga verksamhet. Vid supen framfördes
hälsningar, och gratulationer från ett antal
gästande korporationer. Allsången flödade
friskt och stämningen var på toppunkten.
Dans, film och annan underhållning av
rundade festprogrammet. Här nedan ett
par bilder från allsången och hyllningen av
6 av körens dirigenter under åren. Den
äldsta, Karl Backman ledde med bravur
manskören i "Som en örn mot solen", öv
riga dirigenter som närvoro var Oskar Ull
berg, R. Nylow, Gösta Borg, Olle Jonsson
och W. Samuelsson.

Foto: H. Ohlson

Isränna brytes över Baggensfjärden till
Gustavsberg den 20 april. Allmänheten
varnas. Så sa man i radio denna vårdag.
Den 25 april gungade de första svanarna
på Farstaviken. Nu väntar vi bara på rap
port från Porten att de första svalorna an
länt till lerladorna.

·X·

Gustavsbergs fotoklubb samlade 25 bilder till
sin tävling om "Årets bild", Som jury fun
gerade herrar Sture Granström och Sture
Edman från Luma fotoklubb. Prislistan
fick följande utseende: 1. Jaroslav Tupy,
2. Gösta Erixon, 3. Jaroslav Tupy, 4. Sig
vard Larsson, 5. Edmund Deinböck, 6. Ed
mund Deinböck.

*
Pensionärsföreningens "pyntkurs" är avslu
tad för säsongen och vid en liten utställ
ning fick vi skåda en hel mängd av små
trevliga saker, som med energi och tåla
mod skapats av annars stela händer. Man
arbetar på en basar till hösten och funde
rar nu på hur man ska få flera händer i
arbete i denna trevliga hobbysyssla. Kom
munen och en del andra organisationer ha
förklarat sig villiga att stödja verksam
heten.

*
Daghemsföreningen skall ha årsmöte den 30
maj på Ekedalshemmet, varefter "avslut
ningsfest" för barnen och deras mammor
går av stapeln på respektive daghem. -
Ekedalshemmet har fått en del förbättrade
utrymmen och till Åkerlyckan väntar man
på sandlåda och trädgårdsmöbel - och en
lekstuga, om nu det kan ordnas. Några
trevliga utflykter står närmast på pro
grammet, utöver den vanliga dagsrutinen.

*
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Vad år punktförså/jning?
Vi har hört ordet punktförsäljning vid

ett flertal tillfällen, och måste därför fråga
Arnold Erderyd vad han menar med
punktförsäljning.
Erderyd: Jo - punktförsäljning är bara

ett annat· namn på kampanjförsäljningen
av en viss vara koncentrerad till en viss
tid.
För Gustavsbergs vidkommande betyder

det en come back av vissa porslinsartiklar
i speceributikerna.
Genom strukturförändringen av han

deln, flykten från landsbygden till tätor
terna, viss specialisering av butikerna,
övergång till snabbköp, måste vi ju göra
försök att få ut våra utomordentliga pro
dukter i marknaden. Ty alla ovannämnda
faktorer bidrog till att specialvarorna för
svann från alla konsumbutiker på lands
orten.
Därför resonerade vi som så att här gäl

ler det komma tillbaka i butikerna med
artiklar som lämpar sig att sälja i dessa
livsmedelshallar. Vi måste ta hänsyn till
bl. a. nedanstående uppräknade faktorer.
1. Varan måste sälja sig själv genom god
exponering.

2. Varans användning måste vara fullt
klar för kunden.

3. Varan eller förpackningen måste väcka
omedelbar genklang hos kunden.

4. Varan måste vara förpackad så att in
tet hinder skall råda i något led i distri
butionen. Biträdet som packar upp bu
tiksförpackningen, skall känna glädje
och nyfikenhet när hon öppnar kar
tongen. Ingen sur träull eller spån, skall
smutsa ner hennes vita rock.

5. Varan måste lämpa sig för impulsköp.

Även Porslin. kan exponeras och har sin
givna plats i självbetjäningsbutiker.

Dir. Hakon Lundqvist, innekClllJare av
Artium i Göteborg, diskuterar med
Arnold Erderyd och prof. Wilhelm Kåge
om den senares utställning i Göteborg.

6. Varan får inte kosta mer än vad kun
den kan tänkas föra med sig vid sitt
dagliga besök i livsmedelsbutiken.

7. Används varan av husmodern?
8. Har den det rätta priset, d. v. s. har den
något värde.

9. Varan måste kunna säljas till en stor
del av kundkretsen.

10. Varan måste ha anknytning till livs
medel.
Detta var bara några av de faktorer vi

måste ta med i beräkningen, och vi kan
räkna upp massor av fördelar varan skall
eller bör ha. Här gäller det bara att vara
uppfinningsrik, ty vi tror oss veta att det
går 100-tusentals husmödrar och väntar på
riktiga prylar till riktiga priser.

Gustavsbergsporslin i ceUofanomslag och
med tydliga priser lockar kunderna till

köp.

Som sagt var
Orsaken till olyckan var . . . varmgång i

ett lager . . . det hala väglaget . . . en läcka
i gasröret ... den täta dimman ... en strej
kande ljussignal ...
Nej, orsaken till olyckan var . . . att

maskinskötaren inte hade fått en väntad
befordran . . . att den unge chauffören kom
från ett grälsjukt hem . . . att reparatören
drömde om att bli förbundskassör . . . att
styrmannens hustru bedrog honom . . . att
lokförarens son kuggades i studenten ...
Orsaken till olyckan var människan!
Av alla olyckor är det endast mellan 10

och 20 procent som inte direkt vållas av
den drabbade själv. Och en mycket stor
procent av dessa självvållande personer
ska vid närmare undersökning visa sig
vara oansvariga och missanpassade. Vi har
i språket en mängd eufemismer kring de
skador som människan av olika orsaker
ådrar sig: en olycka händer så lätt, så-kan
det gå när olyckan är framme, en sådan
otur, den blinda slumpen etc. Det är dags
att göra upp med dessa fördomar. Den av
olycka drabbade bör få medkänsla och
förståelse, inte för skadan utan för orsaken
till skadan.
Under de senaste decennierna har det

varit modernt att tala om "olycksfåglar"
- inte minst inom industrin. Och därmed
har man menat människor som en gång för
alla har större benägenhet, "anlag", för att
råka ut för olyckor än normalt. Men
"olycksfåglarna" tycks faktiskt vara säll
synta och dessutom så svåra att upptäcka
att de knappast kan rensas ut, så som man
ibland har velat föreslå. De svarar för en
mycket ringa procent av olyckorna, och
deras grupp är svårdefinierad eftersom
människor vandrar in i den och ut ur den
efter skenbart ganska irrationella regler.
Det finns en olycksfågel i varje människa
- om hon råkar ur balans, placeras på fel
post, har för stor maktlystnad eller på an
nat sätt är aggressiv, om hon kommer åt
personlig vanskötsel (här kommer spriten
in) så döljer hon inom sig en olycksfågel.

Ur "En olycka kommer ensam"
av Sten Söderberg i Industria.

Skytteföreningen
anordnade sedvanligt Koop. D. M. i Fält
skjutning den 16 mars. Trots den myckna
snön lyckades banläggarna ordna en lätt
gådd och lagom svår bana. 4 man lyckades
uppnå 26 träff. Vid särskjutningen om
Mästartiteln segrade Sture Granström,
Luma.
Övriga resultat.
Klass M.
Bertil Bergström, Gbg . . . . . . . . . 26 träff
Ingemar Husberg, Konsum . . . . 26 ,,
Gustav Hultin, K.F. . . . . . . . . . . . 26

Klass H. o Vet.
Folke Johansson, K.F 25
Bo Arnberg, Luma . . . . . . . . . . . . 23 ,,
Sven Boman, Konsum . . . . . . . . . 23
Karl Bäck, K.F 23 ,,

Klass L.
Stig Carlsson, Luma 25
Bernhard Sällberg, Konsum . . . 24 ,,
Sture Lundberg, Luma . . . . . . . . 19 ,,

Lagresultat K.F. . . . . . . . . . . . . . . . 113 träff
Luma . . . . . . . . . . . . . 111 ,,
Gbg 97
Konsum 95 ,,
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Vår- och sommarvädret 195 8
"Waxholmsgubben", alias Gert Wikner, fyll

de 50 år i påskas. Vi trodde han var bra mycket
äldre, så länge vi hört talas om hans lyckade
tips för vädret. Hur han bygger upp sin spå
dom? Ja han studerar djurvärlden och andra
märken och·säger sig något så när säkert kunna
ange vädret så där ett halvår framåt. Allright,
vi ska sätta vår vädergranne på prov. Hur blir
vår- och sommarvädret lir Waxholmsgubbe?

Efter en vinter, kall och hård som förut
spåtts men även med mildperioder som
t. ex. Karldagen den 28 och dygnen närmast
som blev mot förmodan milda, så kom dock
fullträffarna i februari för att inte tala om
årets första månads inledning som också
gick in efter ritningarna.,. - men varför
"tala om den snön som föll i fjol" nu när vi
har våren och sommaren i faggorna. Ja,
våren den är vi skärgårdsbor särskilt miss
tänksa{nroa mot, men rekordet i den vägen
tar dock Emil här på grannkobben. His
torierna om honom äro legio, ty de äro
många, men ifråga om våren och de svaga
isarna slår han dock rekord. Tillsammans
med Britta härskar de enväldigt och har
till Storön "omtrent" 25 meters sund till
handelsboden tvärs över. Det tog slut på
mat, ingen möjlighet till att dryga ut pota
tisen med fiske just i vårbrytningen och
isen var ej säker sedan fjorton dagar ...
kaffesumpen var vit som risgryn efter all
omkokning och utan kaffe ingen kask, så
det så, men när även snusdosan var ren
skrapad då insåg Emil att något måste gö
ras och det omedelbart. En kälke med vid
hängande tross fixades kvickt nog och på
hällen vid smalaste delen av sundet place
rades Bfitta på kälken med kasse och till
behör . . . färden över den svartblå isen
gick bra. Emil står i väntans tider och hål
ler i trossen för att återföra Britta. Hon
kommer men är inte på något vidare gott
humör. Ty, när handelsmannen öppnade
Emils portmonnä för att ta betalt för de
inhandlade varorna låg i stället för sedlar
en liten papperslapp med följande text:
"skickar inga pengar i dag för isen är för
svag"-. Men nu litet om vädret.

Allmän översikt.

Våren blir sen men intensiv och kort
varig. Särskilt sen i havsbanden och om
rådena kring de stora insjöarna på grund
av vattnets nedkylning. Om sommaren kan
sägas att eftersom vi har solfläcksmaxi
mum i år och övriga gamla märken, tecken
och väderleksregler bl. a. hämtade från
Bondepraktikan samtliga tyder på en sär-

deles varm och torr sommar trots kraftiga
men snabbt övergående regn . blir det så
här:

Detaljprognos
SÖDRA SVERIGE.

Maj.

Efter en aprilmånad som verkligen gjort
skäl för namnet att vara oberäknelig ur
väderlekssynpunkt men som dock s_om
helhet blivit varm kommer Blomstermå
naden Maj. Nederbördsrikast under
första 8 dygnen. Nattfroster i inlandet
under sista 10 dygnen.

Juni.

Månaden inledes med regnskurar. Mel
lan den 5-10 solvarma dagar men kalla
nätter. Därefter och fram till den 16 åter
ostadigt med regnskurar flerstädes. Mid
sommarhelgen varm och fin.

Juli.

Åskskurar med byigt väder inleder och
avslutar månaden. Längsta samman
hängande värmeperioden efter den 16.
Stark värme även under andra veckans
början. Fruntimmersveckans avslutning
ostadig. Fint fiskeväder men glöm ej
regnimpregnerade ytterkläder för triv
selns skull.

Augusti.

Kustdistrikten fram i täten. Jämt och
fint väder. Vattentemperaturerna ovan
ligt höga. Vattenståndet lågt. Efter den
13 värmebölja.

MELLERSTA SVERIGE.

Maj.
Kung Bore gjorde en sista påminnelse
om sin existens under April men nu är
sommaren här på allvar i synnerhet i
inlandet. Vi får dock frostkalla nätter
under första och sista tredjedelen men
desto varmare under dagarna.
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Juni.

Varmt men ostadigt väder inleder må
naden. Nattfroster under andra veckan.
I god tid till midsommarhelgen dock sta
digare och genomgående varmare.

Juli.

Aska och regnskurar inleder månaden.
Även ostadigt mellan den 9-13 samt vid
slutet av fruntimmersveckan. Då be
kräftas det gamla ordspråket: "att ostan
vind, ihållande, och kärringaträta sällan
slutar utan väta."

Augusti.

Den verkliga semestermånaden med
kustdistrikten i särklass. Värmebölja i
ordets egentliga betydelse efter den 14.
Dock en åskrik månad.

NORRLAND.

Maj.

Under april månads senare hälft för
svinner definitivt den sista snön. Påtag
lig och intensiv dagsvärme inleder och
avslutar maj månad. Frostkalla nätter
mellan den 22-30.

Juni.

Nu är sommaren här med milt regn.
Största nederbörden och ostadigaste väd
ret mellan den 5-10 och 13-16. Så kom
mer värmen på allvar och varar i stort
månaden ut.

Juli.

En verkligt varm sommarmånad för
hela Norrland inte minst dess kust
distrikt. Varmerekord omkring den 6, i
medio samt omkring den 24.

Augusti.

Hela Norrland och då framför allt dess
kustdistrikt står nu i särklass i vad som
rör vattentemperaturer och över huvud
taget jämnt väde;r. Värmebölja från den
14 till slutet endast avbruten av tillfäl
liga men kraftiga åskväder med riklig
nederbörd. Under sista tredjedelen kom
mer de första nattfrosterna i inlandet
och distriktens västra delar där även snö
fall förekommer.

Ja, så skulle kommande väderlek te sig
om jag nu lyckats tyda de gamla reglerna,
tecknen och anteckningarna från bl. a.
Bondepraktikan rätt. - Till slut ett råd:
klä Er efter väder - sommaren ger alla
möjligheter för såväl solparasoll som pa
raplyer ty väderleksväxlingarna bli has
tiga och oftast oberäkneliga. Facit blir dock
att sommaren blir ovanligt varm
tror Waxholmsgubben

Gert Wikner
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Vintern är över
och med den hoppas vi också de "practical
jokes" i form av gömda mössor och vantar
som försvunnit och återkommit på de mest
underliga vis. Likaså snöbollar och korkar
mot rutorna. Kära föräldrar tala om för
era ungdomar mellan 7 och 17 vårar, att vi
alla varit unga, ja som det sägs yngre än
de flesta. Det finns inget nytt under solen,
inte ens hartsfiol imponerar längre. Ej hel
ler ryska smällare. Kanhända blir nöjet att
skjuta sten på glasrutorna också litet
mindre om de vet att försäkringsbolaget
tar hand om saken. Glasmäster har för öv
rigt sitt levebröd säkert ordnat ändå. Han
har tillräckligt att stå i.

Det är hälsosamt
att leva ut sina aggressioner och komplex.
Sätten härför är många. De sydliga län
derna ha sina karnevaler i glad våryra.
Det är relikter från gamla hedniska sed
vänjor. Offer till gudarna för gröda och
god skörd. Vi ha haft maskeradtid. Han
som har ett stridslystet humör blir kanske
indian och höjer tomahawken för en kväll.
Hon som är den blygaste bland blyga blir
för några timmar en femme fatale, utsökt
svepande de långa ögonfransarna. Den
blyga blinken accentuerar charmen. Men
vad skall vi tro om den livs levande struts
vi mötte på kvällspromenaden för något år
sen. Nej, vi trodde heller inte våra ögon!

I vår brevlåda
trillade det en dag ner ett gentilt erbju
dande. Det rörde sig om hemköp, hemkör
ning och hög rabatt. Visst lät det frestan
de? Granskar man det i sömmarna finner
man att varken grönsaker, kött eller mjölk
går att köpa i annat än konservform. Vi
dare - överginge alla till att köpa spece
rier m. m. på det viset skulle snart våra
fina snabbköp komma i ett svårt läge.
Tanken löper vidare. Vore det inte möj
ligt med en utjämning av arbete och
arbetstid för de anställda till förmån för
husmödrarna och distributionen? Lörda
garna är det överfullt. Kassorna är ofta
överansträngda. Påskaftonen tog det en
halv timme för kön att komma från av
delningen för bröd till kassan. Det var inte

personalens fel. Det gick undan med en
sjusärdeles fart överallt.
Tänk vad det skulle vara härligt för alla

parter om listor på specerier för veckans
eller månadens inköp kunde lämnas in den
dagen affären har minst att göra. Spring
pojken fick lära sig köra bil förstås, för att
kunna göra en stor runda runt samhället.
Men det har han väl knappast något emot.

Solen blänker
i alla fönsterrutorna och talar obarmhär
tigt om att här skall putsas. Hur skall man
bota arkitekter från att rita fönster, som
inte går att putsa inifrån? Kanske genom
att stadga en månads praktik på dylik föns
terputs. Varför sitter f. ö. den lilla luckan
till vänster, när den skulle göra större
nytta till höger ur denna synpunkt.

Vårens nya mode
börjar dyka upp. Skärpen, om det nu finns
några, ha halkat en bit neråt och hamnat
på stjärten. Skorna förlorar mer och mer
av sin färg. De får i stället desto mer poe
tiska namn. Silversand och kadett, vanilj
och reseda låter det inte härligt? Tyvärr
börjar formen gå i samma poetiska rikt
ning. Vi som ha vår barnafot kvar med
tårna bredare än vad hälen är kan inte
annat än undra över hur man kan bli så
glömsk i skotillverkarkretsar. Som tur är,
är visst skorna vart annat år breda i tårna,

vartannat år smala. Det tillrådes därför att
inköpa skor för ett par år framåt!

Vintern är över
Krokusarna tittade upp ur en snödriva

vid grannens vägg lagom till påsk. En liten
knubbig hand stryker av vinterkappan
som är för varm och sträcker fram tio tus
silago. De står här i en kornblå äggkopp
och lyser. Snart skall blåsippor och vit
sippor vandra samma väg. De skall komma
en att känna en ilande lyckokänsla över
att finnas till. Samvetet skall tänka att det
är roff och rövarliv detta och rena utrot
ningskriget att små barn rusar runt och
plockar den ena buketten underbarare än
den andra. Men vem kan säga något om
det, när glädjen över att ge är lika stor
som glädjen över att få.
Nere bland båtarna har det tagit fart.
Dimma och dis ligger över Farstaviken.

Vårskymningen kommer smygande blå
och dunigt mjuk. Sälgen, den lilla token,
har varit vit länge. Sädesärlan har varit
här en månad. Från sälggrenen gjorde hon
små, små turer ner i det isiga vattnet på
gatan. Hon tröttnade på vargavintern på
vår gata och försvann. Men i dag var hon
tillbaka igen. Och det såg ut som om hon
bestämde sig för att stanna.

Radien

P. S. Blåsipporna kom nu!
20.4.58

Årets bild, nr 2

"Vårfiod" av Gösta Erixon fick 2 :a pris i Eotokiubbene tävling.
Fotoklubben utlyser nu en ny tävling för sina medlemmar, varom mera på annan
plats. Samtidigt kal1lar "Vår Tidning" amatörer och andra till en tävling om bästa

"Vardagebtlden".
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Hårs och tuårs
•
l USA

Från mitt förra hemvist i Wellsboro till
Boston är det 576 engelska mil. Där börjar
den här resan och där gästade jag mina
kusiner och min faster, en kärngumma på
85 år. Hon är änka efter Verner Gustav
son, som lämnade Gustavsberg omkring
1894. Efter några dagars titt på New York
City bar det så iväg till Niagarafallen,
gamla, välkända, sönderskrivna. Men
Cleveland är en livlig stad och Statler Ho
tell ett av de bästa.
Så till Chicago och där fick jag träffa min

gamla vän och skolkamrat, Fred Wahlberg
och hans charmanta fru - och i henne fick
jag en ny vän och jag bockar mig djupt för
den prima Bess, och tackar för all omsorg.
Det gjorde mitt hjärta gott att få återse
min kamrat från barn- och skoldagar. Det
är en hedersknyffel .Fred. Som jag har han
snö på taket men eld i de gamla fyrarna,
och satungen sitter i ögonen ännu. Efter
att på tillbörligt sätt malt fabriken, La
gerström och gamla minnen till gröt, så
föreslog Fred, den förståndiga själen, att vi
skulle gå till klubben, Orphei singing club,
där han sedan många år är medlem.
Klubbhuset på 1332 West Irving Park Road
har kostat herrarna i klubben så där en
300 tusen dollar. För svenskhetens beva
rande i Amerika är det ett monument. Här
fann jag, vad man förgäves söker i många
andra svenskklubbar, svensk luft, alltså en
rejäl och fin atmosfär utan högfärd, kam
ratskap utan frågvis och efterhängsen no
sighet. Ja, en känsla av höra till utan att
först bli korsförhörd. Ja, den klubben lig
ger en mil före de andra. Baren här var 25
meter lång och har allt vad en "connoseur
of drinks" kan önska. Matsalen tar 125
gäster. I "The Main Hall" serveras varje
söndag sillfrukost för 175-200 medlemmar
och gäster. Där finns TV och radio. Köket,
som jag fick inspektera är absolut sista
modernitet. Trevlig betjäning gör hemtrev
naden verklig. Tack för den titten, Fred!
Nästa dag gick färden till Minneapolis

och där träffade jag en gammal gustavs
bergare, som 1903 emigrerade från stat
byggningen och det gamla bruket - min
moster Hilma Olson, som jag inte träffat
förut i det här landet. Att hennes över
raskning var stor, när jag kom neddim
pande, är lindrigt uttryckt. Hon bad att
jag skulle hälsa genom Gustavsbergaren
till Knut Andersson, Konrad Strömberg,
Oscar Wadström och alla som minns
henne.
Min färdväg gick vidare genom Minne

sota, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas. I den
sistnämnda staten besökte jag ägaren till
världens största "spread" eller boskaps-

hjordar. Han heter Sven Gustavsson (tu
san också att man inte är släkt me'n). Med
kalvar, ungdjur och slaktdjur var hjorden
36.000 djur och det är ju en hel del att
hålla reda på.
I bergspassen mellan Kansas och New

Mexico, där vägen vinglar fram mellan
bråddjup på ena och lodräta klippor på
andra sidan, mötte jag en rykande snö
storm, som snabbt lade ett 6-tums täcke
våtsnö på vägbanan. Men "State Police"
ryckte ut med stora sandspridande bilar,
och så slussades bilarna fram genom pas
sen. Där uppe en temperatur på 28 grader
Fahrenheit, dvs. vinter - en timme senare
nere i dalen 66 grader och full sommar.
Från New Mexico rullade jag vidare ge

nom Arizona och genom "The former bad
lands", där bara för 75 år sedan apache
indianer och banditer gjorde livet surt för
emigfanterna i covered wagon, Stigarna
äro nu breda cementvägar och saloonerna
nattklubbar. De gamla banditerna ha er
satts av nya. Iden är densamma: Pengar
eller livet!
Man behöver ej åka till Sahara för att

finna en öken. "The White sands" i New
Mexico är enastående, bergshöga kullar av
vit sand så långt ögat ser. Arizonas öken av
gul sand sträcker sig över hundra mil. Här
börjar kaktusprärien, med kaktusar stora
som små träd. En taggig växt producerar
både läskedrycker och whisky. Den senare,

Indianhövding ,av apachestammen
i full utstyrsel.

"Tequila", har samma styrka som bakfoten
på en häst.. Men man gör också konfekt av
kaktusen, och prydnadssaker. - Här ser
man skillnaden mellan Västerns små in
dianer - med blandning av indianskt,
mexikanskt och spanskt blod- och österns
röda kraftmän.
Så är vi då i Californien. Passerar odlade

fält, möter stora bilar med släpvagnar full
lastade med grönsaker. Hela skogar med
dadlar syns utmed vägarna, miltals av vin
druveplanteringar, citron- och apelsinfar
mar. Och framför mig ligger "de förlorade
änglarnas stad", Los Angeles. Trafiken
ökar alltmer, nu kryper den fram. Långt
efter mörkrets inbrott är jag framme vid
nästa fristad, vid 1903 Hauser Boulevard
- hos kusin Hilma och gustavsbergspoj
ken Kenneth. Varmt välkommen i ett ge
diget svenskt hem. Och samma ärliga anda
finns också i Karl och Britta Johnssons
hem, där jag åt lunch. Där fick gamla
anekdoter och minnen på nytt en vädring.
Karl och hans fruga hade nyligen köpt sitt
eget hus och de var med rätta också stolta
över det. Smeden Victor Johnsons två
präktiga pojkar, Karl och Sigrid Petters
sons genompräktiga flicka och Hilma,
"ingalunda den minsta" - ja det är en fin
fyrklöver av ursvenskar. Tack ska ni ha!
Med en annan god vän från min New

York-tid kuskade jag omkring. Jag fick se
hur filmstjärnor och andra stackars mata
dorer fick lida sig fram och trängas med
sina skuggor i sina hus om 20-30 rum ...
President Eisenhover får 75.000 om året för
ett av världens mest ansvarsfulla arbeten.
En del av dessa stjärnor, f. d. hisskonduk
törer och affärsbiträden, klagar om de ej
får den summan för ett enda uppträdande.
Det är kväljande! - Vi åt emellertid lunch
på "The Brown Derby" och middag på
"Hollywood Paradise". Gratis fick man se
en del av det "fina folket", men priserna
för ett mål motsvarar en månads hyra. Los
Angeles trafiksystem lämnar mycket öv
rigt att önska. Det är en myrstack, men
knappast med den ordningen. Det är lika
uselt och hopplöst som Miami och Balti
more, dvs. ogenomträngligt under rus
ningstimmar. Men bilisterna här äro arti
gare än någon annanstans i USA.
Den svenska kolonin här är stor, arbets

tillgången större än i de östra staterna och
lönerna högre.
Jag gjorde en visit vid Forest Lawn

Memorial Park - ett testamente från de
döda till de.Ievande. Här visas åtta gånger
dagligen den polske konstnären Skykas
mästerverk, "Korsfästelsen" en 65 meter
lång och 15 meter hög tavla. Kopior av
världens mest kända statyer och tavlor
pryder den stora parken, vars omgivande
kyrkogård härbärgerar 25.000 bortgångna.
Hos Kenneth och Hilma hade jag en

afton nöjet att träffa unga Eva Steen, en
lugn, sansad, bildad och hjärtligt rar tös,
för vilken jag, så gammal jag är, lyfter på
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hatten och säger: Heder åt den flickan och
hennes föräldrar!
Målet är nu Frisco, Portland och Seattle.

Solen lyser från en som vanligt klar och
molnfri himmel, temperaturen är mild, 72
gr. F. Jag säger "So long" till mina vänner
i Los Angeles och sätter kurs på "Turlock"
och Gi'cta Johnson-Borgkvist från Maria
gatan och Stenkullen. Dodgen knallar så
vackert på härliga vägar, genom solbelysta
nejder och man tycker att livet är värt att
leva. Även om det ibland visar ett grinigt
ansikte och använder en som fotboll. Men
strunt i det - än leva de gamla gudar.
I Turlock, på en snygg och välskött farm
- träffade jag Greta Johnson. Jag hade
litet svårt att påminna mig henne från ung
domsåren - men efter litet pratande kom
minnet tillbaka. Greta har i Paul en präk
tig och rejäl man, tyvärr ej just nu vid
bästa hälsa, men det kommer. Här blev jag
hjärtligt mottagen och måste lova att titta
in igen på återvägen. På återseende alltså!
I hällande regn anlände jag på kvällen till
Walnut Creek. Jag tog in på ett hotell och
ringde upp kapten A. H. Pettersson. Jag
sade litet försiktigt: "Det här är George
Garring." En lång tystnad. "Geonge, vem?
... Nej dra ... Kors ... is that you man!
Nu tar du en taxi och kommer upp här
fortare än kvickt! Sno dej nu!" Genomvåt
och trött som jag var måste jag avböja för
kvällen. Nästa dag vid 9-tiden var jag där.
Den gode Harald grinade som solen. Det
var inte svårt att se vems son han var.
"Damn it man ... kom in och du stannar
här hela dagen förstår du ... Christ, jag är
glad att se dig!" Så ska det låta! Harald är
nu 74 år, en björn, rak som en ramsticka
och lika rak på sak. Inget fjäsk, inget krus.
Han är bara en gammal sjöman, säger han.
Rätt, men det är skillnad på sjömän och
sjömän. Han är en gustavsbergspojke, som
lämnade Sverige när han var 15 år och tog
sin kaptensexamen innan han var fyllda 35.

Gör om det den som kan. Undertecknad
bockar sig för en vän och hedersman. Så
här står det på hans licens nr 75412: "Ha
rald Pettersson. Kapten och lots. 1:a klass i
Bay of San Pedro och tributaries, San
Diego: Bay of San Fransisco och tributa
ries to Benicia - Columbia river bar, As
toria - back to sea and return, Grays
harbor from Aberdeen - Puget Sound -
Tacoma - Seattle - Everett and to sea via
main channel route."
En intressant och god man. Lugnt och

stadigt går han sin bana, ofredar ingen,
men väjer ej heller för någon. Dagen till
ära hade Harald bakat en kaka och den var
vad man kallar Jum-Jum! Till middag
grejade han lammkotletter med alla tillbe
hör. Ett kalasmål var det och jag mådde
som en prins hos en skeppare som är både
kock och bagare. "Nu torkar du förstår
du!" Jädrans kaptener! Och jag som hade
det så bra. Men, all right, för ett sådant mål
torkar jag vad som helst. - I hans shop
ligga flaskskeppen i hundratal. På väggen
hänger tackbrev för flaskskepp från sven
ska kungen, president Eisenhover, guver
nören i Montana, Aronson och från välgö
renhetsorganisationer m. fl., till vilka han
med sitt goda hjärta donerat skepp. Han
frågar ej efter beröm och erkännande och
minst av allt efter betalning. Vetskapen
att han gjort något gott, t. ex. för behö
vande människor, är honom nog. Jag lyf
ter min huggliga hatt för kapten Harald
Pettersson. May our friendship be for ever
lasting and God bless you! Tack för din
gåva!
Nästa morgon passerade jag över den

långa bron och var i Frisco. Vid 10-tiden
stannade jag utanför 179 San Felipi Av.
Agnes Olsen är utan tvivel den yngsta 50-
åring jag mött, både i figur och sätt. Ja,
det är inga blommor, bara ett konstate
rande av fakta! (Vidimeras! Red:s anm.)
Vi pratade naturligtvis Gustavsberg. Ag-

Salt river cany<:m i Arizona. Vägen går utmed lodrätt
stupande klippor 200 meter över floden.

nes bjöd mig till lunch, och nästa dag till
middag. Och på mellantiden gav jag mig ut
på sight-seeing. Gamla Rom var byggt på
sju kullar, men Frisco är byggt på i7, en
verklig berg- och dalbana. Jag besökte det
över hela Amerika beryktade "Fishermans
Warf". Här kokas krabbor och räkor i
tusental i stora cementinbyggda järngrytor
på trottoarerna. Här är kommersen inten
siv med kunder från alla de 48 staterna.
Middag åt jag på en japansk restaurant,
där man satt på kuddar vid låga bord. Allt
var fint och rent och maten - vad den nu
hette - var välsmakande och serverad av
de nättaste geishor. Med två vänner, som
kände stan, gjorde jag kvällsbesök (och en
bit av natten) i Amerikas största "China
town". -
Nästa dag blev min guide, 22-åriga

Elaine Evans, dotter till min gamle vän
John Evans (Evertsson), Norrköpingsbo
och f. d. båtbyggare, numera pensionär,
som lever för sina hobbies, skulptur och
målning. Unga miss Evans är en stigande
stjärna på operahimlen. I början av sä
songen gör hon sin debut i New York. -
Utan vidare spisning flyttade familjen
Evans mina pinaler från hotellet till sin
supereleganta villa högt uppe bland ber
gen. "Så att vi kan hålla ögonen på dig",
sa fru Martha. Ett sådant hus som detta
kan en fattiglapp som jag endast drömma
om. Det var elegans - men ingen högfärd.
Hos Agnes igen, och där hade jag nöjet

att få träffa hennes man, dottern Betty och
sonen Bob med barn och blomma. När
detta skrives är jag 800 mil från San Felip
av. Tack för en trevlig kväll och en härlig
middag! Men, kära Agnes, du skulle få
dina medsystrars välsignelse om du talade
om för dem hemligheten - hur du kan äta
sådana välsmakande mål - och ändå be
hålla din figur!? ...
(forts.)

George Garring

I Rio Grwnde-distriktet levde oomamches, Amerikas mest
fruktade indianer.
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~
~ agedräkten, gustavsbergsungdo-
~ mens vardags- och söndagskläd

sel, skinnjackan, ylletröjan, farmarekal
songerna, avslöjar sin tristess i vårsolens."
glans. Nu kan vi hoppas att det lufsiga er
sättes av det luftiga, och att uniformen
hängs undan för välbehövlig vädring. Nu
kanske vi får se en kjol, en blus, litet färg,
något klädsamt, något individuellt - tills
Britta bräcker sina kamrater med en till
tjatad grediskär mockajacka och blåa vår
kalsonger. Och snart dräller hela samhället
av samma jackor och kalsonger. Pengar
finns det tydligen, men ingen personlig
stil. Man går i flock och vågar inte vara
annorlunda.

i#tt hämmande folk drar in i v,,,
~ nybyggen. I Lugnet har en för
stad växt upp till gamla Gustavsberg, vars
idyll alltmer naggas i kanten. En dag kom
mer den oundvikliga, framsynta autostra
dan, höghus på Kvarnberget och alltmer
grå cement över gröna ängar att göra oss
till sovstadsbor, som inte känner varandra
och inte tjänar varandra. Såvida vi inte vill
bevara något av det bästa i det gamla, av
stå från något av finesserna. Då får vi lov
att tänka oss för och rädda något av na
turen, de lugna hemmen och de små vä
garna mellan människorna. Och bjuda de
nyinflyttade välkomna i vårt samhällsliv.

*

*

®».hörareantalet vid en propaganda-kväll i Bergasalen för någon tid
sedan lär ha varit ett par personer utöver
organisationskommitten, Den kämpande
talarens röst gav ett ihåligt eko i det ur
borrade berget. Så dålig anslutning måste
bero på den gamla vanan att tro att man
samlar folk med ett meddelande i fabriks
radio. Intresset för saken var väl inte så
allvarligt menat, när man inte gjorde bätt
re reklam. Det var ett skolexempel på hur
man arbetar för att misslyckas. Många av
våra "arrangörer" skulle behöva gå igenom
en kurs i ämnet, och lära sig förstå att bak
om en framgång ligger alltid mycket tän
kande, förarbete, detaljknåp och noggrann
het.

*

ll7t\\ et är ingen konst att ge av sitt00 överflöd. Men resultatet av in
samlingen "Satsa på samverkan" i koope
rationens Mecka har hittills varit klent. En
organisation behagade inte ens ta upp frå
gan till behandling. Kanske perspektivet -
ett kooperativt stöd för att lösa svåra
mänskliga problem i sydöstra Asien - är
för stort för vår horisont. Men det finns
chans att bättra sig - insamlingen är öp
pen året ut. Nog borde varje gustavsber
gare åtminstone köpa en insamlingsnål i
Konsum. Lade herrskapet förresten märke
till notisen i förra numret, som talade om
att under de sju år FN:s stater satsat 800
miljoner för tekniskt bistånd åt underut
vecklade länder - konsumerade Sweden
finare bakverk för dubbla summan!

~
bl'd 0ena rama snurren 1r et pa

skivan, när man tänker på den
stundom långsamma service som bestås,
då vi har översvämning, stopp, varg på
pannan, fel i elektriska anordningar eller
skavanker i lägenheten. De stackars kar
lar, som har uppgiften vid sidan av andra
jobb, gnor nog som skottspolar och får
slutligen kanske en stund över någon lör
dagseftermiddag. Väntetiden kan ibland
bli rätt lång och orsaka onödigt missnöje
och kanske också "kvirr", som ju inte är
befrämjande för trivseln i samhället. Hur
vore det med något slags beredskapstjänst,
varifrån folk kunde kallas snabbare - och
gärna ta betalt efter en överkomlig taxa,
om det nu är ett villkor för att få irritatio
nen lättad?

3/.-

ubileum har firats av manskören,
som tonat sig igenom hela 25 år.

En bra prestation. Det måste vara intresse
och behov för att kunna hålla en så pass
tungrodd företeelse vid liv genom åren.
Begreppet manskör är annars inte gammalt,
historiskt sett. Den har något av strids
och kampsång i sig, som säkerligen har
varit en tillgång i arbetarrörelsen. Men jag
blir alltid smått chockad, när de stora,
starka karlarna sjunger om fjärilar, fjun
och sommarlätt. Det passar bättre med
Dåne liksom åskan bröder. - Man längtar
att få se och höra en blandad kör snart i
Gustavsberg, där kvinnan förgyller stäm
morna och en del av våra vackra folkvisor
finns med i den profana repertoiren.

*

~ammanträdesformerna vid våra
~ årsmöten lämnar ofta mycket
övrigt att önska. Är det osäkerhet eller
blygsamhet som får de flesta av deltagarna
att krypa samman längst bak i lokalen?
Framför kommer rader av obesatta platser
och så på de främsta bänkarna några sprid
da sammanträdesrävar. Varken en ordfö
rande eller talare kan trivas och känna
samklang med ett tomrum att beskåda och
tala mot. Det tycks inte vila någon bered
skap att låta engagera sig över massan i
bakgrunden,, den verkar reserverad. Man
skulle tro att de flesta deltagarna kommer
för att dricka kaffe, höra musiken eller
titta på filmen. - Så illa är det väl ändå
inte, men den där slentrianen och andra
avoga företeelser i mötesfloran måste vi
snart göra något åt. - Kvar lever ändå
alltid grodan "full och tacksam(!) ansvars
frihet".

*
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~
~ varnbergsskolan har nu sin gym-
~ nastiksal färdig och eleverna får
nyttja en välbehövlig inrättning för fysisk
fostran, som många årskullar aldrig gjorde
bekantskap med. Ja, nog har de unga haft
sina besvärligheter. De, som nu lämnar
skolan t. ef. har fått agera försökskaniner i
en enhetsskola, som haft brist på pedago
ger, tid, lokaler. Och jag frågar: Går ele
verna ut i livet med en grund, som håller?
Har de smält lärdomen? Fick de tid till att
mogna? Mitt svar är nej. Vi tycks som
förut bygga skolan på betyg, varningar,
skrivningar - och betänkanden. Ligger
det kanske något i vad den intervjuade
grabben sa om Törnrosasömn? När börjar
morgondagens skola?

*

den härliga vårsolens glans
kommer det som gömts i snö upp

i form av papper och skräp. Går vi på sön
dagspromenad utåt markerna ser vi hur
bilister vid vägslänten slängt ut sina sopor
efter sommarens utflykt i <l,et gröna. -
Unga träd av björk och sälg har stympats
under eftervintern till fastlagsris. Snart
frossas i blåsippor och gullvivor, ibland tar
man också rötterna, till men för den na
turliga växtplatsens skönhet. - Vi har
ännu friheten kvar att plocka blommor,
bär och svamp i skog och äng - men vi
har också skyldighet att hjälpa till att be
vara denna gemensamma egendom. Det
gör vi inte genom att skövla träden, plocka
jättebuketter av blåsippor, eller genom att
lämna papper, glas, sardinburkar och annat
avfall kvar i skogen - inte ens om vi så
lägger det under stubbar och stenar. Ta
hem resterna till soptunnan!

*

~~ala efterlyste mera kritiska synm punkter i Gustavsbergaren.
Fritt Forum står alltid öppet, men inte
strömmar det in några insändare. Kanske
den här spalten kan kompensera och av
reagera en och annan. Den är inte avsedd
för rena kvirret, men nog kan vi sätta
fingret på ett och annat som synes vrångt.
På drejskivan har vi möjlighet att knåda
leran, medan tecknaren sätter litet färg på
det hela. Men om vi sätter grönsaker i kru
set, kom då ihåg att "rosor i ett sprucket
krus är ändå alltid rosor". "Fanfar" får i
sin spalt förvirra läsarna med sina stötar i

samhälls- och föreningsspörsmålen. "Ra
dien" tittar in från periferien och ger ris
och ros åt vardagen, sett från hemmets
tröskel. Blir det bra så? Inte. Skriv själv
då!

*

~
1
pril, april sade våren, och kallade
~ oss till Valborgsmäss. Allt skräp
skulle brännas i en flammande vårdkase i
folkparken. Frånsett några fnuttiga dub
lettbrasor på annan plats, och att en och
annan sökte bränna skräpet inombords
med eldvatten, så räknas ännu Valborgs
mässan hos det stora flertalet som en av
årets gemensamma glädjehögtider. Vi har
snart bara den och Midsommarafton kvar.
Om inte båda <lekas ned och försvinner i
kråfshandel och tjafsvandel, vilket artar
att bli tidens konstlade glädjemelodi.
Apropå krafshandel - vad sägs om lar

vet kring rockidolerna? Hysteri och smak
löshet i kvadrat, organiserat av stora män
niskor för att tjäna pengar på de små. Att
tonåringarna "åker dit" på sådana tricks
är ett psykologiskt fenomen, där uppjagad
extas utnyttjas och utnyttjats också i
ytterlighetsläror inom politik och religion.
Sånt bör man nog se upp med i tid!

*

~
u stundar kvällar då ett annat
tidstecken icke kan undgås att

höras. Det är avarten av de s. k. knuttarna,
som har moped, motorcykel, bilvrak eller
kanske bara skinnjackan. Ibland träffar
man i gänget verkliga entusiaster för mo
torsport, som sparat till bågen, gjort rätt
för sig, och går in för sin hobby. Som skö
ter sitt jobb, sin kropp, sitt motorfordon
och siktar framåt. Det är kul att träffa så
dana killar och kunna hoppas på att de
ska omvända de tuffa hösäcksknuttarna
att ägna sig åt någon nyttigare hobby. Ty
dom gör bara väsen av sig och kommer
stor förargelse åstad.
Nej, nu får det sannerligen vara nog!

Vårsolen skiner just nu så varmt och
skönt. Ungarna har börjat tjata om glass
och läskedrycker. Ja, vi är ett törstigt folk.
Häromdagen såg jag en familj; som trevligt
nog firade våren med festmiddag på Värds
huset. Det var pappa, mamma och en fem
årig son. Till glassen beställde pappan 2
glas madeira, varvid sonen utbrast: "Men
pappa - mamma då?"
Sköna Maj, välkommen!

Lergöken
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'Det glada 20-talet
Nu börjar man att tala om det glada

tjugotalet. Med Rolfrevyer, med glada
restaurangbesök och med billig sprit. Och
visst var det glatt, för dem som hade arbete
och pengar, men många var arbetslösa och
förtjänsterna var inte stora.
Men när man nu börjar bli så gammal

att man minns tjugotalet, kan det vara
roligt att erinra något om denna tid på
Gustavsberg. Särskilt som den nya befolk
ning som nu samlats här föga känner för
hållandet från den tiden. Men också vi
andra kan ha nytta av att jämföra förhål
landena då och nu. Någon större arbetslös
het hade vi inte härute men för dem som
saknade jobb var det väl så mycket värre.
Det förekom dock. en hel del indragningar
i arbetstiden, och många arbetade endast
tre dagar i veckan. Men vi hade också
många roliga stunder, vi var unga och såg
ganska bekymmerslöst på tillvaron. Minns
ni Stenhusbacken där vi samlades om kväl
larna i stora gäng? Det var den stora till
flyktsorten för oss yngre, här kommente
rades dagens händelser både på det idrotts
liga, det politiska och det mer skvallerbe
tonade planet. Här stod Orvar med sin
gottlåda och sin tidningspacke på cykeln,
han var alltid väl bevandrad i vad som sig
tilldragit hade. Och folk som skulle hämta
mjölk i affären i Stenhuset hade jämt schå
att komma fram. Här samlades man och
härifrån utgick sedan de olika kamrat
gängen till sina kvällsförströelser. En del
gick ner till klubben för att spela schack,
en del gick stadigt med någon flicka och

drog sig till henne. Men där fanns också
en stor skara, som ännu inte hade sin väg
utstakad och som så att sägandes ännu be
fann sig på den fria marknaden. De drog
upp mot Kullarna där flickorna hade sina
rum. Tänk dessa kullrum, vad har inte
hänt här, hur många upptåg och hur myc
ket skoj har inte utspelat sig innanför
dessa väggar. Skulle sådant som då ägde
rum ske nu, så fick Haga tingshus få fullt
upp att göra med hemfridsbrott. Men det
var sällan någon som tog illa upp på den
tiden, flickorna i sina kala rum, med. sin
[ärnsäng, sina klumpiga hemsnickrade
träbord och stolar och sina skåp av gamla
sockerlådor, var säkert glada åt litet om
växling i en annars rätt enformig tillvaro.
Och det hela får väl ses som en lek, även
om den ibland kunde te sig stormig. Men
det var en del äldre som råkade bo i sam
ma hus och som ville ha nattfrid, som inte
alltid var så glada åt besöken. De kanske
hade nattarbete i vanliga fall, och så, när
de hade sin lediga kväll och skulle sova ut,
blev det ett ordentligt oljud från dragspel
eller andra•instrument, som pojkarna hade
med sig på sina odysseer till flickorna.

"En kärleksnatt i södra kulln
på halmen ifrån farstaskulln
vad kan manmer begära",

sjöng grabbarna på den tiden till en popu
lär melodi. Se flickorna som erhöllo filt
och madrass från bolaget fick själva om
besörja halmfyllningen av densamma. De
fick vandra ner till stallet och sedan kånka

Stockholmsvägen på zo-tcaet var en lummig idyll.

hem sin börda. Att byta halm var nog ett
ganska retfullt jobb för flickorna.
Spriten var billig på den tiden, en liter

kostade 2: 65, och vi som ännu inte hade
åldern inne kunde få köpa på någon äldres
motbok om vi samtidigt betalade en liter
åt honom, det blev fem och trettio för en
liter och det-'tyckte vi sannerligen räckte
till. Det var då det. Innan man ännu hade
upptäckt spritens skattevärde. Efter de
flesta tillställningar så fortsatte det hos
någon av deltagarna till fram på morgonen.
Jag minns till och med att det någon gång
slutade med ett besök i Farsta lagård för
att se på mjölkningen på söndagsmorgonen.
Så hade vi festerna på hösten, de hölls

alla i klubblokalen. Idrottsfesten i okto
ber, Båtklubbsfesten i november och Skyt
tefesten i december. Jag har deltagit i alla
tre och de var alla av olika karaktär. För
oss yngre var idrottsfesten den roligaste.
Den började högtidligt med prisutdelning,
fortsatte med kaffedrickning, för att sedan
övergå i dans. Kvällen blev mer och mer
uppsluppen, men jag tror inte man kan
säga att någon bar sig dumt åt. Vid tolv
tiden kom smörgåspaketen fram och
sången ljöd från bord till bord, så taket på
klubbhuset ville lyfta sig. Där hölls tal för
alla möjliga ädla saker och den idrottsliga
äran stod högt. Man hurrade både för den
gångna säsongen och för den kommande
och för deltagare och ledare som särskilt
utmärkt sig. Så dansade man till fram mot
småtimmarna med små avbrott för olika
uppträdanden. De andra två förenings
festerna frekventerades av något äldre och
hade ett något stillsammare förlopp, man
var mer· värdig, höll på sin ställning och
slog sig inte lös i samma omfattning som
de yngre. En liten företeelse från skytte
festen kan vara värd att anteckna. Här
deltog oftast hovjägmästare Odelberg och
så länge han var kvar i lokalen var det
ingen som rökte av hänsyn till brandfaran,
men när han gått blossade man så mycket
mer.
På den tiden dansade man också på

värdshuset som då ännu inte var ombyggt.
Det var primitivt på alla vis, men det var
det väl överallt på landsbygden och till
landsbygden fick man då räkna Gustavs
berg. Bussarna hade inte börjat, de kom
inte igång förrän i slutet på årtiondet, så
Gustavsberg fick vara självförsörjande på
nöjen. Vi hade då några år en livskraftig
gren av nykterhetsorden Verdandi. För
eningen byggde på ungdomens nöjesbehov
och ordnade tillställningar om lördagskväl
larna. De fick god vind i seglen och många
medlemmar, visserligen bara på papperet,
men ekonomin blev ganska god och rap
porterna till överorganisationen vart långa
och präktiga.
Men det var inte bara nöjesliv, det fanns

också organ som tänkte på den andliga
spisen. De frikyrkliga föreningarna hade
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Foto: G. Blomberg
Samling på landsvägen 1919 kring bildandet wv fackförening.

Foto: K. Dahlqvist
När båten kom blev det s,amling vid kaien;

god vind i seglen och mången resepredi
kant samlade fullt hus i respektive lokaler.
Jag minns Missionsförsamlingens vårkon
sert, som alltid samlade mycket folk och
där ett högklassigt program bjöds. Ingen
människa som jag sedan hört tala har kun
nat fängsla mig så som Ernfrid Hedblom,
som hade en röst.som få, och vars välljud
var musik för örat.
De politiska föreningarna var livaktiga

och även om personstriderna ibland hotade
att ta överhand var det roligt att gå på
möten. Tiderna på arbetsmarknaden var
hårda och folk kände en naturlig samhö
righet med sin förening. Man var heller
inte så van vid att höra folk diskutera pro
fana ting. Förr hade det mest varit inom
nykterhets- och de religiösa föreningarnas
område som man talat offentligt. Att nu
vanligt folk stod upp och talade om sådant
som personligt rörde de flesta, var något
nytt. Men även på de fackliga och politiska
mötena gjorde frikyrkofolket en insats, de
hade vanan att tala.
Någonting som inte var så bra det var

bostäderna. De där flickorna och pojkarna
som hade mötts på något av de sätt som
vi talade om i början, skulle också så små
ningom sätta bo. Och det var värre. Det
var ont om bostäder och de som de yngre
och nygifta kunde få var de sämsta, små
och kalla lägenheter, många gånger ore
parerade, en del med fönster endast ut till
trappuppgången. Det var dåliga konjunk
turer, inte minst inom porslinsindustrin
och några nybyggen skedde inte. De flesta
lägenheterna var också dåligt planerade.
Hyrorna var visserligen låga, men bränsle
förbrukningen var stor. Hela samhället
började undan för undan att bli gammal
modigt. Det som hade varit bra 1910 var
mindre bra 1925 och något nytt byggdes
inte. På hela detta område vilade en dov
pessimism.
Det glada tjugotalet som man nu säger

var väl för oss ute på Gustavsberg både på
gott och ont. Det var roligt då för att vi
var unga, vi hade livet framför oss, med
allt vad vi trodde att det innebar. Men
tiden var inte enbart god, det fanns många

som var gamla och sjuka och som säkert
hade det svårt. Möjligheterna var små,
både på arbetslivets och utbildningens
område. De flesta av oss visste inte annat
mål än att så fort som möjligt komma ner
i fabriken för att tjäna en slant. Att så fort
som möjligt få ett ackordsjobb och därmed
litet mer pengar att röra sig med, det var
vår stora strävan. Förtjänsterna var långt
ifrån lysande. Man började med tjugofyra
öre i timmen, för att vid aderton års ålder
ha kommit upp till femtiofem öre och vid
nitton år full timpenning av sjuttiofem öre.
Ackorden gav mellan 1: - och 1: 25 i tim
förtjänst.
Men trots allt, trots små vyer, dåliga

ekonomiska förhållanden, primitivt nöjes
liv, står dock tjugotalet för oss, som då var
unga, som den tid i livet som gett oss de
starkaste intrycken. Mycket har föränd
rats sedan dess, både på · Gustavsberg och
annorstädes, det mesta till det bättre, men
kvar står ändå intrycken från vår ungdoms
stormande tid.

E.W.

Foto: G. Blomberg
Förbudsdemon.stration på zo-toiet.

Foto : H, Oihlson
1:a Ma)j-demonstration på 50-talet.
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Under vårmånaderna har en del hänt i
Bergasalen. Civilförsvaret har bl. a. lagt
beslag på lokalen under tre torsdagar.
Ungdomsträffarna har dessa dagar ägt rum
i det fria. Det har ordnats vandringar där
anslutningen har varit stor. Första gången
tågade man iväg med facklor till ett högt
berg vid Tjustvik, där pojkklubbtn WBF
tog emot med två sprakande brasor vid
vilka man sen halstrade korv och drack
medhaft kaffe.

Vidare har ungdomsträffarna fått på
hälsning av bråkiga och onyktra ungdomar
från en grannkommun. De lyckades för
störa ett program med folklig och seriös
musik som baptist- och missionsförsam
lingarna bjöd på. Följande torsdag fick
träffen lov att avbrytas för deras skull och
sedan har vaktman måst anlitas för att
hålla dem på avstånd. Kravet på medlems
kort för att få bevista träffarna har nu bli
vit oeftergivligt. Våra gustavsbergsungdo
mar har under dessa prövningar uppträtt
trevligt och loj alt.

Vårens stora upplevelse var ett besök av
pianisten Reinhold Svensson, välkänd från
radion och Putte Wickmans orkester.

Skärtorsdagen roade man sig i allmänhet
på annat håll. Den 10 april hade ungdoms
träffen besök av nordiska mästaren i ori
entering, Marthe Andersson, som berät
tade om sina upplevelser i skog och mark.
Sedan visades en film från svenska mäster
skapen i fri idrott och en mera skämtsam
film om våghalsar.

KKson

Tumba-träff i Bergasalen

Enhetsskolans idrottsförening hade nyli
gen en trevlig tillställning i Bergasalen.
Självaste Sven "Tumba" Johansson hade
kommit ut och pratade ishockey inför en
intresserad publik. Att Tumba är så popu
lär beror inte enbart på hans kunnande i
ishockeyrinken. Han är även en charme
rande personlighet och har en ledig och
trevlig berättarstil. Han berättade bl. a.
om hur Garvis Määtä gjorde kvitterings
målet 4---4 till Sverige i världsmästerskaps
tävlingarna i Sovjet förra året, där Tumba
själv av en enhällig jury utsågs till mäs
terskapstävlingarnas bäste forward. Han

talade även om hårda kanadensiska tack
lingar och om vilda äventyr i fjärran ös
tern. Efteråt visade han en nyupptagen
kanadensisk ishockeyfilm.
Visste ni, att Tumba är en skicklig fågel

skådare och stor djurvän? På sin väg till
Bergasalen hade han hittat en skadad gul
sparv på Stockholmsvägen. Han tog med
sig fågeln i sin bil och pysslade om den, så
att han på hemvägen till Stockholm kunde
släppa den på samma plats, där han funnit
den. Men nu var fågeln pigg och flög glatt
iväg. Vilken annan bilist hade gjort på
samma sätt?

Lol

Vid dragning på Kvinnoklubbens lotte
rier utföll vinsterna på följande nr:

Lottn:r
Docka .'...... 40
Täcke
Matta

21
15

Matkorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Lakan, örngott . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Kudde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tavla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Herrtröja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Alla vinster är nu avhämtade.

Fotbollen
har börjat rulla O0h både pojklag och
juniorlag har redan visat framfötterna.
,En kvarterserie pojkfotboll planeras på
Ekvallen. F'obboll av VM-klass får vi en
chans att se inom några veckor, då Sve
riges VM-spelare träna på Farstalborg.
Kanske det också blir en match mot
Gustavsbergs A-lag.
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GUSTAVSBERG

Fototävlan Det är klass på klassen

Gymnastik 1908
:Enhetssk~lan kan till hösten ta Gym

nastiksal i bruk i det förnämliga ny
bygget på Kvarruberget. Förr i tiden
fanns det gymnastiksal vid Ekedalssko
lan och många generationer fick känna
på den svenska gymnastiken av märket
Ling. Vi har hittat ett gammalt foto
från 1908, och en av våra läsare tycker
sig känna igen bl. a. Helge Ld.ndström,
Per Lundin, Axel Hedberg, August
Eriksson, Edvin Fransson, Oskar Dahl
kvist, Edvin Hallstener, Josef Petters
son, Bernt Box, John Johansson, Anton
Andersson, Oskar Johansson, Anders
Steen, Knut Pettersson, ,Fridolf Johans
son.

Fotoklubben inbjuder till två fototäv
lingar, i form av serie, där högst uppnåd
da poängsumma vinner. Mottot i första
omgången är valfritt och sista inlämnings
dagen den 5 juli.

"Semesterbilden" är mottot i andra om
gången och här är sista inlämningsdag
den 27 sept.

Bilderna mottages jämte tävlingsavgif
ten 1 :- av S t u r e E n g s t r a n d. Fotots
längsta sida får ej understiga 18 cm.

Dragningslista
KZa,ss 9 ag.

1. Tavla - 194 Inga-Lena Pettersson.
2. ISypufä' - 658 Magnhild Dallöf.
3. Docka - 89 "Jonta".
4. Lampa.- 655 Axel Karlsson.
5. Fruktkorg - 162 Rolf Lundqvist.
6. Kudde - 248 Er~k Johansson.
7. Duk - 131 Magda Tolke.
8. Tårta - 817 Osvald Hultgren.
9. Gram.f.,skiva - 182 Emma Rataggl.
10. Chokladask - 96 E. Sundström.

''Förbättringsförslag''
eller

"Korphockeyn avslutad"

Teckning ur "Kugghjulet"

Med ovanstående rubrik presenterades
enhetsskolans ishockeylag i tidningen Ex
pressen sedan laget blivit ut-Slaget i S:t
Erikscupens kvartsfinal.
Det var sannerligen ingen dålig presta

tion av våra pojkar i 8:e klassen att bland
c:a 250 lag placera sig på en delad 5:e plats
och slå en samlad expertis med förvåning.
Efter att ha segrat inom sin grupp, där

de övriga lagen var Järla, Älta, Nacka S.K.
och Saltsjöbaden, fick grabbarna åka till
Stockholm och i en utslagsturnering i tur
och ordning slå ut Spåriga I.S. och IK. Tel
Ius, tills de i kvartsfinalen mötte sina över
män i Djurgården. Resultatet blev 0-1!
Den matchen såg bl. a. Stockholms is

hockeyförbunds ordf~de Torsten Fly
gelholm och han var mycket imponerad
över våra grabbars fina insats. Men då
spelade också pojkarna på toppen av sitt
kunnande.
Ulf Sjödahl gjorde bl. a. en fenomenal

genomåkning och Kaj Bergström i målet
tog pucken i de mest fantastiska lägen.
Leif Runermark utsågs dock till bäste
spelare på plan och fick motta särskild
medalj för detta. Sådan medalj hade Ulf
Sjödahl fått vid en tidigare match.
Lagets säkre back Rolf Fredholm ådrog

sig tyvärr en knäskada denna sista match.
Pojkarna gjorde en mycket bra insats

och skötte sig föredömligt både på planen
och utanför. Deras intresse för ishockey är
säkerligen ingen tillfällig nyck. Nog vore
det unga Gustavsberg betjänt av en is
hockeyrink tycker

Pojkarna på bilden är från vänster i
främre raden Lars Andersson, Claes-Gö
ran Jansson, Kaj Bergström, gymn.dir.
Lindahl, övre raden från vänster Rolf
Nordström, Jan Dahlgren, Ulf Sjödahl,
Rolf Fredholm, Björn Ohlsson, Leif Ru
nermark och Ronny Hellberg.

Spänstiga grabbar 1908 och 1958.
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Nya modeller av
Karin

Medan Karin Björquist varit hemma för att sköta om tillökningen i familjen har
hennes senaste modeller för hushållsfabriken kommit i produktion. Det är bords
serien "Vardag" och teservisen "Kobolt", den första i ugnsporslin, alltså ugnseldfast,
med mörkgrön glasyr, vit kant och stämplat märke. Serien har något av samma
kombination av karaktärsfullhet, vänlighet och finess, som hennes personliga pro
duktion av "Stengods till vardags". "Vardag" har redan väckt ett visst uppseende på
marknaden därför att det är en verklig nyhet, fotoateljeerna vill ha den för sina
matuppläggningar och Svenska Slöjdföreningen har valt den till en av huvudvinsterna
i sitt medlemslotteri.

A.H.

På vag till jobbet
kan man, om man har sådana arbetstider,
bli smått förbenad ibland. Och ibland, det
är, när man har bråttom hem, när det är
kallt, när man är trött, och när den närmsta
- dvs. den gula porten är stängd. Ibland
åter, är man nästan glad för att hr Cerbc
rus Lövbom eller hr Cerberus "någon an
nan" inte står på pass för att artigt slänga
upp de gyllene grindhalvorna vid vårt an
kommande. För då är det vår! "Då lyser
sola så rar och himla så klar" och luften
är så syrefin att en liten extra promenad
ut genom den blå porten nästan känns som
en favör. Ja, du milde, vad den första
verkliga vårdagen ändå är befriande.
"Släpp fångarna loss, det är vår!" säjer
Frida._Nå, även om vi inte låter våra vår
känslor flöda över i lika hög grad som Bir
ger Sjöberg, så nog är vi beredda att med
verka till en ordnad kommunal utspis
ning av de vackra änderna i Farstaviken.
Och snart börjar det dofta ur solvarm jord,
dofta på ett sätt som bl. a. kom den danske
skalden Ludvig Holstein. att skalda:
Og mserker du den muldne Lugt i alla

Havens gange
Veninde, kom! Nu vil vi gaa en rigtig

Foraarstur
i Plojejord, i muldnet Lev, i gredetung

Natur
Tag dine tykke Stevler paa, jeg selv vil

ta' de lange.
Gubben

3RITT 3oRUM
I förra numret ömmade sign. Näsvis

(fröken?) för sanitetsjobbarnas hälsa, i det
de icke aktade att med naken överkropp
utsätta sig för drag i lunchrummet. Tack
för det! Men hade inte Eva ätit av kun
skapens träd, så skulle "fröken" Näsvis
säkert fått se oss gå utan byxor också. För
svett och damm, inpyrt i kläder, ger just
ingen bullaptit det heller. Skulle det så
finnas några hårstrån på våra manliga
bringor, så får väl Näsvis och likatänkande
vara tacksamma att de sitter där de sitter
och inte är inbakta i bullarna.

"Småluden utan BULLAR"
*

Hr redaktör, herrar trafiksäkerhetsmän!
I många år har "Apotekshörnan" varit

en trafikfälla med dagliga tillbud un ska
dor. Nu har en del buskage borttagits -
tack för det-men det bästa vore väl att
kosta på vad man så ofta fört på tal - en
trafikspegel, så man kan se vad som vän
tar bakom hörnet. Är det mycket dyrt, så
låt oss starta en insamling på norr i säker
hetens tecken!

Rädd aktör
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- Kan Lasse säja vad ryggraden består
av?
- Den består av en massa kotor, på den

översta sitter huvut, på den nedersta sitter
jag.

*
- Förr sa du att jag var så rar så du

kunde äta upp mej, och nu ...
- Tja, nu är jagmätt.

*
- Köp en lott, för 2 kr. kan ni vinna en

bil!
- Jag vill inte ha någon bil!
- Köp en i alla fall. Det finns 40.000

nitar. Och varför skulle just ni vinna
bilen?

*

Nivån får ej på villkor sänkas;
på "högre" konst vi måste tro:
en "trestegsvals" av"Jularbo"
den kan helt enkelt i n t e t ä ,i k a s !

- Det var tråkigt att ni skulle komma
med räkningen idag.
- Men det är ju den första idag!
- Ja, men jag får inte löningen förrän

den sista.
*

- Vad ska man göra för att komma
fram här i världen?
- Man behöver faktiskt inte göra så

mycket - bara man gör det på rätt sätt.

*
- Säg fröken, dom där små krypen på

marken därnere som ser ut som myror, är
det människor?
- Nej, säger flygvärdinnan. Det är my
ror, vi har inte startat ännu!

*
En poliskonstapel kom inrusande i en

affär och frågade ivrigt:
- Har ni sett någon komma in här se

naste kvarten?
- Nej!
- Jaså, men vad har ni i den där stora

lådan då?
- En del plåt och annat skrot.
Varpå konstapeln tog tag i lådans ena

handtag och ruskade den, varvid en röst
inifrån lådan ropade:
- Kling, klang! Kling, klang!

*

Gustavsbergsprofiler
ritade av Wilh. 0-'!i

"De ä fasen va trafiken ökat på sista
året. Dä tur man bor i övre Stenhuset,
så man slipper springa över vägen två
gånger i vickan."

*

"Konstigt"
Det heter om det lätt förstådda
att det är "Hötorgs-konst" och "pekoral"
men all sorts "ism" och "4 0-t al"
det är det högsta, ouppnådda!

HÖgt över vimlet här på jorden
står en "numrerad" symfoni
och stor är negerns poesi
när inte vi begriper orden!

Och vad en tavla föreställer
behöver "brackan" ej förstå
ty"konst" mån får ej tvivla på
och inte uppå "värdet" heller.

"40-talister" högt bör sättas
(som dunkelt tänkt och dunkelt sagt)
om deras alster vi slå vakt
att deras ångest-börda lättas.

Följande står att läsa på en gravsten på
kyrkogården i Sacramento:

"Här vilar John Smith.
Han spelade med 5 äss."

Det påminner mig om stockholmskisen,
som på gamla dar beställde sin gravsten
med texten:

"Här vilar en annan."

Den lille: "Å så. har jag en känsla av
att Kåren ser ned på. unej."

*

"Ack, vilken 'smak'," man hånfullt fnyser,
"den är ju löjlig och vulgär,
hur kan man lyssna på sånt där,
man ända in i själen ryser!"

Man kan ju skratta så man kiknar
åt folk med outbildad smak
som på sin vägg vill ha en sak
som lite grand "modellen" liknar!

Ja, kan man tänka sig så galet,
så skilt från all modern kultur
att ej d e t g a ml a komma ur
som ströks på artonhundratalet!

Vårt svenska folk är "efterblivet"
och nya tider ej förstå:
Det är ju endast några få
som högt på konstens tinnar klivet.

Fin kundeservice

H.D.

I en lille hy udbrod en ildebrand, som
omfattede hele !huset. iDet vakte derror
alles beundring, da viktualiehandleren
sprang in i. flamrnerne og et 0jebiik ef
ter kom slsebende ud med den halvkvalte
ejer.
De tilstedeveerende journalister ville

naturligvis have et interview med vik
tualiehandleren, men han trak bara paa
skuldercn og sagde:
- Det hele var jo ingenting. Det er

en af mine sterste kunder.

Ur Pilestrcede
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Återbäring och gemensamma
värden.
Under första delen av april månad ut

sändes över 233.000: - kronor i återbä
ringspengar till våra medlemmar. Dessut
om är det några 10-tusental kronor som
har gottskrivits medlemmarnas personliga
insats- och sparkonton. Till detta kommer
gemensamma medel som enligt stadgarnas
bestämmelser och årsstämmans beslut
överförts till reservfonden. Dessa medel
som överföres till reservfonden ligger inte
overksamma i ett kassaskåp utan använ
des till investeringar i fastigheter, inven
tarier och varulager. Genom dessa gemen
samma besparingar i fonder och i form av
avskrivningar får föreningen mera eget
kapital och blir därigenom mindre beroen
de av lån och varuskulder. Dessa gemen
samma besparingar tjänar sedan alla lika i
förhållande till vad de utnyttjar det egna
företagets tjänster som varuförmedlare.
Resultatet blir lägre kostnader och därmed
bättre konkurrenskraft vilket kommer alla
tillgodo. Ja, det var en lång historia, men
sådan är verkligheten.

Föreningens 39:e verksamhetsår har
börjat.
Försäljningen under årets första kvartal

uppgick till 1.820.000: - kronor, vilket är
256.000: - kronor mera än samma tid före
gående år.

Inför våren och sommaren.
"Det stora vårspelet" är devisen för KF:s

textilavdelningars försäliningskampanj som
började i senare hälften av april månad.
Den orkestern har givetvis spelat upp i
Gustavsbergs textilbutik.· Sko säger att
man kommer med en vårbukett, som är
mera omfattande än tidigare år. I Möbel/
Sport har man vid inköpsplaneringen
tänkt på sommarmöbler, fiskredskap, cam
ping och utesällskapsspel i en större om
fattning än tidigare. När det gäller spe
cialutrustning för soliga sommardagar så
finns detta på Fölungen. Bensinstationen
är ju en ny verksamhetsgren, som vi tror
att bilägarna har och kommer att ha glädje
av. I snabbköpsbutikerna säljer vi bl. a. ett
av rörelsens eget tvättmedel, om vilket vi
med övertygelse vågar säga - tag vilket
annat tvättmedel som helst och jämför....
Ja, det är roligt att sälja varor som tål

jämförelse ifråga om både kvalitet och
pris.

G.M-n.
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OLADA

nytt i stil
material
och färg

Rejäl ha
i sherryf
Lädersul

sherry- eller ostronfärgat
skinn, Cellgummisula.
I ostronfärg även
med lädersula.

Samma priser för blida
20-21 19:- 22-24 20:50
25-27 22:50 28-30 24:50
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SO/vi SA6T VAR...,,.
'J(;

Människans behov är mångahanda och
man skulie kunna i grova drag gradera
dem från de rent animala behoven att äta,
dricka och sova under hyggliga förhållan
den över till behovet av gemenskap, av att
känna sig och leva i harmoni med sin om
givning, behovet av andra människors till
givenhet. Högt opp på skalan ligger också
de kulturella behoven. Så länge de breda
lagren i samhället levde under betryckta
förhållanden var det självfallet att det var
bristen på tillfredsställelse för de rent pri
mära behoven som trädde i dagen. En höj
ning av den materiella standarden blev det
som främst framstod som eftersträvans
värt. Visst kan man säga att de andra be
hoven fanns där men de var latenta och
för de flesta inte ens medvetna. Till detta
bidrog i hög grad den starkt patriarkaliska
samhällsordningen med dess obönhörliga
krav på underkastelse för auktoriteter
uppifrån och ned, mannen över kvinnan,
föräldrarna över barnen. Till sist manade
religionens förkunnare, som ännu hade Jtt
starkt grepp över människorna, till from
underkastelse och ödmjukhet; i det andra
livet väntade belöningen. Allt detta har ju
successivt så kraftigt och hastigt föränd
rats att sekelskiftets människor knappast
alls skulle kunna känna igen sig i våra da
gars samhälle. En väldig produktions
ökning har ägt rum, vars resultat tillgodo
förts de breda lagren bl. a. genom social
politiken och inte minst socialförsäkringen;
jämsides härmed har hela samhällsord
ningen och förhållandet mellan individerna
helt omdanats. De gångna femtio åren ka
rakteriseras av starkt stigande levnadsnivå
samt auktoritetstrons fortskridande förfall
och de växande anspråken på människor
att de skall stå på egna ben, bilda sig en
egen mening. Samtidigt utsätts människor
na för en väldig press genom propaganda
och påverkan av många slag att de skall
tycka och tänka och känna och överhuvud
taget leva efter en viss mall, på ett visst
sätt. Till sist har den allmänna sekularise
ringen medfört att människorna viest inte
vill vänta på sin salighet till den ovissa till
varon efter döden utan är angelägna ta ut
så mycket som möjligt av tillfredsställelse,
låt mig säga av lycka i detta livet. Allt
detta har kommit så hastigt på att den ena
generationen blivit främmande för den
andra och detta har ytterligare försvårat
situationen. Här står vi med händerna fulla
och ser framför oss möjligheterna till ett
rikare liv men kan inte orientera oss i allt
detta nya, är valhänta och bortkomna in
för alla de nya anspråk som därvid ställes
på en och var. För många blir resultatet
konflikter inom människan själv, konflik
ter med make, med barn och med arbets
kamrater eller andra medmänniskor och
till sist kanske med samhället som sådant,
utmynnande i kriminalisering eller andra
former av asocialitet.

Ur ett föredrag om socialpolitik av
generaldirektör Höjer.

Öfockholm
Statt upp, min själ, att spela och lovsjunga
vid parkers sus och gränders återskall,
fast det är fattig't ar» jag ger de ung'a
i deesa bitar av ett sång1arkall.

Men alltid kan en vers bli din,
du vackra junistad, som tänder
din lätta lust i syn och sinn
och gf}nom öppet fönste;r sänder
en vilseflugen fjäril in
i rummet där syrener dofta svaga ...
Kom fjäriln ving,'ad ifrån Haga?

Ur "Livetsögon"
av Bo Bergman

Foto: S. Granström
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Nå'r man
är ung, då upplever man våren. När man
känner sig gammal, då talar man om den.
Och härmed är vi inne på vårt ämne för
dagen, som i huvudsak skall handla om tal
och talare. Först och främst indelar vi ta
larna i två huvudgrupper. Grupp A: Per
soner, som på grund av viss funktion är
tvingade att s. m. s. "hålla låda", då och då,
och grupp B: De, som av födsel och ohej
dad vana har svårt för att knipa käft och
därför begagnar alla möjliga och omöjliga
tillfällen att s. m. s. - som vi förut sagt -
"hålla låda". Agruppare riskerar sällan att
säja mera än vad de tro sig veta, eller vad
man väntar att de ska säja. Fast detta gör
de ofta på ett sätt, som kommer deras åhö
rare att tro - att de vet mer än de vet.
Med Bgrupparna är det precis tvärtom.
Fanfar är Bgruppare. Var det någon som
trod1e någonting annat?

B-gruppen
tvekar aldrig att ställa sitt munväder till
förfogande vid 1: Fosterländska tillställ
ningar. 2: Invigningar av offentliga hus och
lokaler. (Vem invigde Folkparkens lilla
stenhus? Dess enda tidsenliga attraktion.)
3: Avtäckningar av monument, statyer och
statyetter. (Vem avtäckte Folkparkens
Liljeforska konstverk - "den unga flickan
med det gamla ansiktet"?) 4: Sommar,
vinter, höst och VÅRTAL.
På grund av Bgruppares kända benä

genhet för bråk- och blandade tal, är det
mindre sannolikt, att de blir engagerade
för uppgifter enl. punkterna 1, 2 och 3.
Däremot går de, åtminstone i Gustavsberg,
inte helt säkra för uppgifter enl. punkt 4,
för hur otroligt som helst, men

Fanfar
höll faktiskt 1957 års vårta! i folkparken.
Detta på anmoden av den kände folk
parksmannen, sportjourrialisten och sång
arbrodern Acke Björkman. Troligen hade
alla Agruppare laga förhinder. Naturligt
vis talade Fanfar inte om våren. Den kom
inte heller förrän någon vecka senare. Blev
väl stött över det föga representativa mot
tagandet, kan man tänka. Visserligen gjor
de Fanfar en vårdikt på trettionio verser,
men det var mer för att som 57-talist platta
till skald Hald och skald Lergök än för att
hedra våren. Dikten blev tyvärr för lång.
Den tog 41 minuter exklusive in- och ut
andning om man läste den i rätt tempo.
Första versen lät så här:

Vår!
Vibergs inseminationsgäddrumpor
slår
i Lindholmsrenat Farstaviksvatten.
Vår!
Park imitationens dansgumpor
går
i (kloro)fyllfulla, myggfulla natten.

Som sagt,
den tog 41 minuter och mer än 5 får varken
Agruppare eller Bgruppare distrahera
publiken, sa' Acke. Man kan inte heller
göra det lätt för sig genom att gå på så
här: "Kära vänner! Jag hälsar Eder alla -
Lappar, Norrbottningar, Västerbottningar,
Ångermanlänningar etc. etc. ( och sedan
utlänningarna) Danskar, Norrmän, Fin
nar, Tyskar, Italienare, Fransmän, Huge
notter, Greker, Papister, Papiljotter etc.
etc." Fast nog hade det varit artigt. Nej, en
sådan uppläsning gör man inte på en kaffe
rast, inte. Men gott hade det varit om det
hade gått - för sedan hade det ju bara
varit att utbringa levet för våren, vilket
egentligen är meningen med det hela. Hur
gjorde då Fanfar? Tja, han gjorde som
man brukar göra. Pratade! Dagen. efter
hörde han en del parkbesökare, som var
fullt övertygade om att vårtalaren var
identisk med den i radio och revyer oer
hört populäre morbror Ruben. Detta miss-

Den fege
I [arans stund då klokhet inte räcker
det fordras mod som skapar hjältedåd,
.!en djärva bragden vår beundran väcker
och får spontant en välförtjänt applåd!

När allt måhända hänger på sekunden
vad båtar lärdom mot att djärv och kvick
just gripa in precis i rätta stunden
och inte tveka, ej ett Ögonblick.

Den fege drar sig undan tyst och varligt,
att ta en risk - han vågar inte fram,
han ängslas, ty han vet att det är farligt,
fast rädslan känns som outplånlig skam.

För länge han betänksamt står och väger
om någon chans han för att lyckas har.
Den djärva tillförsikten ej han äger
och hjälteglorian ej heller tar.

l-1an saknar t il lit mest till sin förmåga
och tror att a n dra allting bättre kan,
ty för att vinna måste man ju våga
och rätta modet därtill saknar han.

I-Ian plågas när han ser framfusigheten
men tänker själv sig pinsamt noga för,
den modige han låter gå i teten.
och ger åt hjältarna en blyg honnör!

Han aldrig fram i första ledet tränger
försynt och stilla bidar han sin tid
han är ej den, som samhällsbanden spränger
och medlar helst när andra går i strid.

Han utan väsen lugnt sin mening säger
för andras åsikt hyser ej förakt
och visar upp att även mod han äger
att alltid ärligt s t å f ö r v fJ d h a n s ag t !

Han blir nog aldrig en av jordens stora
som, trampande på andra, fått sin makt
men slipper riskerna att den förlora
niir avundsmän som gamar står på vakt.

Den som nått högt har också liitt att falla
och glans och ära brukar snabbt förgå
vi kan ju inte göra storverk alla,
nå'n måste också syssla med de små!

H.D.

tag gladde Fanfar mycket, för se Dö
SNACK! det är den verklige Bgrupparens
varumärke, det.

Dösnack
anser också en "Klen tant från Lugnet"
om Fanfars förslag att med det snaraste
inrätta kommunalhusets bottenvåning till
bibliotek. "För det kan väl Fanfar förstå",
skriver den anonyma tanten, "att dagens
makthavande inte faller för en så praktisk
lösning av en så pass betydelsefull fråga."
- "Nej, lilla tant! Det förslaget var inget
dösnack! Och dagens makthavande, som vi
hoppas även kommer att bli morgonda
gens, kommer alldeles säkert att lösa detta
viktiga problem på ett för oss alla tillfreds
ställande sätt. Utan böcker ingen kunskap,
utan kunskap ingen framtid. Det är så rätt,
så rätt. Men tant förstår, några jämförel
ser med handlingskraften, då det gällde
den beryktade motorcross-banan, det ska vi
inte göra. Vi måste vara psykologiska, som
Dahlberg brukar säja."

Men vi
Bgruppare kommer annars inom kort att
få nog så allvarlig konkurrens som "dö
snackare". Ja, vi tänker. på nyvalet. I val
tider blir ju en del Agruppare som allde
les förbytta. Men det måste väl vara så, för
annars hade vi ju inte fått något liv i de
batten och då hade det blivit mindre in
tresse för det slutgiltiga ställningstagandet
vid valurnan. På tal om detta så vill Fan
far be vår riksdagsman, att han som lands
tingsman ordnar ett länets eget vandrings
pris i röstningstävlan mellan länets kom
muner. Det är kanske ett sätt att stimulera
valdeltagandet, och ett snyggt vandrings
pris i kommunalhuset skulle väl inte vara i
vägen? Varför skulle inte vi här i gamla
folkhemmet kunna komma upp till samma
höga valdeltagande som ryssarna, för att
nu inte tala om tyskarna för tjugo år se
dan?

Annars
önskar vi framgång för Gunnars motion
om skyddstullar för vårt eget porslin. Men
lyssna inte på böndernas smörade tal, Gun
nar! Hälsa Hedlund att Fanfar inte kom
mer att övergå till smör för att margarinet
blir dyrare. Det blir varken margarin eller
smör! Det blir FLOTT! Ännu kommer
Fanfar ihåg hur han som liten pilt eller
påg, som vi sade därnere, någon gång i
början på 1920-talet titt och tätt uppvak
tade sin mor med ett hungrigt: "Mor! Får
ja en flottamad? ... Me salt påå?" Då sål
de bönderna sitt smör för dyra pengar.
Mycket, mycket dyrare än numera, och det
säjer ju en hel del, tycker vi, om nödvän
digheten av konkurrens på det området.

Till slut
uppmanar vi alla "hurra" -Iystna parkbe
sökare, att hurra av sig på valborgsmässo
afton, eftersom denna kväll är den enda
som hurrarop kan få försiggå utan närmare
undersökning. Andra kvällar kan ett icke
fullt luktfritt hurrarop kosta hurraren 300
kr. Även om man påstår sig ha hurrat för
fosterlandet, för luktfritt måste det va'!
Förresten behöver fosterlandet pengarna.
Slut!

Fanfar.
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Blåsorkestern Råd i influensatider
hade vikt söndagen d. 23 mars för sin med
stor förväntan emotsedda "Solist- och
Uppvisningskonsert" i Bergssalen i Gus
tavsberg, en djärv men också lyckad form
för ett vårframträdande.
Konserten inleddes med Sousas bekan

ta marsch, "Stjärnbaneret", varefter Fred
dy Kihlberg började raden av solistfram
trädanden med att på tenorbasun före
draga den krävande "Blomsterarian" ur
Bizets Carmen. Så följde "Rondo" ur Kon
sert i Ess-dur" av W. A. Mozart, utförd på
valthorn av Rune Stolpe. I "Trumpetarnas
söndag" av Leroy Andersson fick vi dela
trumpetarglädjen med Sven och Ingmar
Wahrenberg och Gustav Svensson, den
sistnämnde också pappa till "Konsert för
saxofon" som mjukt och känsligt utfördes
av Bruno Gaul, Mats Mehlkvist, Aage
Holm och Björn Eriksson. Ja, vad borde nu
följa om inte alla trombonisters kelgris
"Bayersk polka" av Lohmann, förtjänst
fullt "blåst" av Erik Hallberg.
Efter två orkesternummer, Foxtrot ur

"La Strada" av Rota, och Lehars vals,
"Guld och silver", följde som sista pro
grampunkt operettpotpourri ur "Violen
från Montmartre" av Kålmån med Britt
Leonarde och Styrbjörn Hybinette som
uppskattade sångsolister, följsamt aekom
panjerade av blåsorkestern. Det starka in
slaget av ungdomliga musiker vittnar om
ett gott grepp på ett svårlöst rekryterings
problem. Med av Gösta Dahlberg författa
de och föredragna vackra vignettblomster
och suveränt sammanhållen av musikdi
rektör Gustav Svensson blev konserten ett
angenämt och varaktigt minne för de be
sökande, vilka hoppas och tror att blås
orkestern med stöd av samhälle och opi
nion skall få vårda och utveckla sina fina
traditioner i folkbildningens tjänst.
Blommor, applåder!
Lotteri på biljetterna fick ersätta ljud

ligt önskade extranummer.

A.K.

Britt Leonarde och Styrbjörn Hybbinette
sjunger Violen till Gustav Svenssons
vältrimmade orkesterackompanjemang.

Högsta budet
Hur de än skiftar våra öden
högsta budet ~ det är givet.
Du skall länge älska livet,
men till slut bli vän med döden.

John Andersson

Influensa sprids från person till per
son först och främst genom små, osyn
Iiga smittförande droppar, som kommer
ut i luften, när den sjuke nyser, hostar
eller harklar s1g. De minsta dropparna
håller sig svävande och kan överföras
till friska personer på flera meters av
stånd. En nysning eller hoststöt direkt
mot en annan person är ,givetvis mest
smittorörande. Influen,sa sprids även ge
nom direkt beröring med den sjuke t. ex.
genom handslag eller genom föremål,
som denne använt, såsom matservis och
näsdukar. Smittoämnet har kort livs
längd utanför den sjuke och går i regel
under inom en timme i luften och ännu
snabbare om det utsättes för solljus.
Vanlig' tvättning med tvål och vat1en
kan vara tillräckligt för att befria hän
derna från smitta.
Om influensan når stor spridnmg, blir

det svårt för den enskilde att skydda
s1g för sjukdomen. Det gäller då att
söka undvika en kra..ftig nedsmittning
och att skydda sig mot andra. luftvägs
infektioner, som kan medföra f'öljdsjuk
domar efter dnfluensa.
Under influensatider bör därför föl

jande försiktighetsmått vidtagas.
1. Besök inte injtueneaeiuko. personer

i onödan. Undvik att taaa folk i hand
och stå ej för nära dem Ni talar med.
Använd näsduk, när Ni nyser och hos
tar.
2. Undvik trängsel (bio, teater, mö

ten etc.) och begagna om möjligt inte
buss eller spdrvagn under rusningstid.
3. Tvätta Er noqo. om luinderrui, om

Ni varit i beröring med influensasjuka.
När Ni sköter sjuka personer, bör Ni ha
mun- och nässkydd.
4. Kom ihå,g att överansträngning och

dålig kondition försvårar och förlänger
sjukdomsförloppet. V:ar må.tlitt med mat
och dryck, undvik natt-vak och överan
strängning.

5. Vistas gärna i friska luiteai och håll
Er torr och varm om fötterna.
6. Res ej i onödan. Ett insjuknande

på främmande ort ökar risken. för följd
sjukdomar.

*
Typisk influensa börjar med frysning

ar, hög feber, torrhosta. och värk i hela
kroppen, ibland dessutom .kräkndngar
och diarreer. Influensa. kan dock yttra
sig även på andra sätt, och i ,influensa.
tider bör alla. "förkylningssjukdornar"
betraktas som allvarJ.iga, även om in
sjuknandet är Iindrigt,
Okomplicerad influensa är en relativt

kortvarig sjukdom men nedsätter starkt
den sjukes krafter 'OCh ökar mottaglig
heten för ,bakteriella. följdsjukdomair så
som lung- och öroninflammation ·samt
inflammation i näsans bihålor,
Konvalescenstiden är vanligen 1-2

veckor.
Den, som sjuknar :i änfluensa, bör iakt

taga följande :
1. Gå till sän!}s genast vid insjiiknan

det och stig ej upp förrän Ni varit helt
feberfri minst :2-3 dagar. Hiiriqenom:
minskas risken för sviter efter sjukdo
men.
2. Använd näsduk, när Ni hostar och

nyser, ta!} ingen i hand och håll besö
kande på aoetänä. Tag ej emot onödiga
besök.
3.Förtär rikligt med dryck, helst varm,

mjölk och saft rekommenderas; alkohol
bör däremot undvikas, då det inte har
någon gynnsam iruoerkam. på sjukdomen.
4. Atervänd ej till arbetet, förrän Ni

är fullt frisk. En sjuk person. utför ett
dåligt arbete, smittar sina kamrater och
kan ådraga sig besvärliga följdsjukdo
mar.
5. Tillkalla läkare vid alla si:årare

sjukdomsfall. Dröj inte hiirmed, om fe
bern koarstår hög -mer än tre dagar. An
vänd inte sulfapreparat utan läkarordi
nation.
Efter Medicina:Jstyrelsens broschyr.

Sagt som var
Förr roade man sig sjelf - nu låter man

roa sig. Förr hade man roligt för intet -
nu kostar det penningar. Nu-hafva vi sko
lor öfverallt. Kunskaper - vetande - allt
inpackas i hufvudets många vinklar och
vrår, som skräpet i ett mångelskestånd om
hvartannat, öfver hvartannat. Detta är
"bildning". Men det är blott hufvudet, som
sålunda bildas; hjertat får ingen bildning
af annat än möjligen genom läsandet af
dessa polisreferater, som trädt i de gamla
sagornas ställe.

Det synes; som skulle arbetareförening
arne vara ämnade att skaffa oss nya folk
nöjen - nya medel att för några ögon
blick kunna smyga oss från den enbara
nyttans herravälde och känna oss glada
som barn. Det är en fröjd att se dessa alla
arbetare samlas, för att vara glada med
varandra och njuta af ädlare nöjen än
spritdryckerna och kortleken.

Onkel Adam i
Svenska Familj-Journalen 1879
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CD

OJ
Födda.

4/3 Lars-Göran, s. t, Lars Fredrik Jans
son och h, h, Eva f. Andersson, Mörtnäs
1:440.
25/3 En dotter t. E. 0. A. Lindman och

h. h. Dagmar Wilhelmina f. Hedberg, Ru
tens v. 18.
8/4 En dotter t. K. Rauch och h. h, Alma

Majlis f. Nyman, Björnsk.v. 8 B.
7/4 Lena Birgitta, d. t. H. E. L. Nord

ström och h. h. Inga-Britta f. Magnusson,
Grindst.g. B 11. •
11/4 En dotter t. N. G. öberg och h. h.

Karin Vilhelmina f. Vikström, Hästh.terr. 3.
15/4 En son t. S. O. A. Gustafsson och h. h.

Hulda Ingeborg f. Rydberg, Akerlyckan.
14/4 Kathrine Magda, d. t. B. R. Douhan

och h. h. Ingrid Marianne f. Löfdahl, Ru
tens v. 24.
24/4 En dotter t. L.-E. öberg och h. h.

Raili Onerva f, Hannula, Trallbanev. 2 B.

Vigda.
1/3 Larsson, Ake Gustaf Adolf, Irigarö och
Johansson, Gun Inger Kerstin, 3 :e Tvärst. 6,
5/4 Asmussen, Friedrich Johannes, Sund

byberg och Bengtsson, Alice Ida Marianne,
Grindstug, 5.
6/4 Lindholm, Rune Helmer Rolf, Stock

holm och Augustsson, Gerd Linnea Marga
reta, Skeviksg. 5.
5/4 Grek, Dolf Sune, Stockholm och Ek

ström, Margit Elisabet, Mörtnäs 1 :263.
3/4 Hellqvist, Hans Oskar, Nacka och

Adborn, Ella Berit Sibylla, Björnskv. 4 a.
5/4 Eriksson, Georg Roland, G:la Svart. v.

1 och Lingman, Siv Violet Margareta,
Björnskv. 4 c.

Döda:
27/2 PorsI.mål. Agda Elisabet Säfström,

Höjdg. 1, 68 år.
20/3 f. Slöjdlär. Karl Emil Albin Eriks

son, Rutens v. 12, 82 år.
20/3 f.. Fabriksarb. Karl Oskar Isidor Ols

son, Ald.h., 73 år.
5/4 Målaren Kjell Sigfrid Ström, Mörtn.

1 :170, 27 år.
24/4 Änkefru Gunhild Matilda Hansson f.

Nilsson, Värmdög. 2, 73 år.

Din själ drog förbi,
den flög över kinder och panna.
Det största av det som är vi.
Den k,1,/JYUJ,e väl inte stanna -
så svindlande långt har den hem.

Arthur Hald

3RITT 3oRUM

Sverige som Röda kors-stat!
Sverige förbinder sig att helt avrusta det

militära och påtager sig i stället att utbilda
unga män och kvinnor i Röda kors-tjänst
för hela världen, att göra kasernerna till
sjukhus, flygvapnet till ambulanstjänst.
Ja, hela den apparat, som nu står till för
fogande för förgörelse omställes i helan
dets, läkandets och humanitetens tjänst.

Det är tanken bakom den motion, som
Köpings arbetarekommun låtit gå till det
Socialdemokratiska partiets ledning och
som syftar till att Sveriges ombud i FN
skall söka få Sverige till en av FN utsedd
internationell Röda kors-stat. Gustavsbergs
_arbetarekommun hade frågan uppe på sitt
årsmöte och beslutade enhälligt uttala sin
sympati för motionen och att understödja
dess tanke.

Därefter har frågan diskuterats flitigt i
radio, TV och i pressen. Men frågan får ej
göras så imposant att vi inte kan diskutera
den man och man emellan och på våra för
eningsmöten. Den angår oss alla på det in
nerligaste. Snart står även vårt land inför
avgörandet om atomvapnet skall införlivas
i försvarssystemet. Det kan vara bra att
dessförinnan ha tänkt på militärfrågan i
stort. Sverige har valt neutralitetens och
självförsvarets väg och därom är vi så gott
som helt eniga. Därmed inte sagt att vi lik
nöjt accepterar militärväsendet, att vi stil
latigande åser och försöker hänga med i
världens krigsrustningsdans. Nej, minsta
möjlighet för vårt land att kunna göra nå
got mot upprustningsmentaliteten får vi
inte dra oss för. Ord som avrustning, sam
förstånd, världsfred har kastats ut av ide
alister och fredsapostlar men förklingat ut
i rymden. Andra krafter har varit starkare
och förmått människorna att rikta vapnen
mot varandra. Dessa krafter kan sökas i
begrepp, sådana som hunger, förtryck,
orättvisor, maktkamp. Realpolitik, interna
tionell organisation och samförståndsvilja
kan förmå upplösa de krafterna. Inom en
nation kan fred och ordning upprätthållas,
därför att lagar finnes för människornas
samlevnad och därför att en ordningsmakt
finnes som bevakar lagarnas efterlevnad.
Länderna emellan saknas samlevnadslagar,
saknas den gemensamma ordningsmakten.
Först när människorna på jorden upplever
en gemensam fara utifrån, kommer även
människorna att enas, just för att bemöta
den gemensamma faran. Frågan är om vi
inte nu, i sputnikars och atomkrafters tid,

kommit dithän, att vi har lyckats skaffa
oss en gemensam fara. Atomkriget skonar
varken vän eller fiende. Kärnvapenexperi
menten börjar oroa oss över hela jorden
så att vi i skräckens och ångestens tecken
börjar känna vår samhörighet och att nå
got måste göras i samförstånd. Reaflyget
har vid sidan därav brutit avstånden, jor
den har blivit liten. Tiden att tänka och
handla internationellt har trängt sig på
oss. I det läget skulle Sverige kunna göra
något för världsfreden genom att föra fram
den tanke, som inledde dessa rader, och
bereda sig för att åtaga sig den tänkta upp
giften. Här gäller det då inte att egoistiskt
avlasta sig den börda, som militärapparaten
utgör för landet. Nej, vi tar på oss offret att
hålla en humanitets- och fredsapparat, som
kostar lika med vad vi nu ger till krigs
apparaten. Vi önskar ställa oss till en inter
nationell organisation, Förenta Nationer
nas, förfogande. En fredsorganisation kan
därmed börja byggas upp inom F.N, som
kan tänkas följas av en FN:s internationella
ordningsmakt. Förutsättningen för världs
freden.
Världskrigets skador och övriga följder

tecknas inte enbart i de bombhärjade stä
dernas ruiner, i de lemlästade krigsinva
liderna. Kanske de svåraste skadorna är
de som satt sig i människornas hjärtan och
tankar. Spår som heter rädsla och ångest,
misstro. Rädslan för varandra. Misstron
mellan folken. Tron på våldet.
Sverige hade förmånen att slippa krigets

fasor. Vi bör vara minst andligt krigsska
dade. Vi har den bästa förutsättningen att
kunna göra något för att bryta misstron
mellan folken. Ingen kan räkna med att
Ryssland eller USA skall ensamt avrusta
och göra sig. till en Röda kors-stat. Men
Sverige kan göra det. Vi kan ta risken att
slopa krigsmakten. Ett sådant steg skulle
få den mest avspännande effekt på jordens
länder och folk. Kanske skulle rustnings
psykosen brytas och tron på människornas
vilja och förmåga att leva i samförstånd
vakna. Tanken på Sverige som en interna
tionell Röda kors-stat är inte himmelsblå.
Den vilar på verklig grund, därigenom att
den förutsätter ett inordnande i en inter
nationell organisation, i FN-organisatio
nen. Må vi var och en ta upp tanken från
Köpings arbetarekommun och få den le
vande hos svenska folket. Då kan Sverige
bli berett att göra en insats i världen. Väl
värd både risk och offer.

Yngve Nyström

"Aldrig hinner nian tacka dem som
m= skulle. De bara försvinna, och där
sitter '11Uln kvar och hör hur de outtala
de orden surra i örat och känner hur
det klämmer om hjärtat".

Bo Bergman
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Ingarö Arbetarekommun ordnade sam
kväm på Hemvärnsgården den 1 mars. Det
bjöds på film, TV, kaffe och dans och del
tagarna ansåg att det var en mycket lyc
kad tillställning. Söndagen den 16 mars
höll man årsmöte i Pilhamns skola där
Harald Lindholm• talade om kommunens
byggnadsfrågor och särskilt vad de gäller
Ingarö. Ett 10-tal nya medlemmar inval
des.

Folkpensionärerna på Ingarö . höll sitt
årsmöte i Pilhamns skola den 30 mars och
medlemmarna undfägnades med kaffe och
musik. Här invaldes 2 nya medlemmar.
Den sista söndagen i mars inbjöd pastor

Töldsepp till andaktsstund och försam
lingsafton i kyrkan, varefter man samlades
till kaffe i skolbyggnaden, där vår nya
pastor visade en vacker film från gutarnas
ö. Alla var belåtna och en fortsättning
önskades och utlovades. Pastor Töldsepp
har på nytt väckt liv i den kyrkliga sy
kretsen.
Här ute väntar vi bara på våren, sol och

värme så att arbetet kan börja i trädgår
dar och båtvarv. Alla klagar på den sena
våren. Man har redan glömt att man för
2 år sedan pimplade strömming på Bag
gen under Valborgsmässoafton. Den 5 maj
var fjärden öppen och Grisslingefjärdens
isbojor lossades den 8 maj. Så det finns
gott hopp att maj ska komma med en tju
sig vårtid. Och på den önskar vi Ingaröbor
alla tidningens läsare och väntade som
margäster en varm och vacker sommar.

S.L.

Tack!
Till alla som med blommor, gåvor och

uppvaktning gjorde min 60-årsdag till
ett vackert minne, ber jag härmed få
[rambiira. ett varmt tack.

Oscar Bergkvist

Vem känner denna bild?

En bild ur jotoarkioet, som vi slculle vilja veta mer om. Den torde vara tagen på
80- eller so-toiet, Den ankommande båten tiU vänster är en hjuiångare. På redden
en stolt tvåmastare "... ing Star, Fiqcholrn", Vi vän,t,wr med spänning att höra

från den som ldinmer till bilden och i viiket s,amnianhang den togs.

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,
arbetskamrater, grannar och omdra vän
ner för uppvaktningen på på min 50-års
dag.

Britta Halmgren

Ett varmt tack till släkt och vänner
och till Guetavsberqs Blå.sorlcester för
vänlig hågkomst på min 50-årsdag.

Erik Sandin, Hudiksvall

Till ,arbetsledning och arbetskamrater,
Gustavsbergs Missionsförsamling, grarn
nar, s~äkt och vänner be vi få framföra
vårt vördsamma tack: för vänligt delta
gande vid vår syster Agda Säfströms
bortgång och jordfä.stning.

Syskon/Jn

Till Gustavsbergs fabriker, arbetskam
rater, grannar, släkt och vänner ber vi
få framföra vårt v1arma tack för allt
deltagande vid Magda Hedlunds bort
gång.

Syskonen.

Spridda klipp ur olika artiklar i
"Fönstret", ABF:s tidning

Folkbildningsarbetets uppgift är att ska
pa förutsättningar för en medborgarfost
ran, vilket innebär att sakliga upplysning
ar skall kunna ges, fri och frän debatt upp
muntras och öppet personligt ställnings
tagande respekteras. Ett sådant klimat be
fordras inte av uppgörelser i toppen och
frejdiga deklarationer om absolut enighet
ens, och kanske isynnerhet inte i frågor,
där en sådan i och för sig kan vara syn
nerligen önskvärd.

*
När utkomstmöjligheter finns i hemorten

stannar åtminstone det stora flertalet
hemma. Men så länge förtjänstmöjlighe
terna finns i stan kommer yrkesutbildning
en i landsbygdskommunens enhetsskola
att endera bli en utbildning för jobbet i
stan eller en utbildning för ingenting alls.

*
Den samhälleliga sektorn av vårt eko

nomiska och sociala liv har under de se
naste decennierna vuxit mycket kraftigt.
Det kan bli farligt för demokratin om inte
medborgarbildningen håller takten.
Kanske i framtiden vägen till exempel

vis sjuksköterske-, socialarbetar- och
läraryrkena kommer att gå över folkhög
skolan rentav i större utsträckning än nu.
Kanske den blir en självklar etapp i
arbetsledarutbildningen ...
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Gustavsbergare !
Vid köp av persienner

och kornischer vänd er
med förtroende

till

Kåre Höijer
Hästhagsvägen 6 A

Tel. 0766/31292

Farsta Trädgård
•Kiosk vid Blå porten

Vårens alla
blommor

Grönsaker
Plantor för trädgården

Einar Cedergrund
Tel. 307 26

rlusqvarna
.n--oulelle

- -Fullä.-.cla-t fc,rclon
~or f«dlanc/acl Färd

Den enda helsvenska mopeden
säljes i Gustavsberg av:

Lennart Holmbergs Cykelverkstad
Höjdhagen Dalvägen 3

Tel. 304 7 3

Tag kontakt med

RESO
så får Ni uppslag till den
semesterform Ni Önskar!

RES O upplysningsställe,
Algatan 1, Gustavsberg, tel. 306 98

förmedlar biljetter till tåg, bussar o. flyg.

0 p p e t f r e d a g a r 17.30 - 18.00

När det 0varas
lönar det sig med en promenad

till Mariagatan 12.

I vår lilla affär finns

Bra kvaliteer och
många nyheter

i klänningar, kjolar, blusar,

skjortor, underkläder,

jämte andra praktiska småvaror

i branschen.

Välkomna!

Kurt Svenssons Manufaktur
Mariagatan 12. Tel. 300 68

Radio & Tv-Nytt
Rusta Er reseradio med färska

batterier. De flesta typer finns i

lager. - Eller köp en ny reseradio

och hör fotbollsreferaten från VM

var Ni än befinner Er.

VM i fotboll kommer troligen .ock

så att sändas i TV. Jag har appa
rater i lager för snabb leverans.

Även avbetalning.

Alla slags reparationer
Allt för radio och TV

TEVE RAD I0, Agne Rosen
Centrum, GUSTAVSBERG.

Tel. 310 50

Vällwmna till

Bröderna Norling
och se årets modeller i cyklar och
mopeder. Låg handpenning och

förmånliga villkor.

Vi lämnar fri service och garan
terar reservdelslager. Vi bygger på
10 års erfarenheter i branschen.

Nya barncyklar från 150: -
Fabrikslackeringar å cyklar och

mopeder.

Ombud.för Anstin, Molf'ris, Volseley
och M.G.-bilar, samt beg. bilar av

olika märken.

Byten och förmånliga villkor.

Bröderna Norlings Cykelverkstad
Tel. 0766/304 11, 309 81
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SOL - SOMMAR
Dambaddräkter
"Cote of California"

Sidenlastex. Högklassig italiensk kon
fektion med fodrad BH.

Färger: ljusblå, marin, svart 51 :-

Sidenlastex. Högklassig konfektion.

Fodrad BH med stöd.

Färger: ljusblå, rosa, blå . . . . 24: 50

Fast och sm!dig crepenylon med ef
fektfull garnering.

Finns. i tre raffinerade färger 21 :75

Stranddräkter
Bomull i trevliga färger.

Storlekar 38-42. Priser 18 :50, 21 :50

* * *

- BAD
Flickbaddräkter
i crepenylon och bom.kval.

Prisexempel: 10 år . . . . . . . . . . 9 :75

Gossbodbyxor'
i ett flertal olika utföranden och pris
lägen.

Prisexempel, 10 år fr. 5 :75

Herrbadbyxor
i sidenlastex och erepenylon.

Finns i ett flertal färger.

Prislägen från 11 :25

Badmössor stor sortering.
Badrocks!rotte finns i ett flertal

kvaliteter och färger.

* *

-

Välkomna
till
Fölungen

Sol-Spray - olika märken
Nyheter i Transpirationsmedel
XYREEN rakvatten med vitamin

prislägen 4: 50-7: 75

SOLGLASÖGON PHILIPS
nya rakapparat.

Njut först smaken

Känn sedan stimulansen

Landets mest sålda kaffe

Cirkelkaffe

Konsum Gustavsberg
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foto: H. Ohlson

Acceptera åldern!
Vi vill gärna vara eller åtminstone ver

ka ungdomliga, och inget ont i det. Men
ett är säkert: vi måste acceptera åld
randets faktum. Det är inget att blygas
över. Och det är alls ingen ide att söka
dölja åldrandet genom iögonenfallande
överdrifter. En gång mötte jag en dam i
sjuttiårsåldern, klädd och målad som
möjligen kan anstå en tjugofemåring,
och denna åsyn väckte blandade känslor.
Tankarna leddes till det oundvikliga åld
randet och den mänskliga fåfängan. Jag
har också sett gamla män, som. demon
strera sin vitalitet och ungdomlighet på
ett alltför tydligt sätt. Har vi lyckan att
vara friska och ungdomliga i ganska hög
ålder, bör detta glädjande förhållande
inte särskilt framhävas.

Den mogna åldern kan upplevas som
ett värde och en tillgång - om vi bara
förstår att acceptera den och att anpas
·sa tillvaron efter situationen. Det är en
förmån att iha fått leva och verka en
lång tid, och därunder kunnat samla en
stor fond av minnen och erfarenheter. Det
kan vara en glädje att få leva länge bland
barn, ungdom och äldre, och att få tjä
na livet i dess olika åldrar och .former
in i en hög ålder. Då har vi lätt för att
fördra de egna rynkorna och skröplighe
terna.

'Det ungdomliga i de yttre dragen för
svinner med åren, och det kan vi ta med
ro. Det yttre är aldrig det väsentliga.
Huvudsaken är att vi lyckas bevara den
inre spänsten, sinnets ungdom, i det all
ra längsta, och detta sker lbäst genom
att vara lagom verksam och syssla med
lämpliga intressen. Umgänget med na
turen, människorna och böckerna kan
här vara oss till god hjälp.

I detta sammanhang erinrar jag mig
en man, som jag träffade en gång. Han
var nittio år, och det var skralt med sy
nen. Men han var ung till sinnes och
gladdes åt livet. Han hade tillfälle att
umgås med omgivningen, han intresse
rade sig även för andras bekymmer och
prolblem, och han levde både i nuet och i
minnenas värld. "En sak är jag särdeles
glad åt", sa han. "Jag har alltid varit
mycket intresserad av läsning. I yngre
dar hann jag med en hel del, och i böc
kernas värld har jag många vänner. T'ill
dem räknar jag Viktor Rydberg; Karl
feldt, Strindberg, Fröding och många
andra. Somt har jag läst så ofta att jag
kan långa stycken utantill. När jag nu
ibland är ensam, dyker det lästa upp i
minnet, och jag roar mej med att dekla
mera en del strofer. Det ger innehåll åt
de ensamma stunderna."

Den mannen hade en åldrings kropp
men ett vaket och ungdomligt sinnelag.
Han hade hemortsrätt i böckernas och
ideernas värld. Hans öppna väsen och
mångsidiga intressen gjorde honom all
mänt omtyckt, och det var därför inte
underligt att han stortrivdes med sin till
varo.

Det enda riktiga är att vi lugnt accep
terar åldern och att vi alltid gör det
bästa av de mötande omständigheterna.
Då lfår vi så mycket att tänka på, in
tressera oss Iför och syssla med, att vi
inte fäster oss vid småsaker. Vad spe
lar det för roll om. skinnet är garvat
och rynkigt, när sinnet är ungt och
friskt . . . Ett skröpligt yttre kan dölja
ett värdefullt inre - och det inre kan
vi dessbättre själva i hög grad påverka.
Huvudsaken är att vi, aUdeles oavsett ål
dern, accepterar vår situation och gör
det bästa möjliga av den. Då har livet
alltid något att ge.

V. J.

Eyckt1n
Jag drömde om lyckan, och vart än jag

såg
där lyste idyllernas rad,
med barnen som lekte, med glitter på

våg,
med gubba.11" som skämtade glada i håg
rnen själv var jag alls inte giad.

Att lyckan skall komma och lycka;n
skall gå

det Uirde vi redan som barn,
och trivsamt har den vilken lyckan kan

nå.
Det sorgliga är att det blott är så få,
som bärgar dess sällsynta garn.

De flesta få vandra med oro i siinn,
och sträva i ensannh.ets namn,
den lycka jag sökte skall aldrig bli min,
genom år skall jag vandra på vägen

dit in
att en gång nå tystnadens hamn.

Wala
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För eller med de
gamla?

Om vi får leva - och iha hälsan eller
icke - så bhr vi med tiden inrangerade
i en grupp, vars antal stadigt ökar med
åren, en grupp som statistikerna kallar
åldringar. Ja en del är oförsynta nog
att kalla dem "tärande", När min ålders
grupp t. ex. ska pensioneras om 15 år
har de äldre i samhället blivit en bra
mycket större skara än då jag kom ihit
ut för.15 år sedan.

Under denna vår har en viss omtanke
om de äldre varit på allas politiska 1~
par, nämligen i frågan om pension för
dem som gjort sitt dagsverke i produk
tionen. Den tanken är klar i sin solida
ritet att levnadsstandarden ej bör sjun
ka Iför den vars ef.fektivitet i produk
tionen försvagas ,på grund av ålder.
Samhället bör reservera en del av pro
duktionsöverskottet för de äldres trygg
het.

Det kronologiska åldrandet kan vi inte
göra något åt, men det fysiska och ipsy.
kiska kan påverkas, lindras, fördröjas.
Arets hälsokampanj ,är ett led också i
detta hänseende. Många människor i
hög ålder äro vitala, och i stånd att
göra förnämliga insa.tser i olika avse
enden, många handikappade äro person
ligheter, med fonder av gåvor att dela
med sig åt medmänniskor. Flertalet av
våra pensionärer skulle med en bättre
förståelse ·för sina egna problem, med
självförtroende till egna resurser, inte
behöva sättas på det slags nutida un
dantag, som heter overksamhet och ute
stängning rfrån samhällslivet. Även de
sjuka gamla har andra behov än vård
och !föda, nämllgen behov av verksam
het, behov av gemenskap. Det vore nyt
tigt om också andra åldersgrupper för
stod den saken och handlade därefter.

Låt oss alltså vara överens om att de
äldre s'ka ha en säkrad ekonomisk trygg
het. Men inte <behöver vi därutöver :ha
den föreställningen att de i alla avseen.
den ska vara föremål för de "närandes"
omvårdnad därför att de är gamla. ~kul
le vi inte kunna eliminera denna ömma
kategoriklyvning bland samhällets folk.

Foto: B. Dahlberg

Till att börja med tar vi bort denna
horribla åsikt att en människa över 50
år ska anses för gammal som arbetssö
kande. "Man blir gammal, därför att
man slutar arbeta", har någon sagt. Un
dersökningar har visat att de äldre vill
stå kvar i arbete och att de flesta har
kondition att kunna stanna kvar. Den
tekniska mekaniseringen bör också kun
na anpassa sin automatik så att den pas
sar för den äldre arbetskraften. Det
finns många möjligheter för äldre att gå
över till arbetsuppgifter, som passar
bättre för deras ålder.

I f'abrfken härute har vi kunnat bjuda
våra pensionärer och veteraner att stå
kvar i arbete på deltid och att på så
vis med inkomst och pension känna en
ekonomisk säkrare grund och samhörig
het. De kan själva minska sitt yrkes
arbete gradvis, slipper byta en invand
anbetsmiljö - och företaget kan ytterli
gare flera år tillgodogöra sig de äldres
erfarenhet och yrkeskunskap. Någon
gång har vi också haft hemarbete att
bjuda. Och kontakten med den gamla ar
betsplatsen hålles alltjämt genom det
veterankort, som öppnar fa;bri:ksporten
för återbesök, med kaffe, när det pas
sar den gamle anbetaren. - Under de
närmaste åren kommer det att bli brist
på arbetskraft i "de 'bästa åren". Den
utländska arbetskraften kanske inte all
tid står till buds att Ifylla luckorna med.
Ungdomen väntar på sin chans, men det
är skäl ur företagets synpunkt, att väl
nyttja den äldre aroctskraf'ten, som är
stabil och noggrann i sin gärning. I en
s. k. temporär anbetskraftsreserv kan
man också rfinna välkvalificerat folk

bland äldre som slutat sin tjänst. -
I ett engelskt företag upprättade man
en avdelning iför pensionärer, som
önskade fortsätta arbeta, Man .krävde
inte samma arbetstakt som för ackords
arbetarna, arbetstiden var avkortad och
möjligheter till pauser rfri:kostiga. De
äldre arbetarna accepterade denna möj
lighet med giädje. Närvaroprocenten var
den bästa och det visade sig att avdel
ningens prestation var så hög, att de
kostnader man lagt ned, och varit be
redd att avskriva, visade sig vara en
lönande investering. - Detta initiativ
bekräftar att det bästa erbjudande som
kan ges en pensionär är att i någon
form få fortsätta att göra ·en insats på
sin gamla arbetsplats.

"Vi blir äldre", en skrift från Förena
de-Framtiden, tar UiPP åldersfrågorna
även ur andra synpunkter än de ekono
miska. Vi har skaffat den till fabrikens
företagsnämnd för. studium och den re
kommenderas i vidare kretsar. Den ger
intressanta !fakta och synpunkter om
pensionärens problem och i vad mån vi
a!Ia kan medverka till att bryta isole
ringen mellan yngre och äldre.

I ren nyligen utkommen bok på KF:s
förlag, "Tri,vas med åren" av ·Ethel Sa
bin Smith, ihar författarinnan givit nya
friska synpunkter på åldrandet. Hennes
motto kan tolkas så: De ä1dre måste,
icke ,trots. utan på grund av sin ålder, ha
förpliktelsen att fortsätta att tänka och
handla, känna sitt ansvar. Boken är ett
välkommet inlägg i spörsmålet om kons
ten att åldras. Den är inte skriven en
bart för de gamla utan också för de unga
och aktiva, som måste lära förstå att
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livsäventyret inte är slut vid pensionen,
och att man ,kan bereda sig :för att med
glädje gå mot hösten. Det som fägnade
mig särskilt i boken är den optimistiska
synen på vad föl'lfattarinnan kallar "de
gyllene åren". Hon vill nog att vi ska
beundra de gamla för vad de åstadkom
mit, men mera för vad de gör. Vi ska
inte visa ett sentimentalt medlidande för
ålderns s~ull och ta i!f,rån de gamla de
ras initiativkraft. I de gamlas värld
finns så mycket nytt att upptäcka. Jag
kom att tänka på en 93-åring på Hem
met som började studera engelska, och
på min mor som på äldre dar lärde sig
blindskrift. Frihet d'inns ofta för en gam
mal människa att göra vad hon vill, att
välja och vraka och den friheten ska inte
vi stävja. Varför inte resa, frågar för
fattarinnan i ovannämnda skrift, och •be
rättar om en åttiofemåring, som beslöt
att fira semester med en flygtur. När
en vän Invände att man vid hans år
inte borde inlåta sig på riskerna med en
flyglfärd, svarade ihan: "Jaså, du tror
att det är farligt att !flyga och att jag
utsätter mig för risk? Nå, om det är
farligt, så tycker jag att man borde stif
ta en lag, som förbjöd folk under åttio
fem år att flyga. Efter åttiofem år har
man rätt att pröva på vad som helst."

Detta, som Ethel Smith pekar på, mås
te vara väsentligt - att gamla männi
skor får vara sig själva, ta ansvar, bli
delaktiga i vad som sker och uträtta
det de kan. Det är att återge dem deras
självaktning, att låta dem hävda sitt
eget jag. Gamla människor kan ha Iätt
att hamna i vad jag skulle vilja kana
hjonens fallgrop och· !fly från vardagsli
vet i passivitet. Men friska gamla män
niskor vill alltjämt spela sin roll och vår
missuppfattning om deras behov, vårt
beskäftiga dalt ikan bidra till att trubba
av deras vilja att leva som fria männi
skor. Våra sporadiska försök att visa de
gamla att de äro "hågkomna", t. ex. ge
nom "julfemmor", visar. egentligen att
de äro bortglömda.

En av samhällets livligaste förening
ar är Pensionärsd'öreningen. Att andra
organisationer hjälper den och till och
med bjuder på kaffekalas är gott och
väl. Ty så bra är ännu inte pensionsbi
draget att inte detta stöd skulle behövas.
Föreningen ska betraktas som en av de
70 i samhället, vilket inte hindrar, nej
det är önskvärt; att de äldre fortsätter
att odla sina intressen i de andra för
eningarna. Men nog borde alla i pen
sionsåldern vara medlemmar. Ty man
har gemensamma särintressen och man
får ett naturligt ,kontaktorgan med and
ra organisationer · genom sin förening.
Man kan ta egna initiativ till vad man
vill syssla med som pensionär, hobbies

är sommar, julisol,
honung doftar ängen,
syrsan gnider sin fiol
under blomsterhängen.,, ,

,•V Fjärden blånor, gäddari slår
ibland vass i viken,
svalans flykt från jorden går
in i solens riken •.•

tr·min kära, tag min hand,'1?
·r livets månad, Q:;.:
n slår från andra strand,6,
er älskogs trånad! •

och rund,
er stilla vatten,

ch som flor kring gröna sun
junker julinatten. <"'.O'"'t3
ver taggig barrskogsrand
ällens stjärna glimmar,
h i hennes silverrand

ulln ljudlöst simmar.

slut din silkesfrans,
järta, luta
ot mitt, tills dagens

s ruta!

för dem som uppskattar det, bokf'örmed.
ling, studiecirklar, utflyikter och hjälp
åtgärder till behövande medlemmar. På
deras uppmaning kan vi hjälpa till att
ordna t. ex. insamlingskonsert Iför hjälp
behövande, men de bör själva fördela
medlen. En ibåtutf'Iykt, ett samkväm kan
mycket väl göras i ·pensionärsförening
ens regi, på tider som passa medlem
marna. De som vill "göra gott" för de
gamla kan ju erbjuda sina tjänster åt
Pensionärsföreningen och låta dem säga
nej eller ja tack.

Bostäderna för de äldre i samhället
har diskuterats vid skilda tillfällen. Ett
ur min synpunkt trist ,projekt var att

'1
I I

ordna någon slags Gammelby på <berget,
där de gamla skulle koncentreras. Pen
sionärshem låter bättre, men inte kan
det vara något ideal, om man viH räkna
med den äldre generationen som sam
hällsmedlemmar. Nej, låt dem bo som
andra människor, verka i det som sker i
vardag och helg.

Vi behöver mötas, vuxna och äldre
och lära förstå varandras språk. Vi be
höver de gamlas råd i våra handlingar,
vi behöver den mänskliga kontakten ge
nerationerna emellan. Oeh följa julpsal
men: Unga sjunga med de gamla!

Gösta Dahlberg
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Den lilla fiskaffären
nere vid Mariaplan, den försvann den.
Och med den våra goda fisksoppor. Hur
det nu är ställer man sig inte och kokar
fisksoppa på djupfryst fisk. Aktningen
!för den är liksom för stor. Kanske ock
så därför att riktigt samma fina !buljong
har man på känn att det inte blir på
rena lfiskköttet. Faktum är att Gustavs
berg tydligen inte behövde sin enda fisk
affär. Ändock luktar det stekt sill på
det underbaraste när man är hungrig,
och på det befängdaste då man är mätt.
Det var mig en stor gåta ända tills jag
fick syn på fiskJbilen.

Bästa _möjliga
vill vi iha när vi handlar. Fräscha sal
ladshuvuden och väl mogna tomater hit
tar vi i affären. Det vill påpasslighet och
konst till för att hålla det så. Det är
klart att grönsaker, kött och mjölk och
bröd måste vi köpa på lördagen, men är
ligt talat skulle vi kanske kunna lätta
på lördagstrycket såväl i kassarna, som
köerna i kassorna genom att köpa po
tatis, ägg och smör, kaffe och alla torra
specerier någon annan dag utom just lör
dagen.

Framtidens material
- om man !får tro radio och press och
andra, emaljerad aluminium, väntar vi
1på. Jag tänker på fogarna mellan rören
och badrumsgolvet. Lyfter man på kå
pan så är där rost. Där skulle brickor
i stansad emaljerad aluminium bli fint,
att limma fast över !fogen vid golvet och
som gick att lossa med kokhett vatten
vid reparation. - Det tjusiga, vatten
beständiga glasplastmaterialet är en an
nan finess. Jag skulle önska mig en
royalty av 1 öre styck !för alla de fina
tekniska detaljer som skulle kunna
framställas av det materialet. Farväl så
till allt som rostar, vackra kakburkar
och korgar i all ära.

Skyltningen
omfattar vi med stort intresse. Hur ofta
skyltas det om nere i Centrum? Hur
vore det med ett nytt fönster en gång i
veckan? Underkjolarna var så söta även
om man inte är tonåring eller femtio
cm om midjan. Och vi ha barnasinne nog
kvar att glädjas åt "vattenodjuren",
Fortsätt, fortsätt, och låt oss inte sä-

ga: "ingen ide att gå fram dit idag. Bara
det gamla vanliga!" Nej fresta oss med
"en hatt med flor och blommor på, en
klänning med spetsar på kragen, skor
så små, så små och strumpor ljusa som
dagen," - 1Skor så små - så små var
det. Från Stockholm förtäljes att sko
affärerna mer och mer slutar att föra
barnskor. Till vår glädje fann vi skoaf
fären här ute välsorterad. Våra vänner
handla gärna här ute. Intet ont i det! -
En trave enfärgade bomullstyger glad
de mig en dag på textil. Inte för att jag
var ute för att köpa tyg. Men enfärgat,
smårutigt, smalrandigt och prickigt är
ju alltid användbart i alla väder.

Sådana djur finns inte
var min första reaktion häromdagen. Det
gick två fåglar framför mig på gatan.
De var inte rädda av sig. Jag kom dem
så nära som ett par meter. De var brun
spräckliga på översidan, vita på under
sidan. När de så småningom seglade
iväg utefter marken några meter var
gumpen ljust blågrå. De var smärta som
en nerbantad ungduva, De hade ben
som en strandfågel, fast de gick på tor
ra land. Näbben var inte uppseendeväc
kande lång eller uppsvängd. Vid efter
forskandet i fågelboken förefaller det

röra sig om en bastard mellan ung brus.
hane och dito rödbena. Kanske var de
på genomflygning till sommarnöjet. Är
det någon som vet, så var snäll och skriv
ett par rader till Gustavsbergaren.

En backande bil
mötte vi en kväll. Den backade i sam
ma takt som vi gick mot den. Vi såg
ingenting. Inte ens 1bilen. Snälla chauffö
ren var hygglig och blända av nästa
gång. Det är den lilla omtänksamheten
mot andra som är så trevlig, den s. k.
artigheten. Det gäller för övrigt allt vad
rullande hjul haver, även om det inte
står i trafikstadgan.

På knuten
av det vita huset lyser lampan blå från
svart smide. Räcken och cyklar tecknar
sig som ett svart spetsmönster på en
teaterkuliss. En stor groda hoppar ut i
körbanan. Det är trollskt och tyst· och
luften sammetsvarm. Grodan inväntade
bilen och fortsatte sen. Farstaviken
drömmer i kväll mot grönblå natthim
mel och blåsvart skog. Det blinkar där
borta litet hemlighetsfullt. Dröm - om
forna eller kommande stora dagar? -
Kanske ,bådadera. Aterstår att se!

Radien

Foto: H. Ohlson
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Hårs och tvårs
Sist vi träffades var det meningen att

jag skulle g·e mig iväg norrut, men bro
der John med familj hade andra avsikter
- så det tog mig fyra dagar innan jag
kunde slita mig Ifrån detta gästfria sven
ska hem. Kanske vi möts i Norrköping
om något år? Tack Elaine för kortet,
tack Martha för det Du smusslade ned
i min väska!

Nå, färden norrut blev av, men har
egentligen inget större intresse för mina
läsare. Men jag följde rådet som Agnes
man gav mig och .fick skåda jätteträ
den i Red Wood. Höjden så där en 115
meter, bredden 10! Är du intresserad att
köpa höga berg och djupa dalar, så finns
det i överflöd i norra Calilfornien och
i staten Washington. Jag satt med hjär
tat i halsgropen. Det är nog inga fel
på mina nerver, men tänk er 2 tum snö
under bilhjulen och strax intill en av
grund på ett par tusen fot. Jag fick
handsvett.

Atevfärden till L.A. gick utmed kus.
ten. Förhållandena var enahanda, men
det fanns i alla faH ingen snö. Stilla ha
vet ligger som en 1bugglig spegel i ett
hissnande djup nedanför mig. Mötande
bilar syns på flera mi1s avstånd, som
ett ringlande band av leksaksbilar. Inte
vill jag beskylla min nästa, men den
som byggde denna väg var antingen
stupfull, eller kanske han jagade orm,
om man får döma av de många sväng
arna. Men skådespelet är härligt och na
turens tavlor vackra! Här i Los Angeles
är mycket att se och att lära - säjer
dom. Jag undrar jag. Men nyfiken som
jag är stannade jag några veckor. Men
den som sa det är en !filur-. En dag var
jag ute i förstaden Ingelwood för att
inhämta mera visdom om oljebrunnar.
Sånt kan ju betala sig, om man skulle
hitta något när man gär och letar mask.
Här fanns en skog av oljebrunnar, 689
"derricks" som pumpade dag och natt.
När en brunn är tom, fyl'1s den med vat
ten som säkerhetsåtgärd. Det man tar i
olja ger man tillbaks i vatten. Jag tyc.
ker om vatten.

Just nu ilsknar jag till litet. Jag rå
kade bli inbjuden till "nyanlända svens
kars fest". Det var motbjudande,
osvenskt. Det retar mej att höra dem
klaga och jämra sej. Vad "hundår" är
har de inte den blekaste aning om. Då-

•z USA
liga tider, arbetslöshet, kampen för up
pehället - det har de ingen erfarenhet
av. Nu klagar dom om inte förtjänsten
går över 80 dollar i veckan, så de kan
köpa bil några månader efter landstig
ningen. Hur var det Fabian Månsson sa?
Jo - Vet hut, sjufaldigt hut! Mitt råd
till ynkryggarna är: om Amerika ej pas
sar, så passar ni ej heller i Amerika.
Stick hem till mamma igen - eller lär
er ta skeden i vacker hand. De flesta
svenskar som varit här under de bistra
åren har gjort "det svenska" heder. Ni,
ni söker "something !for nothing". Jag
säjer ännu en gäng: Vet hut! - Det
var skönt ...

Los Angeles med omnejd och den del
av Californien jag sett är onekligen vac
kert. En sak är svår, "The smog", den
na rök som ofta ligger över städerna.
ögonen rinner och svider - och någon
bot för eländet har man inte uppfunnit.

Mellan Frisco och L.A. råder en sorts
vänskaplig avundsjuka, liksom mellan
staterna Ca!ifornia och Florida. Var och
en skryter över sin vattväliling, pris-ar
sina egna skapelser, sina barn - och
skäller om grannens skräp och ungar.
Jag känner mig neutral, så jag vill inte
ta parti. Jag har rest mycket och sett
flera av Amerikas stater, men jag har
ingenstans funnit ett Eldorado - och
finner det väl heller aldrig. Men jag vet
en 'liten plats, som nästan skulle kunna
fresta mig att bygga igen. Men inte i
Florida och inte i Californien.

Karl Johnson, som har fotoatelje i La
Habra utanför L.A. kunde en dag be
rätta en del om Mexico och speciellt
mexikanska bröllop. Han blev engage
rad att följa en sådan tillställning från
början Ull slut med sin kamera. Kniv
kastningen började vid sjutiden på mor
gonen, då det blivande äkta paret besök
te mässan och fick sina synders förlå
telse. Så frukost, vigsel, och Kalle häng
de med. Av middagen !kunde vännen
Kalle intet förtära, ity den mexikanska
pepparstarka födan ej är avsedd för
svenska magar. Inte ens "Tortillas",
pannkakor - de smakade som en gam
mal årgång av Vecko-journalen, och ha
de sålunda inte något högre närings
värde.

Medan gästerna smorde kråset med
läckel'lheterna a. la "1South of the border"
fick Kalle suga på ramarna. Gästerna
läskade sig med kaktus-whisky. Karl
flydde hem för att stärka sig med enk-

Karl och Kennet Johnson med Georg
Garring till höger.

lare mål. På kvällen, när han skulle Ull
baks för att fortsätta och ta bild av när
kronan dansades av bruden, följde vi
med, Hilma, Britta och jag. - Vid det
laget var det hela litet "hejsan", brud
och brudgum inräknade. Alla var väl
oljade, !brudgummen slokade som .fjol
årets blomma, ,bruden seglade omkring
som en ballong, svärmor var som Jofurs:
maka i äska och blixt. Hela kosidansen
var nog salolöst ovetande· om att Karl
tog en massa plåtar. Tack för tillfället
att fä se ståten Karl. Jag tycker det
är rart när barnen får vara med pä
mammas bröllop.

Så sade jag farväl till L.A. och o:ni
na vänner. Färden gick nu till San Diego
och Aqua Caliento i Mexico, där jag
ämnade gästa en amerikansk vän, som
förständigt nog lagt sig till med en
svensk hustru.

Jag anlände vid 12-tiden på dagen. Al
la ångvisslor och sirener tjöt, båtarna
i _hamnen bölade på samma sätt, en mas
sa snobbiga. aeroplan strök över skallen
på inej _:. men inte en människa, inte en
bil syntes till. Det var som tusan vad
man blir uppvaktad tänkte jag, och 1bör
jade fundera på det vackra talet som
jag borde hålla, när jag kom fram. En
hord av poliser på motorcyklar kom
bakom mig och dom tutade för hela
slanten, Jaha, här kommer eskorten,
tänkte jag. Då körde en av dem ifatt
mig, stoppade mig, och så frågade den
oförskämde knölen om jag inte kunde
läsa. "Eller betyder inte en varnings
skylt nånting i din stat?" Tackar! -
Jaha, i San Diego har man ju en av
flottans största stationer, och nu hade
man ordnat evakueringsmanöver, för att
se hur snabbt man kunde ifå alla bilar
från vägen, 'båtarna från hamnen och
folket ner i skyddsrummen. I min heliga
enfald hade jag inte sett varningen. Alla
andra hade försvunnit utom jag, som
inte lärt mej läsa ordentligt. Först fick
man nerskällnmg a. la Forsberg, sen
fick man betala 10 dollar för sin okun
nighet. Det finns knölar Sofi!
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Jag åkte vidare in i Paneho Villlas och
de stora hattarnas land. Ja,,g vet inte vad
folket livnär sig av här, maten kan man
ju inte äta. Jag trodde kocken drullat
i pepparburken i min soppa, men kött
rätten var ännu värre. Inte vet jag vad
rätten hette, men jag har hum om vad
den smakade. Jag gav upp med ett
halvkvävt "adios amigos", dok ut i den
inte alltför friska luften, klev in i bi
len, kysste Aqua Caliento ett varmt "so
long" och landade haävt ihjälsvulten i
Mexicali. Här spelar varenda människa
sin guitarr på gatan och den enda alle
narådande känslan tycks vara "brödra
folkens väl". Här var maten ätbar och
billig. För en dollar den största och
tjockaste steken i världen med "mexicali
speciale" (en sorts 1bönor), "torttllas"
direkt Ifrån stekpannan och en massa
andra grejer som jag inte vet namnet
på. Jag fick ett superelegant rum i
Haoienda del Rio mot hatva priset i
Amerika. Mexikanarna är vänliga och
tjänstväliga och jättelata. Min värd kom
upp .flera gånger och frågade om jag
hade allt jag behövde. Sista gången för
klarade han att en ung senortta, som
spelade guttarr och sjöng så vackert,
"och vilken figur" - hon satt där nere
beredd att dela min ensamhet . . . Han
såg både ledsen och förnärmad ut, när
jag fönklarade att han kom 40 år för
sent. Han mumlade något om "carram
ba, diable gringo", när jag hyvade ut
honom. ,Sen blev det tyst i kojan. Nästa
anhalt var "El Paso", därerter över <flo
den Rio Grande till Ciudad Juarez - kan
ske den mest tllaoeryktade av alla Mexi
cos hålor. Staden var 100 proc. värre än
sitt -rykte. Så nu lhar jag sett allt av
den sorten och din tjänare kan fara vi
dare i frid. iHär kan man få hyra en äk
ta maka för 3 dagar mot 50 dollar, vig
sel och skilsmässa inräknat i priset.
Father Juan Pietro på Avenoa Ana
Espannicl a ordnar allt _:_ fullt lagligt.
Mot en avgift av 10 dollar ger han
adresser på gatans och skammens Mag
dalsnor, som inte ens tusen påvar kan
frälsa. 1Sodom och Gomorra är barnsa
ker mot denna stad. Så lågt kan en re.
Iigton sjunka i sin girighet. Men ju mer
man rör i dreten, desto mer luktar den.

Mexfkanarna är födda spelare. Lotte
rier, kort och tärningar är deras dagliga
liv. Spelhålor och andra hålor överallt.
Ja människor äro lågt stående djur på
en del platser. Och på allt ska det pru
tas. Om en mexfkanare får hälften av
vad lhan först begärt, ja då har han gjort
en god alffär. - Men nu nog om Mexiko.
Vi far vidare och får litet frisk luft.

George Garring

Det gamla Gustavsberg
De båda bilderna nedan torde vara tagna ,på 80-talet av Mäster Barlow, De äro
så gamla så gamla så vi måste be 86-årige Knut Andersson att ge oss en be
skrivning. Han kom ned till fabriken en dag, vi drack en kopp kaffe på TPF
och gick så en rond i den. fabriken, som farbror Knut inte sett tidigare. Och

så satte vi oss att granska de båda vyerna.

På bilden från kajen ser vi först "gamla bolag'sbon", som tidigare låg i Gula
byggningen, dvs vad vi kallar Gamla kontoret. Mot andra gaveln av bolags
bon fanns snickeriverkstad och smedja. En tid fanns här också badinrättning,
Nästa låga :byggnad är "lerladan", dit leran kärrades ,på höga ställningar från
båtarna. Bortom "gula byggningen", som inrymde kontor och kyrksal, syns
packboden. Intill den låg halmladan och kolgården. Vid kajen ligger gamla

III:an. De närmaste skorstenarna äro "rnaaklns" och "glattugnens".

Här har vi Bagarns träsk, sett ifrån "Lindströms". Ekensiberg och en skymt av
statbyggningen till vänster och i fonden den nyuppförda "bolags/bon" intill Ble.
iket. Till höger om Bleket skymtar Lorangs bodar. Där började den leriga "små
landsgatan", som Värmdögatan hette i begynnelsen. Det var mera en upptram
pad stig intill tegelgropen. Nedanför Bleket vid stranden låg en rad av svinhus.
Bagarns träsk var fisk- och fågelrik. En gång klubbade pojkarna 40 gäddor i
sjön. Änderna och fiskmåsarna voro populära hos Bagarns och traskade ofta

in där för att få en brödbit.
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En hälsning från Kongo
När man hemma i Sverige tänker på

Kongo, är det ·kanske som ett mörkt om
råde långt, långt borta. Men när man
är i det land, man fäst så mycket om och
längtat till, känner man sig som hemma.

1Svenska Missionstför,l:mndets mission i
Kongo är inte ny, 1956 firades 75-årsju
bileum.

Tänk Er en lodrät linje från ,Skara
rakt ner till 5 grader söder om ekvatorn,
där ligger Kibunzi missionsstatton, grun
dad år 1887. Jag lämnade Gustavsberg
i maj 1956 för att resa till Kongo. Resan
var en upplevelse, först med tåg till
Marseille, sedan med båt till Pointe
Noire i ·Franska Elkvatorlalafrika. Uppe
håll gjordes bl. a. på Mallorca, i Alger,
Casablanca, Dakar och Conacry. I Pointe
Noire mottogs jag av två f. d. gustavs.
bergare, Byggmästare Allan Bengtsson
med fru.

Meningen var att jag skulle arbeta i
Franska Kongo, men behovet gjorde att
jag flyttades till Belgiska Kongo. Därför
fick jag redan efter två dagar fortsätta
med en annan båt tm Matadi.

Det var en förunderlig ,känsla när bå
ten fram rpå morgonsidan stävade upp
för den bruna Kongofloden och man
skymtade de ändlösa ilmllarna, som är
så typiska för Kongo. Så var vi fram
me i Matadi, som är en av våra sex
stationer i Belgiska Kongo (i Franska
Kongo finns tolv). Här stannade jag i
sex veckor. För att d'å arbeta som sjuk
sköterska i Belgiska Kongo fordrar sfa
ten en examen vid Institutet d'ör Tropisk
medicin i Antwerpen. Den hade jag av
lagt i februari samma år, men dessutom
måste man göra stage vid något av sta
tens sjukhus, och detta gjorde jag- i
Matadi. Det var min första kontakt med
ett afrikanskt sjukhus. Här gjorde jag
egentligen ingenting, gick bara och titta
de och följde de olika aroetsgrenarna.
Däri ingick att inspektera de sanitära
anläggningarna i staden, samla mygg
larver och analysera i mikroskop m.m.
- I Matadi finns en infödd församling
på över 6.000 medlemmar. Det var gri
pande att se kyrkan lfyUas till brist
ningsgränsen två gånger på en söndags
förrrniddag. Man måste dubblera guds
tjänsten för att alla ska lfå plats och än
då sitter en stor skara utanför och lyss
nar. Detta är inget människoverk. Det

är Gud som uppenbarat sin kraft att
lösa människorna från mörkrets makt
och föra dem in i en ljusare och lyckli
gare tillvaro.

Elfter dessa sex veckor kom jag till
Brazzaville, där alla missionärerna sam
lats till den årliga ikonferensen under två
veckor. Efter den följde en språkkurs i
Kikongo under sex veckor.

Sedan september 1956 är jag bosatt på
Kibunzl, en underbar plats. Hela statio
nen är 1byggd på en kulle, med strålande
utsikt över landskapet och en liten flik
av Kongofloden, som vi har 9 km. här
ifrån. Vi bor inte precis centralt, det är
28 mil tiH Matadi och 10 mil till när
måste statspost. Därjf'rån hämtar vi
färskvaror var fjortonde dag, så man
måste ju räkna ut 'litet i förväg vad som
behövs. Men ofta kan vi köpa färskt an
tilopkött av de svarta. Post rfår vi två
gånger i veckan. Då går postbudet d'örst
tre timmar tm fots, sedan med ikanot
över floden och till sist med bil ett par
timmar till en järnvägsstation på sträc
kan Leopoldville-Matadi.

Arbetet på en mtssionsstatton är i re
gel uppdelat i tre grenar: församlings
arbete, 'skola och sjukvård. Som infödd
pastor i församlingen ihär tjänar Mat
teus Basilwa, han besökte Sverig'e 1953
-54 och talar bra svenska än. Utom
vanlig folkskola finns här ·en hushälls.
skola för omkring 150 flickor. Det är
verkligen glädjande att också lflickorna
har ,börjat komma till skolorna. Så har
vi här vårt enda sjukhus, de övriga sta
tionerna har mindre dispensärer. 1Sjuk
huset grundades 1923 av Dr. Georg Pal
mer och sedan utvecklats mer och mer
under Dr. Elon Mattssons ledning.

Jag önskar jag kunde visa Er vårt
sjukhus. Naturligtvis var det annorlun
da än Söderajukhuset, men det har tagit

Barnbördshuset på Kibunzi. Gåva av
Belg. staten ur Drottning Astrid-fonden.

mitt hjärta från första stund, det är
som en !högborg mitt i broussen, Vi har
omkring 150 platser, men behövs det så
ligger de svarta gärna på golvet, bara
de får hjä'lp. ,Seden här ute är att varje
sjuk har minst en hjälpare, ibland hela
familjen, med sig. Kommer man in i en
sal på natten, får man noga se sej iför
att inte trampa på någon. Många sjuka
får gå i flera dagar för att komma hit,
men de vill så gärna till missionens sjuk
hus - eller som de kallar det Guds
sjukhus, Och det är underligt vad de kan
stå ut med. En morgon kom en gammal
kvinna på. omkrmg 70 år tillsammans
med sin son i 50-årsåldern. De hade va
rit på väg ,i över en vecka, bitvis med
bil men största delen till fots. Kvinnan
hade struma och rbråck och mannen ha
de bråck. På kvällen tblev kvinnans
bråck inklämt, så vi fick operera ome
delbart, Veckan efter opererade vi hen
ne odh mannen, och efter tre veckorgick
de den långa vägen hem Igen.

Förutom doktor Mattsson är vi tre
sjuksköterskor och en barnmorska här.
Jag har på min lott operation, röntgen
och ·kirurgavdelningen. Och aroete fat
tas inte. Under 1957 gjordes något över
600 ~erationer. Andra sjukdomar vi ser
är sömnsjuka, spetälska, malaria, sy
fiHs och olika sorters masksjukdomar.

Här finns också en sjukvårdarskola
med ett 70.tru: elever, därav ebt 20-tal
flickor som utbildas til'l barnmorskor.
Det ingår också i vårt a11bete att un
dervisa dem. ,Det är roligt med eleverna,
även om de inte antid fattar sjukvår
dens innebörd så som vi ville det.

Vi är sammanlagt 10 vuxna vita och
två barn. Detta gör att man aldrig har
en känsla av isolering, trots de långa
avstånden. El. ljus har vi från en Diesel
motor, så varje kväll kan jag höra Sve
rige •på radio. Då tycker man att det
finns inga avstånd.

Hur är •klimatet, undrar ni. Härligt.
Vi har regntid från mitten av oktober
Ull mitt,en av maj. Då växer det och
grönskar utan gräns. Men det kan vara
väldigt hett, upp till 38 grader i skug.
gan. Resten av året råder torrtid, då
regnar det inte en droppe och är betyd
ligt svalare. Dänför g,äller det för oss
att samla regnvatten i våra vattencister
ner under regntiden, så vi klarar oss un
der torrtiden.

Detta var något om mitt arbete i
Kongo, det vore mycket mer att 'berätta,
men jag kanske lfår åte!'ikomma en an
nan gång.

Så ville jag genom Gustavsbergaren
sända en hälsning till alla som ,känner
mej och för övrigt till ihela läsekretsen.

Birgit Lindberg
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Kurre Hamrin rundar och går obevekligt mot Gustavsbergs mål.

Glimtar från VM-lagets tråningsdagar
t Gustavsberg

Ett glänsande VM i fotboU i ,Sverige 19'58 går nu till fotbollshistor-ien. I minnet
framträder en strålande insats av det svenska laget, som i finalen fick vika för
de charmiga bollartisterna ifrån Brasilien.
Det svenska VM-laget hade sina träningsdagar på Farstaborg och där ingick också
en match mot Gustavsbergs A-lag. Gustavsbergarna gjorde bra motstånd, men
Nacka & Co lekte sig fram till 8-0 inför ett fullsatt •Farstaborg.
Här har vi samlat tre sidor intryck och lfotoglimtar från de blågulas träning och
från den minnesrika kvällsmatchen på den tjusiga idrottsplatsen i Gustavsberg,
inför begeistrade hemrnabor och inhemsk och utländsk expertis.

(Text: A. 'E-ryd, G. Dbg. Fotos: H. Ohlson)

Putte Kock och Sven Jerring
förberedde sig för TV.

Nacka jamar med lyckokatten.

Lennart Hyl,and snackar taktik med
vilande blivande silvermedaljörer.

"Såna djur finns inte", sa' Nacka till Gren. En fin parkering för de må:nga hundra bilarna.
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VM-finalisterna fick lyckospark
och lyckokatt i Gustavsberg

På Sven Jonsons expressiva Cup-bild har vi lyckats få ihop samtliga autografer
från ledare och spelare i Sveriges verkligt stronga och populära VM-lag. Att VM
gänget trivdes i Gustavsberg under sin träningstid, både på F1wstabqr!J. och under
strövtåg i samhället, har vi fått måJnga beUigg för. Våra italienare passade givetvis
på att språka meä Nacka & Oo, vår butik Dockade till ink&p, vår natur och vårt
sotslcen. gav gott humör. Gitstavsberg g= VM-laget lyckosparken! Och därtill en
lyckokatt till varje spelare ur vårt menageri av märkvärdiga djur! Sedan var det

bara Brasilien som stod emot - i VM-finalen.

Se det var en fest
Den vackert inramade Farstaborg vi

sade sig frän sin bästa sida, solen sken
och allt var bäddat för en folkfest i fot
bollens tecken. Gustavsberg, vilket i van
liga fall nämns i samband med porslin,
badkar, etc., blev med ens medelpunkten
för fobbollsvärlden, genom VM-lagets ge
neralrepetition mot ,porslinslaget Gus
tavsbergs I. F. Aldrig mer torde 5.000
människor, däribland ungrare, mexika,
nare, engelsmän, ryssar, ila och bila till
Farstaborg, för att se fotboll - men,
som skrivet, det var ju fråga om världs
mästerskaprepetition.

Aldrig mer torde Adborn & Co
(Värmdö-vägseländet ttll trots) få ord
na en sådan utomordentlig, snabbt orga
niserad parkeringsplats för 600 bilar.

Aldrig mer torde så många få se så
mycket fotboll för så billig entre,'

Aldrig mer torde Farstaborgs gröna
matta bli tumme1plats för ,Sveriges ge
nom tiderna "dyraste" ·kedja (mtllion.
kedjan). Aldrig mer torde vi Gustavs
bergare få vara i världshändelsernas
centrum, som denna kväll och aldrig
mer kommer några fotbollspelare i Gus
tavsberg få vara sparring partners åt
en VM-elva. Jo det är något att minnas
för Göte Hellström & Co, och att sedan
berätta för sina barnbarn.

Ja - det var en fotbollens "julafton",
som Gustavsbergarna sent skall glömma
och vilket de skilde sig med heder ifrån
- trots att vår tekniske ledare ing.
Teglund pådrog sig en lätt förkylning
med ty åtföljande heshet. Men vi tror
att vår käre Artur glömmer denna ma
lör för "Nackas joxande med trasan".

Att den subskriberade supen på Far
staborg med UK och VM-spelarna blev
ett trevligt minne iför alla parter kan vi
intyga, och vår utsände fotograf för
evigade f. ö. Nackas och Grens förtjus
ning över Zo-katten och VM-askfatet.

Vi som sedan, dels på Lillsved och
på Råsundas läktare, följt VM-gängets
framgångar gläds med dem. Ty trevli
gare och kamratligare pojkar får man
leta efter.

Vid besök pä vår utställning och per
sonalbutik, fick vi dessutom kännedom
om att Kurre Hamrin t. ex. uppskattade
vår TERMA-gryta för sin "italienska
gryta" och att Gren och Nacka försökte
övertyga Erderyd att såna djur som Li
sa Larssons fanns inte.

När vi före Mexiko-matchen besökte
Göteborgarna, Gunnar Gren och Agne
Simonsson, bad vår vän Gren oss ringa
till vår "stora kund" i Göteborg (Örgry
tes supporter och gynnare nr 1) dir. Hå-
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kan Lundqvist och meddela att Götebor
garna skulle fixa dem med 3-0, sedan
vår vän Agne gjorde VM-spelens första
mål för Sverige - ja det var glädjande
även för en inte örgrytare.

Den kamratliga anda som är rådande
därute på Lillsved har gjort att samt
liga grabbar fäst sig vid den vackra
Värmdön, och Gustavsberg, så till den
grad att .de bl. a. bett oss få komma
tillbaka med respektive fruar och fäst
mör och visa dem Gustavsbergs porslin,
som de lärt sej uppskatta under sin vis
telse här ute.

Att Kalle Svensson, G. Gren, Agne
Simonsson, IS. Axbom, Sigge Parling,
Bergmark et consertes är hjärtligt väl
komna tillbaka kan vi alla säga, som
haft kontakt med 1958 års VM-lag.

Acke Bergkvist, Nalle Hallden. och
Erik Persson imepekterar VM-grab

barnas träning.

Gert Niieson. överlämnar blommor till
Ake Bajdoff Johansson. Domaren

Bergström avvaktar.

En lekfull tränin_q skJwpade trivsel mellamJ slagen,

Kurre Hamrin, Stcckholmekisarnoe
[otbollsidoi, lägger en hörna.

Nedan lägger Kurre beslag på en Terma
- bra för spaghettikok.

Till vänster:
Mexikanarna studerar anfallet, som
bryts med en perfekt nick av vår

Ove Thunell.

Jii-;;/,e Gustavsson mjukar upp sig
på Farstaborgs gräsplan.
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Den 20 maj hade faJbrikens företags
nämnd sitt vårmöte. Huvudpunkt på
dagordningen var årsredogörelsen, som
tidigare utlämnats till ledamöterna för
studium. Ordf., ing. Hjalmar Olson, kom,
menterade de olika posterna och svara
de på frågor om avskrivning, värderings
synpunkter, omkostnader, investerings
planer och avsättningsproblem. Ur års
redovisningen kan nämnas en omsätt
ningsökning till 82,8 miljoner kronor
mot 80,2• föregående år. Därav utgör
egen tillverkning 47,6 miljoner. I löner
har utbetals 18,8 miljoner. - Samar,
betskommittåerna meddelade från si
na möten allmänt att den första fria
lördagen kommer att utnyttjas för en
rad av personalutflykter. HPF anordnar
inte mindre än fem bussresor, TPF pla
nerar en båtutfärd, medan BKF siktar
på havsfärd längre :fram. -

Förslagsver,ksamheten hade under
årets första fyra månader samlat in 23
förbättrings!förslag, varav 19 premie
rats. Det uppdrogs nu åt kommitten att
till hösten arrangera någon form av stu
dier i förslagsteknik, för att därigenom
ytterligare sätta fart på lusten att kom
ma med förslag till förbättringar. -

Yrkesskadorna under 1:a kvartalet var
16. Parkertngsspörsmålen var på nytt
på tapeten och det är tydligt att vi så
småningom icke kan d'å parkera bibarna
inom lfaJbriksområdet. Bland skyddsåt
gärderna notera vi en anordning med rör
som strålar vatten över vägbanan vid

HPF:s personalrum. Här kanske man
kan fä dusch om värmen blir för svår.

Från studie- och utlbildningssidan med
delades :bl. a. att 4 ledamöter deltagit i
I{:F:s konferens för företagsnämnder på
Sundbyholm och att 4 anställda anmälts
till industriveckan på Vår Gård.

Från ordf. överblick på marknadsläget
för våra produkter kan nämnas att kon
kurrensen lfortfarande är hård på hus
hällsporslinet. På den \kooperativa sidan
söker ·m= nu bygga Uipp en modernare
försäljningsorganisation med varuhus
och lagercentraler, vilket bör göra sitt
till att vårt porskn som en gedigen och
begärlig ibruksvara får en vidgad sprid
ning. - Sanitetsporslinet /baserar sin
produktion på myndigheternas planer på
byggnadsproduktionen. Allt talar för en
utökad verksamhet, varför vi måste va
ra beredda på ökad efterfrågan och 'hål
la relativt store, lager. Byggnadspro
grammet har emellertid av flera anled
ningar, :bl. a. brist på pengar och höga
räntor, förskjutits. - Badkaren äro ef
tevfrågade och vi måste söka åstadkom;
ma snabbare leveranser, .bl. a. för att
möta utländsk konkurrens. - Plastfa
brikationen rationaliseras och koncen
treras till TPF, samtidigt som försälj
ningsjobbet aktiviseras. En mängd fa
brikanter inom området konkurrerar, of
ta med undermåliga kvaliteer. - På
kyldis'kar, där en del nya modeller har
kommit fram, är ordertillgången god.

Till nästa sammanträde beslöts att ta
up1p frågan om våra möjligheter att ta
emot ungdom för utlbildning inom fabri
kernas olika arbetsområden. Represen
tanter från skolan och kommunen kom
mer att inbjudas till diskussion ,kring
detta spörsmål.

Ordföranden tillönskade till slut leda
möterna en angenäm sommar, och det
gör nu också

sekr,

Arets sommarelever vid fabriken samlade för välkomstinformation.
Foto: Hilding Ohlson

Smånytt från
fabrikerna

Den första fria "tördagen utnyttjades
på ett påpassligt sätt genom arrange
mang av utflykter för fabrikens oli
ka avdelningar.

Rena "drömresan" talar man om på
dekoravdelningarna, som i år hade en
tvådagarsfärd med buss över Enköping
-Rättvik-Orsa och med övernattning
i Mora. Frukostlunch på söndagen in
togs på Insjöns vackra turisthotell. Åter
färden gick till Säterdalen, där det bjöds
på musik och folkdansuppvisning. I
Avesta hölls kaffepaus. I Västerås åt
man middag på Klippan. Hela färden
gick under musik och sång. Klockan 11
på kvällen var man åter i Gustavsberg,
efter en i allo lyckad utflykt. - Ben
porslinsavdelningen offrade lördagen för
en bussfärd till Grisslehamn, med fru
kost, och en rundfärd genom Roslagen.
Dagens mål och middagsmål var i Furu
vik, där man njöt den vackra dagen i
en trivsam miljö. - Giasyravd. & Co
ställde färden mot Gripsholm, Mariefred
och Strängnäs. På Sundbyholms slott åt
man lunch och rastade. Färden gick vi
dare till Eskilstuna, där man på kvällen
gästade den vackra Folkparken.
Flintavdelningen ordnade en Roslagstur
med visit ol. a. vid Dannernora gruvor,
Fiskförädlingsfabriken i Grisslehamn
och Albert Engströms atelje, Man hade
det skönt och kofn hem sent på natten.
- Plastavdelningens buss gick över Sö
dertälje--Strängnäs-öreibro med titt på
slottet och spridning över uteservering
arna. Nästa anhalt var Torshälla, där en
lukullisk middagsmåltid avåts. Dagen
avslutades med dans i Eskilstuna Folk
park. - Packbodens folk använde sin
fria lördag till en tur mot Nyköping och
Norrköping. Efter middag i vävarstan

En underhållningspaus på Dekors
Dala-utflykt.
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gjordes en sjötur med taxibåt. :Stenham
mars slott var nästa anhalt och efter
middagskaffet dracks i Katrineholm. -
Samtliga resor gynnades av ett strålan
de fint sommarväder. - Den 28 juni
ordnade TPF en skärgårdstur till Sand.
hamn. Blåsorkestern gav stämning åt ut.
färden, som avslutades med middag i
Vax!holm.

Jobb på hemmap"ta,n under sommaren,
på kontor och fabriksavdelningar, har
kunnat ordnas för ett 40-tal ungdomar
från enhetsskolan. En del, som nu slu
tat pluggandet, aspirerar också på fast
anställning. En liten informationsträff
med film inledde jobbet.

En bra duschanordning har byggmäs
tare Göransson åstadkommit utanför
porslinsfabrikens personalrum. Den är
egentligen avsedd att binda dammet på
vägen - ett gammalt obehag som nu
eliminerats - men det kan tydligen ock
så göra tjänst för svettiga jobbare un
der rasten,

Lwnchrum är ett !fint namn på fabri
kernas serveringslokaler. På BKF har
man fått en ny lokal i samband med
ombyggnaden av personalrummen där.
Den blir ljus och rymlig och kommer
så småningom också att färgsättas med
våra konstnärers benägna medverkan.

Sista Icullen. i fabrikens keramiska
verkstadsskola hade avslutning och ut
ställning den 23 maj. Lärosalen var
prydd med elevarbeten i teckningar och

keramik. Efter kaffe och tårta utdelade
ing. Möller betyg medan ing. Teglund
överlämnade diplom och önskade elever
na lycka på vandringen framåt. Kaj
Westerlin tackade för eleverna. Och så
bar det av till Köpenhamn för 4 dagar,
där man bl. a. besökte Det konglige,
Den permanente utställning, Glyptoteket
och naturligtvis Zoologisk Have och Ti
voli.

Antalet besökare var nära 7.000 under
första halvåret. I Oskar Wadströms an
teckningar finner vi gäster .från allehan
da skolor, en rad av pensionärsrörenlng
ar, fackliga förtroendemän m. fl. :Smärre
specialgrupper för sociala studier ha
kommit från ,Schweiz, USA, Österrike,
Tyskland, Marocko, Egypten, Brasilien,
Jugoslavien; Korea, Israel, Canada, Eng
land, ,Sovjet, Danmark, Norge, Finland.
De utländska gästerna från KiF:s och
andra kongresser i :Stockholm har varit
flitiga souvenirköpare.

Enligt en uppgift i Vår Tidning skul
le det kooperativa bryggeriet Stjernan
i Köpenhamn vara den :kooperativa in
dustri i Norden, som Ican ståta med de
flesta besökarna 1957, nämligen 10.500
personer. Men kära Vår Tidning, folk
måste ju ha något att dricka ölet ur! Vi
hade drygt 14.500 besökare i Gustavs
berg 1957.

Dbg

Till höger avgående elever i Verkstads
skolan med sina elevarbeten.

Foto: H. Ohlson

Interiör från _qeas- och porslinsavdelningen i det nya variihuset Domue i Malmö.
Iwa-foto,
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'J Mundet med sommartid för en
~ del människor i samhället har
~ sina konsekvenser, som de mor

gonpigga entusiasterna inte förutsett.
Att lfå sova ännu en stund borde man
åtminstone unna de små, som nu rycks
upp tidigare ur bäddarna, medan en och
annan-Iekkamrat får njuta sin sedvan
liga välbehövliga rytm. Ska det vara
sommartid så ska det vara för alla, ty
denna ojämna tidsindelning rubbar cirk
larna, dels för andra familjemedlemmar,
för daghemmen, som får ökad arbetstid,
för fostermödrar, och också för en del
serviceorgan. Allra bäst vore väl att ta
en timma för hela landet, som man gör
i grannländer. Hur skulle det vara om
sommartidsfantasterna skulle tänka på
den saken till ett annat år. Denna halv
timma - som varken är hackat eller
malet - behövs den förresten nu när
de flesta har lediga sommarlördagar?

*

ttavåningshus på Kvarnber
get demonstrerades mig en
dag. Planerna hade redan

avancerat så långt att ,JY.lan gjort mo
deller. Där kan man i framtiden inrym
ma tusen människor till. Jag talade med
ankitekten som menade att de höga hu
sen skulle bli vackra, nästan som sym
boliska riktpunkter Iför det framsynta
Gustavsberg. Jag undrar vad Gustavs
bergsvännen Gustaf Näsström säger?
Han och jag gfllade inte 'höghusen som i
vår ungdom kom att 'belamra naturber
gen vid Gröndal. Och på, Danviksklippan
har vi skrämmande ,skapelser från nu
tiden. Nu Iugriades mitt opposttionella
sinnelag med en !försäkran att man ska
bygga med hänsyn till både natur och
människor - så vi får väl se. Lägenhe
terna komma säkert att passa bra för
icke jordbundna, djärva människor utan
barn, som vill betala för en bedårande

utsikt. Kan byggmästarn också ge dem
en bättre ljudisolering än nutida lägen
heter har, så bjuder jag honom på mid
dag i min ,pensionärsvåning däruppe.

*

en som nu stiger ur den ele
ganta bussen vid Konsum och
kastar en blick över den !förut

varande idyllen, Bagarns träsk, blir nog
en smula !förvånad. Den oformlighet som
dominerar det gamla träsket kan väl
inte betraktas som en slutgiltig lösning,
åtminstone inte ur skönhetssynpunkt. I
ett samhälle, där det dekorativa faktiskt
ingår i fabrikationen, borde väl möj
lighet finnas att skapa något trevligare
än denna sorts "sevärdhet" på en av
samhällets mest observerade platser ...
Som sagt var. De där tre meningarna
har jag knyckt ur en insändare i Gus
tavsbergaren för 15 år sedan. Det har
inte skett så mycket sen dess, men bus
sen stannar nu vid Centrum.

*

ekordpublik sökte sig till Far
staborg den 3 juni, då Sveriges
VM-spelare släpptes lösa i en

träningsmatch mot Gustavsberg. Man
tippade 7-8.000 åskådare. Det skulle bli
trafikstockning och trängsel. Man upp
manade gustavsbergarna att lämna bi
larna och cyklarna hemma. Men mitt
förslag att vi som värdfolk skulle gå
framåt i vagnen och i första hand fylla
södra sidan togs mycket onådigt upp.
Att vi skulle vara bussiga mot ström
men av grannar, stockholmare, mexika
nare, amerikanare och andra långväga
gäster och minska !förutsedda proppar
- och därigenom :fylla den fattiga fot
bollssektionens kassa - nej det kunde
man inte tänka sig. Tur att det inte
kom mer än 4.000, annars hade det bli
vit en olidlig trängsel på den norra, si
dan och folk hade måst vända vid en
tren,

*

n episod vid VM-lagets trä
ningsti:mmar iPå Farstaborg är
värd att notera. !Som väntat in

vaderade våra yngsta planen för att ja
ga autografer av de många namnkunni
ga och populära spelarna i det blågula
laget. Men Nalle Hallden talade med
ungarna och framhöll att grabbarna
måste träna, varpå våra glin snällt gick
och satte sig på läktarna. "Sällan", sa
Nalle, "har jag träffat så välartade ung-

ar. Dom här är ju både bussiga och in
tresserade. På annat ihåll far de fram
som vildar utan hänsyn, och tänker bara
på sej själva." - Ett fint ,betyg till
våra förhoppningsfulla, som på hemma
plan för det mesta får höra klagovisor.

ag läste häromdagen ett vis
domsord, som troligen bygger
på livsel'farenhet. "Man måste

tänka på vad man säger - så att man
inte säger vad man tänker." Bra rätte
snöre för den här spalten, tänkte ni. Nja,
jovisst, men jag skulle vilja dela med
mig till en del politiker och skribenter,
som kommenterade det senaste valet till
andra kammaren. Så sura bortförkla
ringar i en del organ, inte minst i ar
betsmarknadspress, verkar inte fair ,play.
Man tänker inte på vad man säger då
man gör vitt till svart. Och så när' man
motsatt elffekt hos dem som säger vad
dom tänker, de som får örfilarna. Dags
för litet var att ,plocka ried affischerna!

~
~naskätandet florerar nu mer än

någonsin i Vita Tandens ur
hem. Ytterligare möjligheter

ha tillkommit. Nu lockas våra barn att
offra fickpengar vid 14 diskar i samhäl
let. Det har också glunkats om att sätta
upp snaskautomat ---'-- men då hoppas jag
att de som makten hava säger Stopp!
Men sätt gärna upp en automat för frukt
och morötter. Det behöver våra ungar
bara betala en gång. Snasket nöter
emaljen och så får dom betala en gång
till - hos tandläkaren. I framtida räk
ning, som .borde debiteras föräldrarna.
Som varit så frikostiga på pengar till
godsaker. :Som t. ex. kan lämna en tia
till dricka, glass och snask, då den lilla
sötnosen i småskolan ska på skolutflykt
till !Skansen.

*

*

*

ulspetspennan förefaller mig
,.,~V vara en kulturens gisselupp*~~ finning. Jag skulle nu egent

ligen knåda Konsums sortiment av skriv
don- men då tog 'bläcket slut. Alltid
startklart, står det i annonserna. Hur
ofta har man inte sagt phula ord, när
pastan torkat och spetsen /bara lämnar
djupa spår av osynlig skrift, eller när
den smält och färgat av sig på något
ömtåligt klädesplagg. Eller kanske pa
tronen var slut. Jag uppsökte alltså af
fären rför proviantering. Den modellen



JULI 1958 GUSTAVSBERGAREN l.5

hade man inte, dom växlar varje må
nad, så det var bara att 1kasta fodralet.
Det har jag gjort så många gånger, så
nu återgår jag definitivt till gamla he
derliga 2H.

~

Il
fula

dyller kan också vara prak
tiska, hävdar min vän teckna
ren, då vi stannar upp vid den

torgplatsen intill Farstaviken.
"Täruk dej, om man planerade färdigt
här och gav plats för flera handlare.
Salustånden skulle ha takdukar i gran
na färger. Kanske anskaffade och uthyr
da av kommunen för att bli enhetliga.
Där skulle vi köpa grönsaker, fisk, frukt
och blommor, souvenirer ifrån fabriken,
blindarbeten. Konsum kunde ha ett
stånd med konserver, föreningarna kun
de ha basarstånd. Allt inramat av skö
na trädgårdssoffor och blommor i Gus-
stavsbergsurnor." Instämmer! Se det
skulle

0

bli en produktiv idyll, som också
gav färg över vardagen, vilket senare
inte heller är att förakta.

*

Wlägen som stoppades vid Boo,
motorvägen som skjutits på
framtiden, autostradan som

skulle ta 1bort våra 4-timmars bilköer,
motiverade ett uppmärksammat beslut i
kommunalfullmäktige under våren. Där
man ansåg sig tvungen avslå en fram
ställan om att få bebygga ett nytt om
råde för sportstugor på Ingarö. Till
ståndet på den nu överbelastade
Värmdövägen skulle, menade man i den
fö.11beredande kommunalnämnden, ytter
ligare förvärras. En egendomlig konsek
vens av en egendomlig negativism. Men
andra anser att ju flera bilar på vägen,
desto förr framtvingas motorvägen. -
Lergöken undrar om man inte kan kom
ma fram sjövägen? Eller fågelvägen.

*

~

vkoppling och vila är nu pa
rollen för tre veckors semes
ter. Medan Gustavsberg töms

på infödingar, fylls Konsum av sommar
gäster i vilda dräkter. Bortom centrum
blir det så tyst och if,ridfullt. Jag tror
vi stannar hemma och gör familjeutflyk
ter till Tjustvik och :Skansen. - Gran
narna omkring har släkt på landet, så
Dalarna, Småland, !Skåne får mot bröd
födan hjälp med höskörden. Andra pac-

v_ ~

~'J t·;
.!..::?

kar kappsäcken för Wien, valsernas
stad, Travemlindes badstränder och ka
sino, eller någon piazza i Italien. Och
när man gjort sig hemmastad där och
pengarna är slut, är det dags att tänka
på hemfärden. - ,Så har vi våra båt
ägare, som sticker ut i skärgården, som
dom nu kan utan och innan. Men dom
tycks trivas !På vatten och fisk. - Un
der tiden plockar vi upp !blåbären bortåt
Odlingarna!

*

yordning av Gustavsbergaren
har ett par läsare föreslagit i
all välmening. I en del avseen

den går deras önskemål stick i stäv mot

varandra, men man talade fbl, a. om en
månadstidning, mera debatt och snab
bare nyheter från ·föreningsverksamhe
ten och mindre av kåserier, dikter och
USA. Frågan ska tas upp på Forums
årsmöte, så jag ska väl inte föregripa
debatten. Redaktören söker inte något
förtroendevotum, men det vore onekli
gen intressant och ett 'bra underlag att
få höra läsekretsens mening om Ous.
tavsbergareh. Red. har därför ställt sam.
man ett frågeformulär som bifogas den
na tidning. Ärade läsare, vill Du vara
bussig att ägna blanketten några mi
nuter, fylla i den och återsända den till
Red. av Gustavsbergaren, Gustavsberg.
Tack för det!

Trevlig semester!

Lergöken



16 GUSTAVSBERGAREN JULI 1958

Gustavsbergs
har hunnit sammanträda två gånger se
dan förra Gustavsbergaren utgavs. För
sta gången, den 22 maj, var gäster in
bjudna och en skolklass deltog som åhö
rare för att studera kommunalpolitik i
praktik. Bland gästerna var också fa
brikens chef, Hj. Olson och ingenjör
Teglund samt herr och fru Johan Hell
qvist. Ingenjör Olson redogjorde för pla
nernapå de s. k. Kvari~bergshusen, vil
ka man har tänkt sig skall avlösa de
nuvarande 'Mariagatshusen. De sist
nämnda är för gamla för att kosta på
någon modernisering. De planerade hu
sen äro av punkthuskaraktär men man
har prutat av på de skyskrapetankar
man från början umgicks med, och stan
nar nu vid ett mindre antal våningar.
Frågan är nu vem som skall sätta spa
den igång. F'ör faJbriken är väl snart
bostadsbyggandet ett avslutat kapitel.
Kommunen har sina engagemang i Lug
net.området, där man satsat på en yt
terligare utbyggnad och där man nu
närmast fortsätter med radhus och egna.
hem. Kvarnbergsprojektet hänger alltså
i luften.

För att snygga upp Ingaröhemmet
med målning och tapetsering fick social
nämnden ett extra anslag på 8.000 kro
nor. Vidare fick nämnden 5.000 kr till

förfogande för ritningar och övriga ut
redningar Iför nybyggnad av ålderdoms
hem i Gustavsberg. En begäran från
socialnämnden att få reservera över
skottsmedel på landstingsbidrag för ål
derdomshemsbyggandet avslogs emel
lertid och skulle prövas vid senare till
fälle.

En motion, tillstyrkt av kommunal
nämnden, att herr Gunnar Andersson
skulle få i uppdrag att handha ikommu
nens planerings- och !finansieringsfrågor
i stort antogs.

Beträffande bostäder beslutade kom
munen göra upp ett exploateringsavtal
med byggmästare Aronsson, Stockholm,
vilken avser att bygga 10 st. radhus i
Mörtnäs.

En för ung,domsverksamheten viktig
fråga avgjordes. På ungdomsstyrelsens
förslag beslutade nämligen kommunen
att antaga Conny Rolf som halvtidsan
ställd ungdomsledare i kommunen.

Vid sammanträdet den 10 juni genom
gicks 1957 års ekonomiska förvaltning
efter den ,budgetredovisning som upp
gjorts. De olika anslagen hade överskri
dits ,på ;flera håll, i flesta fäll beroende
på automatiska löneökningar under året.
Ett sammanlagt underskott på drifts
budgeten hade uppstått med 109.000 kro
nor. Budgetredovisningen godkändes av
fullmäktige och de kommunala förvalt
ningsorganen beviljades ansvarsfrihet
för 1957 års förvaltning.

I samband med revisionsberättelsen
och med anledning av nya arbetskrä
vande uppgifter som lägges på kommu
nalkontoret såsom bostadsförvaltning
m.m. uppdrogs åt en kommttte att utre
da och föreslå en framtida omorganisa
tion av kommunalkontoret,

Frågan om en utökning av polisstyr
kan i Gustavsberg blev segdragen och
inläggen och synpunkterna för och emot
blevo många och skiftande innan av-

kommunalfullmäktige

Bilderna togs vid kommunalfullmäktiges sammanträde i maj. T. v. demonstrerar
ing. Hjalmar Olson. ett projekt att bygga höghus på Kvarnberget. T, h. fäster ordf.

Patriotiska Sällskapets guldmedatj på Johan Hellqvists kavaj.
Foto: H. Ohlson

görandet föl1 efter en omröstning som
med 14 röster mot 13 gav avslag på
landsfiskalsens hemställan att ytterliga
re en polis skulle anställas.

Skolstyrelsen hade föreslagit att skol
måltid,sköket nu skulle iordningställas
vid Kvarnbergsskolan, så att utspisning
en kunde flyttas från Värdshuset, då
skolan blir färdig1byggd. I enlighet med
ett kommitte, och kommunalnämndsför;
slag beslutades dock att tills vidare en
bart måltidslokalen skulle iordningsstäl,
las, så att en del av barnaskaran där
kunde ifå äta djupfryst, medan resten
som hittills fortsätter med måltider på
Värdshuset.

Kommunen beslutade på skolstyrel
sens förslag att anställa en halvtidsan
ställd vaktmästare vid Ekedaisskolan
från 1 juli 1958.

Y.N.

Porslinskurs

Några av porslinskursens elever i arbete.

Porsli·rvsveckan, den årligen återkom
mande, är nyligen avslutad. Kursen hade
samlat ett 20-tal biträden från Haparan,
da i norr till Karlskrona i söder.

Kursprogrammet upptog 20 timmar
praktiskt anoete i verkstäderna, samt
teoretisk undervisning i varukännedom,
försäljningsfrågor etc. där Gustavsber
garna A. Erderyd, A. Hald, F. öhlin,
Edw. ,Sandberg, 0. Jansson och G. Lan
der fick ti11fälle att trimma blivande
Gustavsbergslförsäljare.

Kursledare var .f. d. Gustavsbergaren
Georg Elgesten, Vår Gård med hjälp av
Sture Bjärnqvist.

ABF:s verksamhet
under säsongen 1957-1958 har varit
ganska ltvlig. Ur verksamhetsberättelsen
kan noteras att 28 cirklar varit i verk
samhet. Bland dessa dominerar musik
och sångcirklarna med 14 men även ide
frågor har studerats. Gitarren har varit
ett populärt instrument och samlat ett
30-tal deltagare.

Förutom föreläsnings-kursen "Föräld
rar, ungdom, samhället" har endast en
föreläsning ordnats.

Vid årsmötet talade distriktets repre
sentant ,sven öhrn om aktuella studie
uppgifter.
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Gärna en medalj
till pensionsnämndens

ordförande

Vid kommunalfullmäktiges samman
träde den 22 maj hyllades gravör Johan
Hellqvist, som vid årsskiftet avgick från
ordförandeposten i Gustavsbergs pen
sionsnämnd. Kommunalfullmäktiges ord
förande, Gunnar Andersson, erinrade i
sitt tal om Hellqvists fö.rtroendemanna
bana. .Ända sedan den första lagen om
folkpenslonertng' stirftades 1913 har Hell
qvist tjänat dess sak, som ledamot och
under de senaste 13 åren som pensions
nämndens ordförande. Han har under de
44 åren d'ått uppleva och medverkat i en
märklig utveckling på det sociala områ
det. - Utöver detta har Johan Hellqvist
nedlagt stort aroete och intresse inom
barnavården, där han var nämndordfö
rande i 12 år, i valnämndsanbetet under
3·6 år, även en period som kommunal
fullmäktig, och därutöver som tjänare
åt den frivilliga sjukkasserörelsen under
20 år. För Julfemman har han varit
med om att under åren samla in hela
25.000 kr. till glädje för många gamla
och sjuka.

Ordföranden tackade Hellqvist för de
många årens utomordentliga insatser,
för hans mödosamma arbete ända !från
den tiden, då en förtroendeman som lek
man på ett ihelt annat sätt än nu måste
sätta sig in i uppgifterna, lära och iakt
taga. Ett varmt människointresse har
präglat hans gärning. För denna lång
variga och gagnande verksamhet inom
Gustavsbergs kommun tilldelades Johan
Hellqvist nu Kungl. Patriotiska Sällska
pets medalj.

Hyllningen för Johan Hellqvist under
ströks av lfullmäktigeledamöternas var
ma applåder, Herr Hellqvist tackade
rörd över utmärkelsen. Han erinrade om
den tid då den behovsprövade pensionen
utgjorde 34:- kr. om året. Det blåser
friskare vindar :i dessa dagar, då vi stå
inför lösningen av en verklig pension till
gamla som :gjort sitt dagsverke,

-g

Det måste finnas en viss evig 'bak
grund till våra ansträngnängar, en viss
etisk måttstock, som förblir oantastad
antingen vi bor i grottor eller med rymd
raketer 'besöker månen.

Gustav Swndgren

Planeringar för framtiden
KF:s femtionionde rikskongress hölls

i början av juni månad. De frågor som
där behandlades gav ibelägg för, att vår
rörelse rustar sig för att i tid anpassa
verksamheten så att vi kunna möta det
förändra<le läget inom handeln. Samhäl
lets strukturförändringar medför att ett
flertal butiks-, förenings- och organisa
toriska problem fordrar relativt snabba
åtgärder. Kapitalrrågan var givetvis fö
remål för behandling. Det ligger också i
rörelsens väsen att tänka på våra med
människor, som bor långt Ifrån våra eg
na gränser - kooperativa samarbetet
har inga gränser. Frågan om insamling
ent'Utan gränser" gav anledning till att
kongressen antog ett uttalande att 1/4
procent av Sveriges nationalinkomst, c:a
140 miljoner, borde anslås till fattiga
länder. Kongressens ordförande Frans
Nilsson avslutade kongressen, där han
bl. a. sade att samverkan inom koopera
tionen inte låter sig stängas inne bak
mänskors konetlaäe [J.ränser, utan fam
nar hela världen.

Vår förening
Vi som samverkar i Gustavsberg med

omnejd är en länk i samarbetskedjan.
Beträffande de vid riikskongressen be
handlade småbutiksproblemen så äro vi
i stort sett !förskonade ifrån dessa. Vär
det av stora snabbköpsenheter har mer

och mer besannats. De stora
ningar som företogs i slutet a,· förra
året och i !början av innevarande är
följdes i början av juni av ytterligare
sänkningar på ett stort antal varor, där
ibland även mjölk och grädde utan a~:
varorna sänktes i partihandelsledet.
Dessa marginalsänkningar har vi möj
ligheter till, tack vare att vi har en god
ekonomisk ställning samt stora butiks
enheter.

Signaturen Radien
skriver i senaste nummer av denna
ning om den nya försäljningsform som
propagerats för i olika sammanhang,
Signaturen säger där mycket rtktig;
att man vid bedömandet måste taga hän.
syn till hela behovet av varor som be
hövs till ett hushåll - abltså även färsk
varor av olika slag.

Vid /bedömandet av priserna maste
man också taga hänsyn till det procent
tillägg som debiteras när inköpssummaa
inte uppgår till ett visst belopp. I kon
sumtionsföreningen blir det i ställe
återbäring på i stort sett alla köp.

Semestertid
När tidningen kommer från trycke

är den stora industrisemestern förestå
ende. Ta gärna en titt på priserna, när
ni kommer tm andra orter.

Vi önskar lycka till på semestern.
Söndagen den 17 augusti ordnas den

sedvanliga familjefesten i Folkparke
och till denna hälsar vi redan nu di,
kommen.

G. Jl--.

KF :s porslinsråd
har haft två sammanträden i Gustavs
berg. Porslinsrådets uppgift är att göra
upp ett grundsortiment ("Minimum se
lection stock") en lista över de artiklar
som alltid ibör finnas i lager. (stapel
varor)

För leverantörerna
.1. Tillåter produktion under den period

som vanligtvis -brukar utgöra lågsä
song och möjliggör därigenom en
jämnare produktion för leverantö
ren.

2. Frigör krafter under normalt topp
belastade månader, varigenom en
större del av produktionskapaciteten
kan utnyttjas för mer modekänslig
produktion.

3. Möjliggör lägre produktionskos
der.

4. Förenklar inköp, lagerhållning.

Fördelar för varuhuset
1. Minskar genomsnittslagret.
2. ökar omsättningshastigheten.
3. Minskar ka:pitalinvestering i lagre•.
4. Kräver mindre lagerutrymmen.
5. ,Slipper ägna tid ät inköp av grund

sortimentet.

Kommitten som skall bestämma
grundsortimentet, består av:

Josef Olsson, Örebro, S. E. Antonsson,
Eskilstuna, P. Trygg, Malmö, R. Stolpe,
Västerås, R. öfverberg, Uppsala, L.
Adamsson, PUB, C. Andersson, Sunds
vall.

Från Gustavsberg har vid sammanträ
dena deltagit: Hj. Olson, A. Erderyd, A.
Hald, 0. Jansson och Th. Drewert.

A.E-d
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Och ormen
skall stinga din häl, och du skall tjäna
ditt bröd i ditt anletes svett! Ormstinget
ja . . . ,men annars var det rätt. Åt
minstone varma sommardagar så här
strax innan semestern. Man känner sig
som om man vore innesluten i en ter
mosflaska. Och ändå är Sanitets verk
stadshall världens största. Nej, kanske
inte. Men Europas? Eller Nordens? Ja,
Nordens största! Bergsäkert! Men, som
sagt, det hjälper inte, när solvärmen för
enar sig med tre jättestora elugnar och
ett otal andra värmekällor för tork
ningsändamål. Man blir kokt! Puh! Så
tänker någon kanhända på ett ännu var
mare ställe av 'bibliskt ursprung. Alltid
svalkar det något. EI!er också tar man
vattenslangen och vätar ner sig på det
gruvligaste. 'Skönt men kortvarigt! Men
inte hjälper det mot semestersjukan el
ler 'semestertrumfen', som en del kallar
detta olycksaliga tillstånd för. Nej, det
ges ingen nåd!

Med sina
hundratals takoärande betongpelare
skulle denna hall kunna likna ett gre
kiskt tempel, om nu inte ugnar, maski
ner, bänkar och band dämpat rfantasin.
Fast visst är detta en tempelsal! Arbe
tet till ära! Skillnaden är ju bara den,
att '!brännoffren' inte går upp i rök, utan
förvandlas ,till prasslande valuta. Tem
peltjänarna går för det mesta klädda i
vitt. Allting är vitt. Nej, vänta ett tag!
Numera är kortsidväggarna blåmålade,
och det finns faktiskt en tunna ovanför
det nya bandet, som tförärats de svenska
nationalfärgerna. Hur trevligt som helst!
Produktionen av märkesvarorna räknas
i sexsiffriga tal såväl till antal som till
prisvärde, och de som producerar, det
är tempeltjänarna det. D, v. s. massa
blandare, gjutare, glaserare, brännare,
monterare, lådspikare o. s. v. Fy sjutton!
I dag är det varmt.

Motorer
och lfläktar förenar sig till ett brusan
de, brummande ljud, som tillintetgör var
je möjlighet att rfå något njutbart ur
'musik under arbetet'. Lyssnar man no
ga kan man ryckvis höra Povel Ramel
stöna lfram något om 'vatten, bara, bara
vaat-en', Och visst tänker vi på vatten!
Badvatten av alla de slag! Handrfatsgju
taren Tore ser ut att vilja doppa ner
näsan i en kall, klar fjällsjö, i vilket

ögonblick som helst. Den atletiska Einar
går fram till ett öppet fönster och drar
in en kubikmeter lurft i sina väldiga lung
or: "Tvi vale", säjer han, "den var
varm!" och så andas han ut 'gusslånet'
igen. En röst ur högtalarna avbryter
Povels vattensång för att· meddela tid
och plats för ett norrländskt symöte
och sen fortsätter Povel rned 'vatten ...
bara, bara vaat-en'. Anders ser litet irri
terat upp mot högtalaren, där han står
och putsar klosetter medan svetten lac
kar över hela den bara överkroppen.
Skulle han målhända inte satt vatten
slangen rakt i ansiktet på Povel om ba
ra denne tittat fram ur högtalaren
kroppslig gestalt? Jo, förvisso!

Två och två
följs vi åt runt klosettbanden. Monterar
gtpsformarna, gjuter i, tappar, garnerar,
eftergarnerar, vänder och särar dem,
o.s.v. men de stundom livliga ordbytena
mellan 'gängen' om allt mellan himmel
och jord har tystnat. För himmeln är
blå, jorden grön och solen kastar sitt
glittrande silver i fjärdarnas och vikar
nas sommarvatten. Vi vet det. Vi känner
det. Men timmen S har ännu inte slagit!
Många av oss har bilar eller båtar, och
har vi inte det så är skogsbackar och
stränder inte längre bort än att man för
egen kraft kan ta sig dit. Och ändå var
det bara några veckor sedan, då vi alla
hade mycket ibestämda åsikter om t. ex.
moder Sveas afd'ärer. (Nog finns det
några stycken 'kompisar' som inte är
som vi andra, och det ger ju alltid en
extra stimulans åt munhuggningen.) Nå
väl, valet gtck skapllgt och de 'om inte
är som vi andra' verkade åtskilligt till
plattade, när det hela var över. Men får
vi låna ett uttryck så skulle vi vilja
säja, att det är en ihel del 'ruttet' även
i människors politiserande. Tänk bara
på den individ, som fem minuter innan
LO:s ordf. hade yttrat sig i radiobedat
ten, skickade ett telegram med texten:
Du ljuger!

Veckan efter
fick vi uppleva något som kanske en
del ansåg hade ännu större betydelse
än valutagången. Ja, för Gustavsberg
förstås! Då tog nämligen vårt duktiga
fotbollslag chansen att träningsspela
mot Sveriges världsmästarekandidater i
det ädla bollspelet. -Ba.ra 'Kedjan' påstods
vara värd tre millioner kronor och då
var ändå inte VM-1kostymerna a tre
hundrafem kronor stycket inräknade.
Gissa om Birger Thunström, fotbollsaek,
tronens ordf., även 'Bie !Saltis' kallad, var
glad, stolt och litet nervös. Det var han
och hade sannerligen skäl att vara, bå-

de före och efter matchen. Det var och
förblir säkert Gustavsbergs största eve
nemang ,både bakåt och tframåt i tiden.
Nära femtusen personer hade infunnit
sig för att se vår tids mest populära
fotbollsidoler. Ingenting tycks ha klic
kat i arrangemangen. Våra poliser och
deras medhjälpare från orlerrtermgssek.
tionen skötte trafik och parkering på ett
sätt som kom gästande stockholmare att
vilja låna dem till Solna vid Råsunda
matcherna.

Och varför inte det?
Kan vi bara komma överens om pri

set? Om vi inte skall nöja oss med att
ha 'Sveriges vackraste idrottsplats' utan
även locka fram den skönhet som en
otämd vildvuxenhet inom samhället nu
döljer rför oss, ja, då behövs det förmod
ligen extrainkomster. Eller skall vi be
höva vänta med den saneringen till dess
vi fått väl/bärgade stockholmare som
skatteobjekt och hyresgäster i de pla
nerade punkthusen på KvarnJberget med
utsikt över Baggensfjärden? I ärlighe
tens namn vill vi förstås tacksamt no
tera att en viss sanering och uppsnygg
ning redan päoörjats runt kommunalhu
set och norra Kvarnbergssidan, men tid
tycks det tarva. En annan fin sak som
alla Gustavsbergare har anledning att
känna sig stolta över, det är den nya
gymnastiksalen och diverse andra loka
liteter som just i dagarna har färdig
byggts. Utan att ha s•kådat interiören
vill vi påstå att exteriören, sedd från t.
ex. Kråkberget, ger ett särdeles storsla
get intryck. Där har ankitekten d'ått nå
gonting alldeles till skänks.

Men du milde!
Här irrar tankarna omkring så att vi

helt glömmer bort var vi befinner oss.
Det måste vara värmen. 'Bie Saltis' står
borta vid A-bandet och lagarform.Ibland
ser man honom kasta ett längtansfullt
ögonkast ut genom de något oklara föns
terrutorna, bort mot idrottsplatsen, som
skymtar tfram bakom •badkarsfaJbriken.
Själv hade vi för tre ärligt förtjänta
Gustavslbergska enkronor placerat oss
vid långsidan för att därmed få en bätt
re överblick över vad som skulle utspe
la sig. Därmed trotsade vi förstås en
optimistisk uppmaning till hemmafolket
att först och främst ställa sig vid bortre
kortsidan, men Stockholmska enkronor
lär inte vara mera värda än våra, så där
var 'uppmanarna' ute i ogjort väder. Vi
är väl inga kort-oxar heller? Det var
för övrigt första gången som Fanfar be
vistade en ifotlbollsmatcih för vilken en
treavgirft måste erläggas, och det kanske
inte blir den sista, eftersom det var ett
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.
På besök i hemorten samrnanträffade hiiromdaaen: Britta, Georg och Agnes i Berga
salen. De tre gustavsbMgarna iiro som bekant i vardagslag boiasta i Amerika,
Galifornien med omnejd, där de kalla« Mrs Agnes Olson, Mrs Britta Johnson and
Mr George Garring. I Berqasaten. visade Agnes make. Axel två charmanta färgfil
mer, ticl vilka vi tidigare icke sett maken. Filmen "Sweäen. - a paradox" skulle
bli en verklig good-wiU-sak, om den fick stor spridning thereover. Många g-amlJa
vänner i Gusta.vsberg hade mött upp och kvällen blev trivsam. Vi önskar våra

vänner en fin sommarsemester i !J:amla Sweden!
Foto: H. Ohlson

ganska trivsamt nöje. Hemmalaget lfick
visserligen stryk med fem mål mer än
vad det mexikanska landslaget lfick mot
samma motståndare, men då får man
komma ihåg att det ,behövs omkring
tvåhundrafemtio hemmaspelare i pro
duktivt arbete ett helt år för att de ska
kunna betalas med tre millioner kronor.

Ja, vi ska inte
ge oss ut på hal is (oh, så svalkande)
med haltande jämförelser, men det är
alltså frågan om tillgång och efterfrå
gan, och därav lförstå vi hur oerhört
skickliga dessa proffsspelare måste va
ra. Här i Gustavsberg är det frågan om
fritidssysselsättning, och som sådan hör
den till en av de populäraste. Vännen
öhlund skrev i förra numret något om
att man inte skulle ta ord som 'arbets
glädje' m. f!. antför mycket på allvar,
och vi instämmer på det livUgaste. Man
kan vara glad över att slippa gå arbets
lös, man kan känna ansvar för ett ar
betsresultat, och man kan t. o. m. under
vissa förutsättningar vara speciellt in.
tresserad, men tro inte att man kan få,
glädje att lysa ur ögonen på moderna
fabriksarbetare av ren Just till arbetet.
Ånej! Människans rätta kall är att tän
ka och att svärma, som Viktor Ryd-

berg mycket riktigt framhåller i dikten
Grottekvarnen, och arbetarna är inga
undantag därvidlag. - Besinnen. 'det I
övervärdeskomplexade Högfärdige och
Klentrogne! -

Nej, drömmar om silver,
drömmar om guld och fritidssysselsätt
ningar av alla de slag, se där den olja
som får hjulen att snurra i fabrikerna.
Och ändå går det knaggligt så här strax
innan semestern. Inte så att vi är 34>a
tiska . . . nej, långt därifrån, men man
märker ändå attkompisarna är semester.
trumfade. Det är något rastlöst och otå
ligt över det annars så lugna, för att
nu inte säga monotona, arbetet. Inga
eldande stridsrop, inget skramlande, nej,
ingenting! Det är som om det eviga ma
skinsurret surrat sig in i våra övre
ryggradsavslutningar Iför att ge oss en
sista duvning innan vi klipper av iför
gott. Strängt taget går vi ju faktiskt
och längtar livet ifrån oss; då vi så här
intensivt trår elfter semestern. Men vi
står inte heller som Gunnar Wenner
berg en gång, vid F'yrisån, och har alltså
inte samma anledning att be en flyende
sekund stå kvar. Nej, leve semestern och
semesterlönen hur länge som helst. Med
semesterf'anrar ! Fanfar.

Skymningsbaren
Mitt i val'kampanjen kom Scenstudion

med premiärföreställning på Arthur
Koestlers Skymnings-Baren. Att denna
eskapad i fyra akter var väl förberedd
märktes på spel och scenbilder. Dess in
nebörd fattades väl inte av hela publi
ken, en del ungdomar tror att det är spex
så snart Rune Malm visar sig - men de
mera vuxna och kanske mogna tyckte
nog att det var en stark sak. Det märk
tes också på amatörerna att de smält
Kcestlers allvarliga drift med samhället.
Det också en pjäs, som ligger bra till
för våra amatörer. Och där nyförvärven
från revyn i januari visade att de var
ännu bättre i denna genre.

Scenstudion lär senare ha spelat upp
pjäsen på andra häll och man kan för
stå att kvällen på Runö-skolan gick di
rekt in.

Spelet var ett bra team.work och det
vore orättvist att framhålla några, men,
som sagt, nyförvärven Vera Ratzke, Lot
tie Sjöström och Rune :Svensson bör ha
en extra blomma.

Och här nedan några scenbilder. Den
första frän Baren, där vi ser överste HiJ.
ding Ohlson förhörande poeten Sven
Andersson. Vid disken •barmästare Sam
alias Rune Malm. Den andra är en glim
från den dråpliga andra akten med
ministrarna, där premiärministern var
en venkligt festlig skapelse.

Nog bör den pjäsen kunna gå bra
många gånger.

Poeten drömmer i barew.

Ministerrå,det i all s·in glans.
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Conny Rolf prövas som ungdomsledare

Foto: H. Ohlson

Ungdomsstyrelsen har nu fått en fast
medhjälpare för ungdomsverksamheten.
Conny Rolrf, född och uppväxt i Gustavs
berg, har anställts på halvtid. Conny är
23 är. Välkänd av de flesta gustavs
bergare sedan han cyklade runt i sam
hället med posten. Det jobbet slutade
han med för ett halvår sedan. Conny har
haft goda framgångar som idrottsman
och tillhör en av de mest lovande i Jär
las prima löpargarde. Nu skall han till
att börja med göra vad han kan för att
vår fina idrottsplats Farstaoorg ej skall
sakna ungdom. Ja, fotbollsgrabbar sak
nas väl kanske inte, särskilt sedan vårt
framgångsrika landslag var här och gav
glans åt vår idrotts-borg och uppmuntra
de våra .fotbollsledare. Tände intresset
hos våra unga får vi hoppas. Men Gus
tavsberg är en gammal fin idrottsbygd

och vi har goda anor att försvara. Vi
måste låta den härliga allmänna idrot
ten komma tiUbaka. Nu har även skolan
fått sin sedan länge saknade gymnastik
lärare och den praktfulla gymnastiksa
len på Kvarnlberget står inför sin full
bordan. Det vore märkvärdigt om inte
ungdomen i Gustavsberg skall blomstra
upp. Tre 1kvällar i veckan har vi alltså
Conny på Farstaborg. Vidare rfår Conny
svara för lekplatserna i samhället under
sommaren. På vintern blir det fullt på
drag i Bergasalen och kanske i andra lo
kaler i samhället. Nog blir det jobb för
Conny.

På dagarna har Conny !fått säte i Run
da huset, där han två trappor upp är ar
betsförmedlare och sparbanksombud för
Länssparbanken. Lycka till!

Y.N.
...,,.............................,...............................,.............................,.............-. ..........,,............._,......_.,,. _,.-, .,.,__,.-,,..... -"'__~

Villkoret
Om vi kunde låta alla barn mellan

fem och femton år få öva upp sina sin
nen genom att konstruktivt forma olika
material, om vi kunde vänja deras hän
der och ögon, ja, alla deras förnimmel
seorgan vid ett skapande umgänge med
ljud och färger, stoff'er och substanser,
vid en gemenskap med naturen med he
la dess variation och material, då be
hövde vi inte hysa fruktan för dessa
barns öde i en fullständigt mekaniserad
värld. De skulle ,bära i sina sjä!lar och
sina kroppar det naturliga motgiftet
mot objektiv rationalism, ett ursprung
ligt överflöd av skapande energi för sin
fritid. Herbert Read Foto: Greger Åberg

Sleolnytt:
Gustavsbergs enhetsskola avslutade

läsåret med examen lördagen den 14 ju
ni 1958. 'Det vackra vädret och den ar
betsfria lördagen lockade större antal
åhörare än vanligt. Efter sedvanliga
lektioner i lärosalarna tågade elever och
lärare med blåsorkestern i spetsen till
kyrkan, som visade sig vara för liten
för ett sådant evenemang. Och ändå ha
de Ekedalsskolan dessförinnan haft egen
högtidlig avslutning med rörtjusande
sång av "·Ekedalskören".

överlärare V. Gezellus inledde Kvarn
bergsskolans avslutning med en kort re
dogörelse av vilken framgick att Gus
tavsberg i år skickade ut sin fjävde års
kull efter 9 års skolgång. 24 elever
ur 9 ag och 21 elever ur 9 y fick av
gångsbetyg. Dessutom avgick 9 elever
på grund av stadgad ålder. Klass 9 y
har varit uppdelad i en avdelning för
metallyrken, en husmodersgrupp och en
avdelning för detaljhandel och kontor.
Hela skolan har omfattat 736 elever i
3·0 avdelningar. Lärarpersonalen har be
stått av 10 heltidsanställda lärare på
högstadiet, 10 lärare på mellanstadiet
och 11 på lågstadiet samt 6 heltidsan
ställda övningslärare. Dessutom har
tjänstgjort 8 timlärare.

Under hela läsåret har utbyggnaden
av Kvarnbergsskofan pågått. Gymna
stiklokalen är färdig och de övriga lo
kalerna beräknas tas i bruk under höst
terminen. Dock torde då provisoriska
anordningar bli nödvändiga någon del av
läsåret.

Erfter redogörelsen sjöng mellansta
diets kör, •kyrkoherde Olle Hallin tala
de och högstadiets sångkör sjöng varpå
betygs- och ,premieutdelning följde.

Genom gåvor från anonyma vänner till

Till vänster noterar vi att "pojkorkes
tern" nu blivtt skolorkoster och fått

·piggt inslag av blåsarflickor.
'ri!l höger några interiörer från Eke

dalsskolans avslutning, där blockflöjts,
konsert och estradteater ingick i 2:a
klassens examensrepertoir.

Längst ned marscherar de tappra 600
med sin orkester till ikyrkan och "Den
blomstertid nu kornmer."
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skolan utdelades 370:- kronor, ur Bar
lowska fonden 60 :- samt bokpremier
och diplom till nedanstående elever:
Gunilla Johansson, Ann Pettersson 9 g,
Pirkko Nisula 9 a, Leif Andersson, Anita
Zetterman och Kjell Karlsson 9 y, samt
liga 50:- vardera. Ur Barlowska fon
den T@d Björklund 9, g, Inger Johans
son 9 a samt Nils Höglund 9 y 20 :
kronor vardera. Teckningspremier på
vardera

0

10:- kronor till Ingemar Wah.
renberg 7 t, Ketty Sjökvist 7 a, Elaine
Hagb'erg 8 t, Pirkko Nisula 9 a, Gunilla
Lindholm 9 a, Ingrid Dahlberg 9 g, Pre
mium i slöjd 10:- till Rose-iMarie Lars
son 9 y. Diplom i nutidsorientering till
Ann Pettersson 9 g, Marianne Berglund
7 t, Bengt Forsman 7 t, Fi!ippo Fonsati
7 t, Tommy Lindblom 7 t, Marie-Louise
Rylander 7 [P. Bokpremier till Siv Eriks
son 7 t samt Marianne Berglund 7 t.

Efter betygs- och ,premieutdelningen
avslutades läsåret av skolstyrelsens ordf.
Harald Persvret, som tackade alla som
deltagit i skolans verksamhet och till
önskade lärare och elever välförtjänt vi
la under ferierna.

F'oto : V. Berglund

Allmännyttigt
Resereglor för jernvägsfarande

Man kan med skäi anse jernvägen så
som det ändamålsenligaste, sundaste och
säkraste af ana hittills begagnade fort
komstmedel, De tiHd'örlitligaste statis
tiska uppgifter visa, att man på en och
en haif rnilhon jernvägsresande icke kan
räkna mer än en oförvållad olyckshän
delse tHI fö och lem.

Vi tro oss likväl ej visa någon öfver
flödig tjenstvi1'lighet då vi här medde
la några förhållningsreglor som äro eg
nade att höja denna garanti för resan
dens förhoppningar att få färdas med
kropp och lemmar i ostörd trygghet.

I. Den gamla regeln, att en åkande
alltid bör vara varmare klädd, än gå
ende och ridande, finner här så mycket
mer tdllämplighet, som jernvägsresan of
ta begynner under morgonkylan och
fortsättes in på natten, då ett skarpt
luftdrag icke kan undvikas och, då
längre sträckor passeras, till och med
klimatislka !förändringar plötsligen inver
ka rpå den till d'ullkomlig passivitet
dömde resenären. Till en resedrägt hör
då i första och sista rummet plaiden, det
mest praktiska, beqväma och eleganta
af alla resplagg. Att !hålla fötterna var
ma är desslikes ett vilkor för välibefin
nande och sund!het: vid resor i vinter
tiden böra vi derför framför allt laga att
vi hålla blodomloppet och värmen i des
sa kroppsdelar i ordinärt skick. För så
dant ändamål kläder man fötterna, me
dan de ännu äro varma, i ullstrumpor,
filt, pelsverk eller halm. Enklaste mediet
att bilbehålla värmen är rörelse, hvibken
vi lätt kunna taga oss rpå stationsper
rongerna, men äfven under tågets gång
medelst fotgymnastik (upprepade ener.
giska hopdragningar och utsträckningar
af tårna samt vrickningar med fotleden)·

II. Hos svaga personer förekomma
symptomer af svindel, vanmakt och upp
kastning äfven vid jernvägaresor, och
äro dessa nästan lika svära att bekämpa
som de obehagliga inflytandena af sjö
resor. Dock kunna de ,plågsamma symp
tomerna mycket lindras på följande sätt:
man sätter sig icke baklänges, emedan
för1bifarandet af de vid vägen synliga
föremålen ökar svindeln och förvärrar
illamåendet. Sådana personer höra <ler
före så litet som möjligt blicka utåt, el
ler i annat fall dröja vid aflägsna före
mål, såsom t. ex. himmelen och horison
ten. Magen bör hvarken vara tom eller
öfverrylld: et glas starkt vin eller likör
är att rekommendera såsom stärkande.

III. Säsom högst ,sfkacHigt för ögonen
och i andra rummet Iför hela nervsyste
met måste vi beteckna läsande under
färden. Genom vagnens oundvikliga
skakning nödgas vi, så att säga, fånga
hva:rje bokstaf, ihvHket blott är möj
ligt genom en farlig ansträngning af
ögon och hjerna. Men äfven detta lfrån
sedt, hålla vi före, att den icke-läsande,
den som riktar sin uppmärksamhet på
land oc!h folk eller på sina medresande,
har mera vinst och nöje af sin färd än
den som förskansar sig 1bakom en bok,
den han i rvanliga faU gjort •bättre att
lemna oläst, eller åtminstone ,att lemna
hem,ma.

IV. Den som vill ,skona sina ögon -
och detta är visserligen allas vår pligt
- gör väl uti att, så väl vid in- som
utfärden i en tunnel, sluta till ögonen
ocih vid deras öppnande blicka nedåt,
på det att s,ynorganerna icke må lida
genom det hastiga afbrottet mellan ljus
och mörker.

Ur Svenska Familj-Journalen 1812

Sitt i båten I
• Grundlig simkunnighet borde vara

ett villkor för färder i roddbåtar, ka
noter eller andra mindre farkoster.

• Se till att båten är i ett sjödugligt
skick.
Den får naturligtvis inte läcka.
Åror och årtullar skall vara hela.
öskar inte saknas.
Den bör vara försedd med en stång,
som kan räckas ut till en nödställd.

• överbelasta inte båten.
Högst fyra personer i en vanlig rodd
båt.
Gör hellre flera turer om sällskapet
är stort.

• Sitt i båten.
Byt aldrig roddare. De flesta olyckor
inträffar då.
Lek mte i båten.

• Stanna vid en kapsejsad båt.
Den bär hela besättningen, som en
dast behöver hålla i båtkanten.

• Ta med något att flyta på om Du
måste lämna båten.
En åra under ena armen går bra.
En sittbräda eller ett bottentrall ger
stor flytkraft.

• Undvik att ta upp en nödställd I
båten.
Lägg Dig på magen i aktern och ta
honom på släp.
Måste Du ta upp honom för konst
gjord andning, så ta upp honom i
aktern.

• Varning för badbåtar.



22 GUSTAVSBERGAREN JULI 1958

Fiskafänge Skolavslutning
Det gläntar på dörren. Ett par pigga

ekorrögon glänser i dörrspringan. En
Knatting glider in tyst. Den slutna han
den håller något sprattlande vitt. "En
burk - fort". Han slänger den lilla fis
ken i burken och fyller på vatten. Och
jag som just tagit vatten från varmvat
tenskranen! Fisken gör ett slag med
stjärten. Den vänder buken upp och fly
ter. Fenorna rör sig en sekund - så
är det slut.

Tre par barnaögon tittar spänt och
missräknat på den. Mamma, varför sim
mar den inte ?

"Jag lovade dig en fisk", säger Knatt,
ingen och rförsvinner på sitt stillsamma
sätt genom en smal springa i dörren.
Tio minuter senare är han där igen. Den
gängen gick det litet bättre. Fisken lev
de i tio minuter.

Ho vet hur den lilla fisken kommit ut
i gölen på åkern. Den är dödsdömd. Gö
len torkar upp. "Men mamma, inte fick
fisken lungor för att den kom upp på
land!" - Han har tjuvläst "Hur män
niskan blev en jätte" över min axel li
tet då och då.

Barnen får leka. En håv tråcklas has
tigt ihop. På köpet får de litet Icunskap
om :förutsättningarna för att fisken skall
trivas. Kallt vatten och gräs från det
ställe de tagits att äta och få syre av.
Och försiktig behandling. Sand på bot
ten att lägga sig på.

Snart simmar femton små fiskar i
min stora glasskål.

"Hur bar du dig åt förut?" - Han
tittar spänt i golvet, dyker ner och kni
per runt den inbillade fisken. Till slut
lyckas det. Och så ler han ett segerstolt
och litet illmarigt leende. "Så!" Jag
får en grann vision av sambandet mel
lan urtidens jagande människobarn och
Poseidons hand med rfisken.

Margareta

,Spännande var det att börja skolan.
Lång tycktes vägen till skolan de första
tio dagarna för Pysen. Rädd för stora
pojkar var han. Slåss kunde han inte.
Men det lärde han sig. Kanske blev det
i mesta laget av den varan sedan i stäl
let. Men det gick över.

Svårt var det att sitta stilla, när man
är van att springa runt. Maten i
skolan var än mumsig, än motsatsen.
Men nu är det bara sillrpudding som inte
är omtyckt. Tack för det!

Bokstäverna var svårhanterliga och
inte var det roligt att läsa läxor. Men
vanans makt är stor. Och Frökens ock
så! Och så gick det så att det blev roli
gare och roligare ju mer han kunde. Och
nu så är det slut för detta läsåret. Vi
ha fått hem en trevlig kudde med en
katt, en näpen duk och en förtjusande
påskkärring i farmorsaktig blomstrig
schalett, prickig ylleschal, turkosblå styv
papperskjol och randigt förkläde. Kvast,
paraply och kaffepetter fattades inte
heller. Pettern uppfattades i början av
Pysen som en Sputnik. För annars skul
le hon ju inte kunna flyga till Blåkul
la!

På mors dag kom det en duk. Kan
det finnas något roligare. Genom bar
nen upplever man på nytt sin egen barn
dom. På lördag är det examen. Så väl
man minns den första examensklänning
en, nystärkt och fin. Den dagen man
vandrade med pappa och mamma till sko
lan fick man inte hoppa över stättor.
Inte behövdes det heller. Då var man
inte rädd för Storhorn och Lillahorn.
Det var två bockar som träffades på var
sin sida om en stätta. De var besvärliga
att ta sig förbi. Den dagen gick inte
oxvandringen hos Jan Svenssons. Häs
tarna användes till att åka till skolan
efter och sprang inte lösa i hagarna till
stor skräck för en stadstös på sex år.

Framme i skolan väntade lärarinnan
och prästen. Alla sommarpsalmerna
skulle sjungas. Blommor i ,bläckhornen.
Inte tänkte man väl då på att frågorna
var väl tillrättalagda för vars och ens
förmåga. Det skulle inte märkas vem
som var duktigast eller vem som skulle

Gustavsbergare I

Persienner och Kornischer
Vid behov av

eiler vid reparationer

Vänd er till Kåre Höjer tel. 0766/31292

sitta kvar den dagen. Hon som varit
omutligt rättvis hela året var generosi
teten själv den dagen.

Torvkaminen, som vållat mig så
många tårar att få fart i en vintervec
ka, stod där svartglänsande och putsad.
Det lilla rummet utanför skolsalen som
tjänstgjorde som korridor och matsal
stod inte fullt med träskor och inga våta
kläder fanns där. Ty på examensdagen
var det alltid vackert väder. Inte heller
luktade det surt svart bröd med vitt flott
på. Nej det var renskurat och fint. Så
fint att man bara förvånat tittade sig
omkring.

Och gåvorna till fröken. Det ikom ost
och klänetter och smör och grädde. Och
vad blev det sen. Jo hon bjöd klassen på
långbord uppe på höjden, där hon bodde
tre dagar senare på allt det goda.·

Och när "Den blomstertid" och "Her
re 1Signe Du och råde" förklingat och
tjugo första- och lika många andraklas
sare troppat ut ur salen hade man hem
promenaden kvar. Det var det roligaste
av allt. I den blågula kasken, som vi
sjungit "här komma de svenske", tra
vade man vägen fram. Där var hagtorns
busken där rapphönan hade sina ungar.
Där var rävlyan under en stor en, vid
en bjönk där det låg fyra hönsskelett.
På den barkklädda marken i hygget låg
huggormen. Den som låg och sov i ring
och just ätit sin groda. Stjärten hade den
rullat upp intill huvudet. Brötugnens
störar hade trillat ner. Men de skulle
säkert plockas upp till hösten igen.
Gullviveängen med de höga långskafta
de gullvivorna har jag aldrig sett maken
till senare. Ute på den kalhuggna ste
niga marken plockade vi murklor.

Och naturligtvis måste vi visa var vi
mött "lapptäckskalle", Han som gick
omkring i en lappad rock med hur
många fickor påsydda som hel.st. Han
var egentligen väldigt förtjust i barn.
Men vi var väldigt rädda. Och "Back
lena" som bodde i en jordkula nånstans
uppe vid smålandsgränsen.

Och så plockade vi violer och kattföt
ter och bytte kasken mot en liten viol
krans.

Så sa vi ,adjö till farbror Stinsen, som
vi hade en viss vördnad för, för han fick
besluta om alla tåg.

Ja så låg det en härlig sommar fram
för oss, som inleddes med kottplockning
och våflflor. För våfflor skall bakas på
kotteld och ·kaf.fet skall kokas på björk
ved i pumpa. Då blir det bäst en exa
mensdag. Visste ni inte det?

Margareta
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Idrottsspalten:
Då nu V.M.-fotbollen är över och vi

åter är tillbaka i normala gängor, skall
vi titta på hur vår egen idrottsverksam
het bedrives för närvarande.

Serierna i fotboll, som brukar avslutas
efter vårsäsongen, har förlängts att även
gälla under hösten i år för att sedan
följa kalenderåret.

Vårt A-lag började i våras med ett
dåligt utgångsläge, men har spelat upp
sig och några förstärkningar är också
aktuella, varför någon nedflyttning i
lägre serie nog ej behöver befaras.

Betr. de övriga lagen så ligger junio
rerna på 4:e plats och B-laget leder sin
serie. Vi har även tre ungdomslag med
i serier. De äldsta grabbarna spelar i
Sv. 1Fotbollsförbundets ungdomsserie och
leder sin grupp, de övriga två lagen spe
lar i Nackaserien där mellanlaget lig
ger på 2:a rplats och det yngsta laget
leder sin grupp.

Gösta Södergren och Karl Strömberg
har tagit ett gott initiativ, då de kallat

alla grabbar mellan åtta och tretton år
till fotbollsspel i kvarterserier efter se
mestern. Det är nu nio lag anmälda som
redan har spelat ett femtontal tränings
matcher mot varandra. Flera lag tagas
emot så alla smågrabbar som gillar att
sparka boll får vara med.

Fredagen den 29 aug. har Sv, Fot
bollsförbundet beställt Farstaborg för
ett par juniormatcher mellan deltagare i
träningsläger för lovande juniorer, som
är förlagt till Lillsved, och några lag
från Stockholm.

Friidrottarna tränar på Farstaborg
ett par kvällar i veckan, men vi vill se
många fler Gustavsbergsungdomar med
på dessa träningar. Du behöver ej V'.3-ra
någon kommande stjärnidrottsman för
att vara med, vi hälsar alla välkomna,
som vill hålla sig i form och vill stär
ka sin kropp. Vi gläder oss åt att även
några unga flickor börjat friidrotta och
hoppas på att fler kommer.

Våra deltagare i styrelsen för Saltsjö
badstävlingarna skall försöka få dessa
förlagda till Farstaborg i år.

S.N.

y/öm ej/
Gwm aldrig Ungern
Glöm aldrig
att vänskapsfördrag
och fredsförhandlingar
äro till för att dölja
strategiska
truppförflyttningar
pansardivisioner
på marsch
mot oapenlosa
Det sista frihetsskriet
från Ungern
skall ljuda i etern
tusen. år efter den dag
då rösten bröts
på en hjälte
som dog i Györ.
Glöm aldrig Ungern!

E. A.

I den årligen återkommande fototävlingen, som anordnas
av världens största fotohus, Der Pholo-Porst i Nilrnberg, del
tog i år två av våra amatörfotografer, Heinz Erret och
Edmund Deinböck med var sin bildkollektion. I tävlingen del
tog 23 nationer och över 120 000 bilder hade sänts in. Gustavs-

bergarna erövrade var sin bronsmedalj i den hårda konkur
rensen.

Vi gratulerar och publicerar här två av de prisbelönta bil
derna, med motiv hemifrån och från Si!jan.
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Frikyrkoförsamlingarna
Med buss runt Mälaren

Jorden runt på åttio dagar heter som
bekant filmtiteln. Det skulle säkert va
ra roligt fä göra en sådan världsomf'at
tande resa, men det är inte möjligt för
de flesta, tyvärr. Men en resa på en dag
eller så där, är vi nog kapabla för. Var
iför inte Mälaren runt på en dag? Så
tänkte SMU-arna inom Gustavsbergs
Missionslförsamling. SMU är ju organi
sationsnamnet för allt ungdomsarbete
som missionsförsamlingen bedriver. Un
der de kalla och mörka höst- och vin
termånaderna har många pojkar och
flickor samlats till trevliga ungdoms
träffar av olika karaktär både i scout
kårerna och junior. Som avslutning på
terminsarbetet och belöning för visat in
tresse från ungdomarna sida anordnade
SMU bussutflykten runt Mälaren. Sön
dagen den 8 juni var en strålande res
dag. I Kalmarsand rastades det ordent
ligt. Leklusten och aptiten var där star
ka "drifter". Naturligtvis måste bollen
fram på självaste VM-dagen. Lite otur
hade Lasse E. som inte hade tagit fot
bollskorna med. I Mariefred gick det att
lämna bussen trots VM-referatet. Det
skulle· hinnas med mycket här. Huvud
målet skulle intagas, Grjpsholms slott
beses och en andaktsstund hållas någon
stans i Hjorthagen. Vi hann med detta
och mera till och kom till sist också
lyckligt välbehållna hem.

Missionshuset,
som byggdes 1901, är nu i ,behov av re
paration. Hac:kspettarna har gått hårt
åt det yttre, det snöar och regnar in,
och färgen !fJagnar. Trots att försam
lingsmedlemmarna själva huggit mesta
veden har bränslekostnaden blivit hög
på grund av den bristfälliga isoleringen.

I sommar lhar emellertid en omfattan
de reparation igångsatts. Huset skall
varmlbonas och snyggas upp och en stör
re sal iordningställas speclelät för det
livliga scout- och juntorarbetet. Det blir
den gamla läktaren, som pä detta sätt
blir bättre utnyttjad. Även armatur,
gardiner och andra inventarier måste
nyanskaffas. En hel del av arbetet ut
föres av hantverkskunniga församlings
medlemmar, men kostnaderna blir ändå
mycket höga. Församlingen har därför
startat en speciell insamling för reno
veringen och redan på några veckor har
cirka 8.000 !kronor tecknats av intresse
rade inom och utom församlingen. Den
vädjar nu också genom Gustavsbergaren
om ett bidrag till reparationen. Många
är kanske särskilt intresserade för ung
domsarbetet, Gustavsbergare ute i lan
det vill kanske också deltaga i att få en
vackrare och mera användbar missions
kyrka i Gustavsberg. Postgirokontot är
4164 23, Gustavsbergs Missionsförsam
ling. Även hantverkskunniga, som vill
göra sin insats på kvällar och frida
gar, hälsas välkomna. Det går bra att
hänvända sig till Oble ·Eriksson, Missions
huset, tel. 313· 89.

Pastorsvakans tillsatt.
Gustavsbergs Baptistförsamling har

till pastor och föreståndare kallat pastor
Gunnar Sameland, Slussfors. Pastor Sa
meland är född 1921 i Lycksele och exa
minerades från Betelseminariet 1955.

Han har sedan dess varit verksam i
Slussfors i Lapplarid. Den nye förestån
daren, som tillträder den 1 september,
kommer också att förestå Skuru Bap
tistförsamling.

Konferenstid.
Samtidigt som VM i fotboll inleddes

i vårt land samlades Sveriges Frikyrko
folk till respektive samfunds konferen
ser. I kungliga huvudstaden höll Sven
ska Baptistsamfundet och Svenska
Missionsfönbundet sina årshögtider. Me,
todistkyrkans årskonferens var förlagd
till Huskvarna och i örebro samlades
Örebro Missionsförening. Pingstväckel
sen har haft stora mötessamlingar i Ny
hem, den så kallade "Nyhemsveckan",
där den sista dagen samlade 30.000 per
soner. Aven Evangeliska Fosterlands
stiftelsen har haft sitt årsmöte i Stock
holm. Gemensamt för dessa konferenser
är att de representerar cirka en halv
miljon människor i vårt land. Svenska
Missionsförbundet kunde fira två jubi
leer. Det är nämligen 80 år sedan sam
fundet bildades och 50 år sedan samf'un
dets skola för predikant, och missio
närsutbildningen invigdes på sin nuva-

. rande plats på Lidingö.
H.

Trafiksäkerhetskommitten
har under vintern ordnat en trafiklek
skola för 6-åringar och trafiklektioner
bland skolbarnen. När det gäller trafik
lekskolan samarootar kommitten med
Daghemmen och dess personal, Det är
ett 35-tal barn som deltagit i undervis
ningen. Kursen avslutades i slutet av
maj på Folkan, då polisen Ifrån Stock
holm var här med sin Kasper-teater. Till
denna föreställning var även skolans
1:sta och 2:dra !klass inbjudna. Under
våren har kommitten Ibland skolbarnen
utdelat en del folders i trafikfrågor från
N.T.F. Även den nya O.K.-stationen är
inkopplad i trafiksäkerhetsarbetet. Tra
f'ikolyckorna är många, varför detta ar
bete behöver ytterJigare vidgas och ökas.
Kommitten skall försöka finna flera for;
mer för att sprida upplysning om tra
!fiksäkevhet.

E. S.

NTO:s ungdomsarbete
har i vinter bestått av en cirkel som
"spisat jass". Cirkeln har till ledare
haft en 17-åring, Denny Larsson från
Stockholm. Ungdomarna, 16 st, har
trivts bra tillsammans. De har därför
beslutat att till hösten 1bilda en N.T.O.
klubb, Klubbarbete bland ungdomarna,
det är den nya arbetsterm som N.T.O.
på sista åren använt bland tätorternas
ungdom, för att få dem intresserade för
nykterhetsarbetet. Det var avsett att
•klubbarbetet skulle börja i höstas. Ett
80-tal ungdomar hade anmält sig som in
tresserade att bli medlemmar. Men det
gick ej att uppbringa någon lokal i sam
hället för arbetet, varför klubbarbetet
fick stå på framtiden tills lokalfrågan
lösts. Vi hoppas att denna sak skall va
ra klar till hösten.

E. S.

- Använder dom murbruk i porslinet
nu?
- Nej, hur så?
- Jo, jag ringde och sökte jobb vid

fabriken, men då svara' dom att dom
inte hade· något .bruk för mej.

*

I Köpenhamn avlyssnade vår utsände
följande samtal mellan en konduktör och
en dam, som äntrade spårvagnen med
en stor kruka.
- Hvad har de der?

Honning!
Så må de gå over i bivognen, frue!

Kalle kommer hem från skolan och
talar om att man haft en polis där som
lärt dem hur man skall cykla:
- Och om jag kommer cyklande och

ska vika till höger, så ska jag sträcka
ut högra handen så att mina efterkom
mande ser vart jag tar vägen.

*

Småskollärarinnan på Ingarö, fru El
sa Pettersson, gjorde en dag studiebe
sök med sin klass hos ingarökonstnären
Sandström. Han visade dem sin atelje,
demonstrerade hur han gjorde och sa:
"Först gör jag så här och sen så här."
Ungarna var märkbart imponerade och
stirrade med aktning på såväl skägg
som färdigheter och tyckte att det var
en märklig konst den farbrorn åstad
kom. När de kom utanför var det en
liten knatte som · tog fru Pettersson i
armen och f'råg'ade: "Fröken, är den
där gubben världsmästare i gärning?''

*

Det var skolavslutning uppe på Eke
dalsskolan. I en trea talades om hem
bygdskunskap. Man hade pratat om kyr
kan och posten och deras funktion i sam
hället. Så sa fröken: "Vi har ju ett runt
hus också, va:d är det för något?" Jo,
det visste någon, det var kommunalhu
set. "Och vad finns det där?" frågade
fröken. En liten ivrig tioåring viftade
och fick svara. Andfått sa han: "Yngve
Nyström".
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SO/vi SAGT VAR...

En rättvis skola
Vad är det då främst som vi inom

arbetarrörelsen bör uppmärksamma i
dagens läge? Jo, vi måste se till att den
skola som 1b!ir resultatet av ett tjugo
årigt utredningsarbete verkligen kan
tillgodose de krav vi har rätt att ställa.
Skolan måste tillförsäkra samtliga barn
oavsett vilken miljö de ,kommer ifrån
och oavsett den egna utvecklingstakten,
en skolgång som passar den enskilde
individen. Enhetsskolan lfår inte diskva
lificera en sent utvecklad pojke eller
flicka. Lika litet som barn från "skol
likgiltiga" eller rent "skol-tfientliga" mil
jöer kan lfå bli lidande för deras upp
fostrares inställning till skolan .

Man kan inte bortse från att många
arbetarhem knappast ger, eller har möj
lighet att ge, barnen stimulans till fort
satta intellektuella engagemang. Puber
teten kanske börjar göra sig påmind och
barnen behöver allt stöd. Men det får
de ofta inte.

Nej. Här gäbler det att alla barn måste
få chansen, och den chansen får inte
alla om valet skall ske i slutet av sjätte
klassen. Man måste komma ihåg att det
ta är ett val för hela livet. Många un
dersökningar har visat hur ödesdigert
det kan vara med ett tidigt ställnings
tagande. Samhället får helt enkelt inte
stå till tjänst med en skola i vilken det
definitiva ställningstagandet måste ske
innan puberteten är avklarad.

Börje Forsberg i "Fönstret"

Gustavsbergsprofiler
ritade av Wilh. 0-n

K1wssören: "Min portfölj är borta jag la
den på stången när jag skulle klä den!
Ordföranden: ''Tog Du bort den någon

g_ång '!"

*

Fiskarn: "Den har båten är inte bra, den
ligger för högt med aktern;"

Daghemmen hade i samband med dag
hemsföreningens årsmöte vårfester, bå
de på Åkerlyckan och Ekedalsvägen,
där barnen sjöng och dansade till inbjud
na föräldrars stora förtjusning. Saften,
kaffet och tårtan kunde i det vackra
vårvädret njutas i det gröna. Vår foto
graf var där. Årsmötet gick snabbt,
verksamhetsberättelsen godkändes och
till styrelse valdes från spinnsldan fruar
na Maj Borg, Edla Arvidsson och Ellie
Holmberg, Ifrån svärdsidan herrarna Ol
le Hägglöv, Gunnar Olofsson, Yngve Ny
ström och Gösta Dahlberg. Personalen
fick blommor och presenter för sitt kär
leksfulla arbete. Alldeles särskilt upp
vaktade pappa Stig Lindberg, som . se
dan daghemmet vid Ekedalsvägen döpts
till Blomkulan, lovade att skapa en
"blomkula" att uppställas i trädgården.
Namnet Blomkulan, som lföreslogs av
Yngve Nyström, har gammal hävd. Så
kallades stugan på den tiden då kassör
Blomkvist residerade här. Och så var
den namnfrågan löst.

Nedan några bilder från avslutningen.
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CD

[IJ
Födda.

20/4 En dotter t. Arne Ingemar Jansson
och h. h. Inga Britta Margareta f. Rybäck.

26/4 En dotter t. Alf Roland Karlsson och
h. h. Sirkka Linnea f. Vartiainen.

30/4 En dotter t. Erik Emanuel Persson och
h. h. Björg f. Hansen.

3/5 En dotter t. Lennart Bertil Pettersson
och h. h. Leena Mirjami f. Palin.

3/5 En dotter t. Sven Gunnar Bylund och
h. h. Maj Ingegerd f. MöHer.

6/5 Gunilla Irene, d. t. Bertil 'I'alfqvist och
h. h. Svea Gunborg f, Dahlbo.

10/5 Anita Maria, d. t. Albert Anton
Steinanur och b. h. Rosa f. Schneider.

17/5 En dotter t. Anders Lennart Jonsson
och h. h. Ulla Britt Margareta f. Nyqvist.

26/5 En dotter t. Ake Gustaf Edvard Etsare
och h. h. Margit Ingegärd f. Larsson.

29/5 En son t. Hans Ingemar Göransson och
h. h. Gerd Kristina f. Wahlgren.

30/5 En dotter t. Lindgren, Karl Johan Har
ry och h. h. Elsa Maria f. Eriksson.

30/5. En son t. Lars Erik Brandt och h. h.
Kerstin Marianne f. Lind,

1/6. En dotter t. Ruben Natanael Edqvist
och h. h. Maj-Britt Ingegärd f. Hall.

1/6. En son t. Torsten Rudolf Valdemar
Drevert och h. h. Maj-Britt f. Grimmefelt.

5/6. En dotter t. Ragnar Sjölund och h. h.
Elli Annikki f. Nieminen.

11/6. En dotter t. Nils Martin Brännström
och h. h. Ingegärd Elvira f. Lindberg.

Vigda.
10/5. Angelo Gatti och Anita Orvokki

Elving.
17/5. Eduard Johann Berchtold och Anita

Borelli.
17/5. Kanlsson, Raymond Sigfrid och Karls

son Inga Britta Marianne.
19/5. Björn Melcher Alskog och Ilse Eva

Elisabeth Neumann.
24/5. Allan Johan Alfred Kron och Gerlinde

Hildegard Mayerl.
4/6. Gustafsson, Bror Valentin och Astrid

Maria Char.Jotta Pettersson f. Järnström.

Tack!
För den överväldigande uppvaktningen

på 1nin 60-årsdag, ber jag härmed tiel
Fabriksledningen, Arbetskamrater, Släkt
och Vänner, få uttala mitt varma tack.

Anna Bäckström

Döda.
Den 26 april. Fröken Magdalena Elisabet

Hedlund, Grindstug. 2. 58 år.
Den 3 maj. Änkefru Sara Vilhelmina Gus

tavsson f. Falk, Ald.h. 77 år.
Den 16 maj. Änkefru Julia Augusta Nord

ström f. Schröder, Mariag. ·4. 73 år.
Den 25 maj. Akeriarb. Knut Sigvard Alrik

Akerblom, Betsede 1 :5. 34 år.
Den 9 juni. Änkefru Matilda Eugenia Ek

holm f. Holmstedt, Mariag. 7. 85 år.

Konfirmander
Tommy Andersson, Göran Fall, Bengt Fors

man, Dag Fredblad, Lars Grundberg, Peder
Orönberg, Rolf Göthe, Håkan Hallin, Roine
Johansson, Björn Karlsson, Claes Lander,
Tommy Lindberg, Lennart Lundgren, Mats
Mehlquist, Björn Olsson, Tommy Pettersson,
Lars Erik Pettersson, Benny Sjödahl, Olof
Tunell, Bo Ullberg, Kjell Undin, Göran Wal
len, Håkan Viberg.

Y1va Andersson, Eva Axelsson, Marianne
Berglund, Kerstin Borg, Solveig Broquist,
Mona Engvall, Louise Flodmark, Else-Marie
Gunnarsson, Birgitta Hjerpe, Anette Holm
gren, Solveig Hägersund, Berit Israelsson,
Ragnvi Lendin, Kerstin Lind, Maj Lindstedt,
Maud Lundin, June Milliander, Karin Ny
lander, Anita Olsson, Birgita Olsson,
Eva Olsson, Inger Por.sklev, Marie Louise
Rylander, Ketty Sjökvist, Gunnevi Storbacka,
Maud Svanberg, Solveig Aberg.

Mitt varma tack till Er alla som gjor
de att mvn 50-års,roag b!ev så ljus, lycklig
och glad.

Magda Sundin

För aU iippvaktning på min 50-årsdag
ett hjärtligt tack!

Nils Andersson

Ett hjärtligt tack till fabriksledning
och arbetskamrater, släkt och vänner,
för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Agnes Andersson

Et.t varmt tack till företaget, arbets
kamrater, gr(1Jrvnar, släkt och vänner för
glädjande uppvaktnillig på min 50-års
dag!

John Johansson

SÅNT HÄNDER I VÄRMEN
Två skottar trädde häromdan in på

Vita Hästen och beställde in ett glas
saft och två sugrör. iDom betalade var
och en för sig.

H. A. Pettersson, Walnut Creek, ber mig
hälsa alla gustavsbergare som känner honom.
Han fick sin "kära Gustavsbergare" i början
på juni och tycker att Garring ger honom
för mycket rosor. Men faktum är att han
är stolt över sina Iotspapper, som gäller
till sex av de nio hamnarna på Stillallavskus
ten. Och det är inte många som hav det. Men
man har gått i Lagerströms skola - och han
lärde dock mycket. Pettersson har haft flera
besök av Doris Nyström & Co., vilket gläder
honom. Så vill han ha Hilma Olssons adress
i Minneapolis. Hon bodde i Statbyggnaden
och de lekte samman som barn. Vår kapten
bodde då i Grindstugatan 3, av vilken bygg
nad han har en tavla på väggen, målad av en
av systersönerna. En av dem är förresten by
rådirektör i Televerket. Därborta i Califor
nien har Pettersson frossat på jordgubbar
och hallon. Sånt fick man inte mycket av
hemma i Gustavsberg. "Men vi snattade för
stås en del hos Pjäsen", slutar kapten Pet
tersson sitt brev.

Tack för hälsningarna - och frimärken.
Kan meddela att jag just nu har Georg Gar
ring inom skål och vägg!

Emson, Wala och John A ska ha tack för
bidrag och brev. Den här gången har jag
sidorna fulla och brått att få tidningen klar
till semestern, men det går väl flera tåg.

Trevlig sommar!
G. Dbg

Arets konfirmander i Gustavsbergs kyrka.
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Det ny.a Gueto/osberq vid Tqrge,t.

September
Vid Eos mjuka steg vaknade septem

barmorgonen. På grässtråna hängde
daggdroppar och i deras glittrande an
leten speglade sig barn av Helios. Träd
kronorna sträckte s.na armar mot Alltet
och ropade på försoning, ty den flyktan
de sommaren hade satt vemodiga spår
i de gröna anletena. Vinden hade vak
nat och var stadd på vandring och fjär
dens vågor neg mot den framdragande
vinden, vars upptåg och lekfullhet sak
nade begränsning. Ibland kunde det
otrol.ga hända, att de gamla stolta ekar
na kunde le, när vinden var som ystrast.
På en udde står ett ensamt träd, vars
enda kontakt med lundarna är vindens
budskap, När dagen blir äldre och dag
gen gått till ro vaknar blommorna. Med
mjuka rörelser samtala de med varann
och de väna anletena kisar mot solen.
Under den blå scenen ligger cierusslö
jorna:s gracila uppenbarelse, under dem
tågar små ullmoln på väg till ett cumu
lus-möte. De små ,molnbarnen syntes ha
bråttom hem till föräldrarna, ty det är
så ensamt att leka över havet. Svanor,
vars skepnader är egoismen personifie
rad, Ligga gungande -i vågsvallet, vän
tande på att få några andra fåglar att
gräla med. Oberörd av svanors gräl
sjuka, seglar fiskgjusen, den varma
uppåtsträvande vinden håller honom

högt ovanför vardagligheterna. En gäd
da i den vassrika viken blev strax mat
för den vackra fågeln . . .
En flock starar satt och samtalade

med varann, de var oroliga inför flytt
ningen till sydlig värme och de kom ihop
sig om lämpligaste färdvägen, grälade
en stund, varpå de fortsatte sin flykt,
kanske de hade enats. ,En ensam fågels
spröda stämma trevade försynt genom
trädkronorna ut i rymden, som en elegi
till den flyktande sommaren sökte sig
tonerna över nejden och gav tröst till
blommorna, vilkamed blygarörelser mot
tog de [juva fågeltonerna. Och de väna
anletena var Tacksamhet . . . När
skymningens lätta fjät drog fram,
tystnade fågeln, träden grät och gula
tårar :föll mot jordefamn. Vågorna hade
tröttnat på sina lekar och drog mot
stranden för att finna ro under nattens
svarta täcke. När Helios barn gått ti!I
vila, blinkade stjärnornas förföriska
ögon och Lunas barn drog fram över
den sovande nejden. Gråa tuvor, vilka
inte hade fallit i sömn, blev förfärade,
ty silvertäcket lade sig över dem, avslö
jade deras oansenäiga färg ... Allt var
så tyst, vinden hade gått till ro och un
der Evigheten vakade stjärneögon, allt
medan sommarens fjät tonade bort över
nejdens vemodiga anlete ...

Owe Kinell

Foto: H. Otuson.
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Kultur och
kulturfara

Kulturbygd

Kultur betyder mänsklig odling.
Kultur är det som människan skapat.
Och det har vid det här laget hunnit
bli en hel del. Men har människorna
lyckats? Ha vi skapat sådana förhål
landen på jorden att vi har rätt att
känna oss lyckliga och nöjda? Är vi på
väg mot ett lyckorike eller är det kaos
som ,väntar? Vi har lyckats lösgöra
och tämja krafter som kan ge oss
oanade möjligheter men som också
kan leda till mänsklighetens förin
tande.
Den mänskliga hjärnan har upp

täckt atomkraften. En kraft som hit
tills mest fått göra sig gällande i
form av fruktansvärda bomber. Bom
ber som i sig har styrka att utrota
den större delen av mänskligheten.
Den internationella ordningen har bli
vit sådan att militärutgifterna tar en
dryg tredjedel i anspråk av statsskat
ten i vårt land, som ingalunda är
värst i galenskap.
Vi satsar stora pengar på apparater

som skall föra oss till månen och de
andra planeterna, och vi vill pacificera
rymden. Samtidigt som över hälften
av jordens befolkning inte får äta sig
mätt. I väst är det överflöd på livs
medel medan folket i de underutveck
lade länderna svälter, spädbarnsdöd
ligheten är stor och medelåldern obe
tydligt över de trettio. Samtidigt som
ett så effektivt medel för standard
höjningen som barnbegränsning är
tabu.
Tekniken har gått framåt oerhört

och gett människorna hjälpmedel för
ett rrkare liv. Men på det andliga pla
net dröjer vi gärna kvar i medeltiden.
Kyrkorna står tomma vid högmäs

sotid, allt under det de unga allt mer
och mer använder dem för ståten att
döpas, konfirmeras och vigas där.
Fler och fler söker kyrkans glans,

Vägen ut till Gustavsberg går genom ett vackert skärgårdslandskap, förbi
skogskransade glittrande fjärdar som en gång i tiden wtgjorde skärgårds

befolkningens stora färdeväg till inlandet.

men mindre och mindre blir de troen
des skara.
Idrotten, denna fredsbefrämjande

lek mellan nationerna, har blivit allt
mindre lek och allt mer blodigt allvar.
Prestigehungern mellan länderna gör
att endast fulländade precisionsrobo
tar duger, och leken och glammet har
fått ge vika för en alltmer fordrande,
nationellt berusad publik.
Egoismen, detta onda som i alla ti

der följt människan, är i dag lika ut
bredd som tidigare. Grupper, klasser
och nationer med särintressen, står i
dag mot varandra liksom tidigare,
även om umgängessättet har föränd
rats till det bättre.
Vad är då att göra, var finns bote

medlet mot det onda? Ja varje män
niska har här sin tro, sitt recept för

att förbättra. Den största faran är
nu liksom alltid egoismen, den enskil
da liksom gruppers och staters. Det
är egoismen som är upphovet till det
mesta onda. Vi måste lära oss att se
i större perspektiv, att kunna se över
gruppen, klassen och nationen ut mot
det hela. Världen har krympt genom
de tekniska landvinningarna. Kunska
per och lärdomar meddelas allt fler
inbyggare , på jordklotet. Är det då
riktigt att i tänkesättet dröja kvar
vid föråldrade sanningar.
Internationalismen, detta stolta ord

från arbetarrörelsens genombrott, be
höver återupprättas, men inte bara i
proklamationer som till intet förplik
tar, utan i praktisk handling till gagn
för en väntande mänsklighet.

Erik Wadström
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'Det gamla
Flera av ,gamla stammen i Gustavs

berg har på sista tiden slutat jobbet i
fabriken. Det är er. a. Albin Möller, Jo
han Ros, Adolf Pettersson, Edvin Stom
berg, Hulda Jönsson och Gurvnar Ek
berg, vil:ka vi hoppas kommer att ut
nyttja sina Veterankort Iför återvisit och
kontakt med fabrtken. Kyrkvärden Ek
berg visade vid ett samtal några gamla
bilder. Tm de avgängnas ära har vi nu
plockat ihop några bildsidor Ifrån fabri
ken Iför länge sedan. Med vår medar
betares, 86-årige Knut Andersson, bi
stånd har vI format text till dem. Att
fa:briikerna genomgått en omändring av
stora mått, inte minst till de där aroe
tandes bästa, framgår tydligt.
De flesta av våra veteraner torde ha

levt med i de här interiörerna. Bilderna
togs omkring 1910 av ing. Axel Odel-

Gustavsberg
berg, som hade en för den tiden mycket
fin kamera.
Mellanmålen på rasterna intogs alltid

på arbetsplatsen, dessemellan smygät
man i "torkrummen" berättar man. Det
kunde ju hända att man saknade någon
Ibland. Säkrast fann man vederbörande,
solande sig i gröngräset på baksidan av
uthuset, som !å,g ungefär där oljecister
nerna nu tronar.
Att arbetsplatserna var ohälsosamma

fick den generationen känna av. Några
utsug fanns inte vid anbetsmaskinerna
och de yngre hade som regel att sopa
rent på bänkar och golv efter avslutat
dagsverke. - Och ändå, när man språ
kar med de äldre om den tiden, så vitt
nar man om en vardagens trivsel, byggd
på små anspråk och samhörighet. Men
ingen önskar den tiden ttllbaka.

En bild från rågodsugnen, ungefär där "kyUisken" ligger
numera. Främst med "kokan'' på huvudet syns

Emanuel Pettersson.

Intill gamla målarsalen låg "glattryckeriet", där Tegerström
med sina graveT)(lJde plåtar gjorde mönster på glatt porsUn.

Som tryckerskor arbetar Selma Atherton, Anna Sahlen
och Hanna Berglin.

Två polererskor, Valborg Andersson
och Anna Johansson.

På "gamla verketam" jobbade Kalle Grenman som taUriksfor
mare. Masswn kramades i våningen under. Där nere satt en

arbeterska och pressade bladbottnar.

Målarsalen var för sin tid ljus och rymlig. Flickorna heter
Elin Nilsson, Elma Enberg, Tilda Nilsson, Hilma Andersson,

Alma Söderman.
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"Garnla, kasern" var en gång bostads
barack Iför att sedan upphöjas till Pa
rianverkstad. Kortet togs 1909 och på
trappan ser vi fr. v. "trumslagarärrkan"
Frida Johansson, trädgårdsmästarärrkan
Karolina Andersson, Wilhelm Bergstedt,
modellör Herman Söderman, mästerför
man Karl Ekberg och Knut Andersson.
Här residerade på sin tid Gunnar Wen,

nerberg och efter honom Josef Ekberg,
mästare

0

.på scrafttto och stengods. Till
höger om vidstående exteriör var entren
till venkmästare Forsbergs specialtnred
da kontor.
Bilderna här nedan ifrån verkstäderna

visar interiörer, som höll sig länge in i
modern tid. En och annan verkstad an
vändes i sitt gamla skick ännu när K·F
övertog fabriken. Lagerlokalerna i Icäl
laren var mörka kyffen med jordgolv
och 'livsfarliga trappor, Som försvann
när hushållsporslinsfalbriken helt om
byggdes. - Kanske man här borde spa
rat en vrå med verktyg, som en historisk
illustration av porsltnsmakarens arbets
plats, då seklet var ungt.

Uppe på gamia råaoäsmaooeine: ovalformade Sig/rid Bnqlurui,

Ett lag hänklerskor för 40-50 år sedan.

Här svarvas "telefonhattar" av Gustav Möller, Vilhe,lm Söder
berg och Augwst Bergschöld. Den senare var finsvarvare med
bl. a. "[aeper" som specialitet. Gångkläderna placerades på

väggen, ty några omkWdnin.gsrum iomn« inte.

Gamla verkstan hade mångai arbetsplatser, här koppformwing
med "springpojken" Ragnar Johansson.

I
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Gustavsbergs på bordet
Den dängsba och kanske svåraste halv

metern på varans väg till kunden är
halvmetern över disken, där expediten
slutligen skall vara ikonsumentens råd
givare. Betta är ett mycket intressant
problem som allt mer och mer börjar
att •beaktas och diskuteras i värt eko
nomiska samhälle, ty frubri-kantens öde
har legat och ligger till syvende og sidst
i detaljhandelnspersonalens händer. Fe
nomenet är inte nytt. Det har diskuterats
i årtionden, men genom strukturföränd
ringen av handeln, som nu allt mer går
mot självval, ha.r det återigen iblivit hög
aktuellt, ty nu har man till en del flyt
tat det yttersta ansvaret från expediten
till varuförpackningen - varubeskriv
ningen - utseendet samt REKLAMEN.
Detta Innebär en förenkling av produ
centens säljarproblem, men nu gäller det
för denne att tänka om.
Hur än den bilburna 5-dagars-arbe

tande konsumenten i en snar framtid
tänker, och hur än de framtida butiker
na kommer att utformas, är det själv-

klart att producenten, om han vidl ha sin
vara såld i butiken, måste- räkna med
att den mänskliga fruktorn även då kom
mer att spela en stor roll. Hittar man
emellertid problemets kärna kommer sä
kerligen den mänskliga hjärnan inte att
svika när det gäller att f.inna lösningar.
För oss i Gustavsberg som i team dis

kuterat framtidens handel, står det ,forL
farande •klart att detaljhandeln behöver
SÄLJARE istället för EXPEDITER, och
till detta behövs utrbildning. Biträdes
och föreståndar-kurser hoppas vi myclket
av när det gäller att utbilda personalen,
och för konsumenten satsar vi på varu
upplysande reklam -. varudeklaration,
men då gäller det att ha kvalite, och här
får ingen i något led svikta.
Svåra tider stundar - det kan vi alla

ha i åtanke. I dag fordras det därför
mer än någonsin

1. snabbare leveranstider
2. kommersiella kollektioner
3. hög kvalite

Av hö-stens nyheter kan vi presentera
några schlager som vi med stolthet visar
på våra uppackning-ar. Av flintporslins
serviserna har vi en elegant dekor på
GRA DINETT. På den ugnseldf'asta rron,
ten, där det är hausse t•ör närvarande,
kommer vi med en ny serie AROM
w,E·EKEND, av Britt-Louise Sundell, en
rasande stilfuH serie, vilken vi icke utan
stolthet presenterar. I TERMA-serien har
Stig Lindberg kommit med en terr-in
(marrrut), vHken vi tror kommer att ·bli
en venklig' schlager, och det har ju <fak
tiskt saknats soppterrin i alla tidigare
serier. Vidare har vi en ytterst stilfull
tallrlksserte ACCENT, som den moderna
husmodern säkert hälsar med förtjus
ning. Dessutom har vi en lfruktservis av
Stig Lindberg, PIAZZA, som är något
alldeles extra. I konstgodsserierna har vi
tre nya serier som man talar om på våra
uppackningar, nämligen Sven Jonssons
FA:OETT, (svart med silver) samt Lisa
Larsons HARLEKIN, och så har vi
KARNrEVA:I.iSERIEN av Stig Lindberg.
Att denna säljs utomordentligt förstår
alla som sett den.
Ja - vi på tförsäljn•ingsavdelningen är

trots allt optimistiska.

Arnold Erderyd

På WB-servisen har vi en ny dekor, GRA DINETT. AROM-WEEKEND en ny ugnseldfast serie av Britt-Louise
Swndell. En elegant och mycket säljbar brulcsvara.
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Sven Jonson. tecknar här ett skissförslwg
för en beställning på en Grazia-urna.
Eftersom det här rör sig 01n endast en
pjäs av specialkaraktär blir denna rätt
unik.
Sven Jons= senaste nyhet är FACETT,
svart med silverdekor. Serien är mycket
elegant, och väcker berättigad uppmärk
samhet på våra iippackningar.

KARNEVAL-serien har blivit mycket omtyckt, något i stil
med Stig Lindbergs tidig,wre så popuuira FAJANSER

Stig Lindberg har också gjort fruktservisen PIAZZA (nedan),
som har typiskt Stig Lindbergs-motiv. Vi har haft den med
på våra visningar och handeln har visat sig mycket intres-

serad av densamma.

Sven Jon.sone FACETT torde bli en bestsellers. Frukt på PIAZZA är ännu läckrare.
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Hårs och roårs
Och över havet till hemlandet

,Staden Tombstone är väl ,kanske en av
de minsta men mest omskrivna av alla
Arizonas städer. Alla Westerns mera
kända. och ökända "Gunslingers'' såsom
"Wyatt Erp", "Doc Holliday", "Billy the
Kid" m. fl., har här gjort sig gällande.
'I'itlsammans med Apache-chefen "Gero
nimi" gjorde dessa herrar denna "Fron
tiers town" till ett sannskyldigt helvete
för dåtidens ,banker, gruvbolag och af
färsmän under åren 1870--1895.
Namnet "Tombstone" betyder rätt och

slätt "Gravsten", och stadens kyrkogård,
"Boot Hi!ll Cemetary" bär namn och syn
för sägen. Inalles vilar här 311 av den
tidens knävelborrs,prydda ''Jim Dandys".
Registret säger: hängda 83, skjutna un
der personliga argument 103, lynchade
13, hängda av misstag 11, skjutna av
misstag 30, funna döda på gatan 14,
mördade av indianer 41, resten 16, dog
en naturlig död. Staden är ännu mycket
intressant och framstår ännu i sin 1800-
tals stass, men man överdriver om man
påstår att staden ännu är "Tuff", Den
är tom nu.
I kväll sover jag i den goda staden

Texas. För en man från Texas att er
känna att någon eller några äro större
än i hans stat, nix, min vän, den gub
ben går inte. ,Själv tyckte jag att ,kvin
norna här voro småväxta, tills fröken
"Kolossal" kom in, den kvinnan represen
terade en massa dam-kött. Nu tror jag
blint på att Texas har det största i all
ting, när denna förstorade moder Eva
hängde sig över baren så fanns det inget
rum för något annat än vad som till
hörde henne. Texasfolket skryter, men
det är ett rejält folk, hjälpsamma mot
främlingen och för övrigt som folk är
mest.
Så över gränsen in tiU Louisiana. Här

har jag många vänner och sökte mig ut
till John och Helga Masters villa. Där
blev jag välkomnad som den länge för
lorade sonen. Fast jag an'lände på nat
ten så skulle det enligt söderns sed bju
das på mat och pratas. "Morgonsolen
redan strålar" innan det vart tyst i ko
jan. Folk sådana som Masters har mer
av det världsliga goda än de någonsin
kunna köpa upp, men idda ej av stor
hetsvansinne eller högfärd. Gamla vän
ner är alltid välkomna i deras hem och
skulle nöden grina äro de de första att
sträcka ut den hjälpande handen. Andra

jag mött rynkar i smyg på näsan och
känna sig tvungna om man händelsev.s
skulle hälsa på. Jag har ofta undrat var
för. Den som gör som jag, lever sitt Hv
dag från dag på ett småfattigt vis, ser
och känner skillnaden.
iSå går lfärden genom staterna Mdssis

slppi och Alabama in to the state "Of
Sunshine" och ett klämat av dödande
frost och dimma. Men ju längre söderut
vi gå desto bättre blir det: Talahasse,
Floridas huvudstad var vårt mål, här
stannade vi i 3 dagar och fortsatte sedan
i sakta mak mot Miami (och ödet). Vi
stannade över natten i Lakeland och ska
kade hand med en svenskättling, en vän
till Masters. Fadern var smålänning och
antände hit någon gång på 1900-talets
början, sonen Eric Viren är nu den
största privata "Citrus Growern" i värl
den, naturligtvis finns det större före
tag inom branschen men de äro ägda
utav corporationer, Eric visade med be
rättigad stolthet sin "Growe", där var
inalles 460,000 träd, 250 tusen apelsin
träd, 50,000 citronträd, 75,000 grape
f'rukt.träd, 75,,000 alligator pear, 10,000
dadelträd. Aret runt anställer han en
arbetsstyrka på 300 man och under
fruktplookn.ngssäsongen 500 extra. Ett
tjugotal av hans egna lastibilar sköter
om transporterna ihär, dessutom har han
på egen bekostnad dragit in ett stick
spår Ifrån statsjärnvägen, som går ige-
nom hela egendomen. Inget prål, skrä
vel och skryt, men en svensk som tjänar
pengar som gräs tack vare sin egen dug
llghet. Heder åt honom. Eric bjöd på en
dundrande middag och ett skämtsamt
erbjudande om ett 'livstids arbete. "Tack
du sa gubben Turman". V:i skall tänka
på't, jag har annat att tänka på nu....
Soli.ga Florida skakar i dag "frys

punkterna", Tomat- och bönfälten ligga
svarta och förfrusna, med skador i mil
Iiontals dollar. De förfrusna skördarnas
ägare stå på ruinens 'brant, ett par nät
ter tlill av detta och där kommer att bli
ett elände.
I Miami träffade jag ett par gamla

Gustavsbergare, Gustav och .Iudith Un
den, som bo här i all högönsklig väl
måga och :be om sina hälsningar till vän_
ner och bekanta. Detsamma gör också
Astrid Blomkvis,t som utvandrade från
Kullen någon gång omkring 1915.

Låt oss förflytta oss till maj månad
och staden New York. ,Staden som ald
rig sover. De millioner ljusens st8Jd. För
gäve3 sökte jag här elfter Axel Hedlberg,
en gammal vän och skolkamrat, han
var redan på väg UII Sverige. Ville Ras
mussen och hans fru Brita (Person),
syster till kapten Harald från Walnut
Oreek toga emot mig i sitt gästvänliga
hem. ''Tat som vi hart" sa dom. Den
som inte kan ta det som de har det är
sjuk. Man får leta efter hjälpsammare
svenskar. 1Sista kväilen middag på den
dans,ka restaurangen "Den lfula Ankung
en". Dagen efter följde den rara Brita
mig på en blixt-'köp-turne genom staden
och sedan ned till båten. Ombord ,på det
"Forenede Danske Dampskib Co" båt
"URUGUAY". Fråga mig ej varför jag
valde denna ·gamla skarv till att forsla
mitt dyrbara liv över Atlanten. Den en
samma hytten är dock utmärkt, maten
fin-fin, men kaffet ... 1kära .... kära
vänner och bröder det var rena tjäran ...
men den muntra restauratrisen "Lycke"
E-lsie Johansen är ensam värd priset på
biljetten. Här vilade inga sorger tungt
och svaren man lfår, gör att man be
tänker sig innan man !frågar ,isynnerhet
som kunsk&pen om det danska språket
står i underkant.
Vi avsegJ.ade tjugofyra Ummar förse

nade. Endast 12 passagerare, som dock
representerade 9 nationer och Babels för
bistring. 1Så äro vi då äntligen på väg
och det svarta skrovet, det vita ,korset
på röd :botten går tungt :på väg mot Oslo
och Köpenhamn: Jag tror knappast att
skepparn här behöver tänka på böter för
fortkörning, !havet är lugnt som en •spe
gel och Long Island försvinner och med
den känningen av den ameri!kanska kus
ten. I dag, ,Svenska •Flaggans dag, ,pas
serade vi isberg och temperaturen -föll
gradvis. Tack vare Radar och nyare ti
den uppfinningar går vi mellan bergen
lika säkert som barn till söndagsskofan.
I dag måndagen den 8 juni har fader
Neptun tagit i med skarpa tag, i hyt
ten ·bredvid har man redan börj-at offra
åt havets Gud och dimman ligger, trots
den hårda :blåsten, tät som ett skynke,
kylan är genomträngande. Tisdag, och
havet är nu topp tunnor rasande, den här
lilla 5.000 tons-s1korven ser ·tämligen 'li
ten ut här mellan vattenbergen och vå
gorna slå helt över hela båten, ·barome
tern sjunker och jag sitter i helig ensam
het i matsalen. M·ina reskamrater läm
par gårdagens matsedel överbord och
äro samtliga vid synnerligen goda rös
ter, men nog blir det Ii,tet långrandigt
att höra på det ständiga mässandet och
dom väljer de konstigaste platser i värl
den Iför utöv,andet av sina andaktsöv
ningar. ,Så där kommer man inte in.
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I dag, den 10 juni, är det rent uppåt
väggarna, styrbords-livbåten och en god
portion av däckslasten tog hastigt och
lustigt ett snabbt farväl och gav sig av
på egen hand. Allt som ej är surrat åker
kana på durken. Att lfä ett glas au stå
lull pä bordet är omöjligt. Ptuvlus piskar
havet med ett ösande regn och åskguden
Jofur slår takten med bastanta smällar.
Och jag börjar att undra hur mycket
av den här medicinen det gamla skrovet
kan ta. Men allting har en ände och
stormen ger sig gradvis, men ännu ett
par dagar efter häver havet sig som en
jättes bröst.
Vi äro nu norr om Scofland, Hebrider.,

na synas genom diset. Skepparn är en
underbar man, full av humor och glad
som aHa danskar. Han ser också ut att
ha tid över för alla, jag tiMbringa:de en
genomtrevlig ikväll i hans sällskap. Ork
ney.öarna med sina nakna klippor, med
fyrar och några stugor här och där. Så
äro vi då på Nordsjön. Jag har sett
större vågor på ösby träsk, solen lyser
varmt;maskinen dunkar och URUGUAY
plöjer sig en väg mot Oslo. Det kanske
är oartigt att säga det men jag är glad
att det snart är över. Man tröttnar på
"smörrebrö og pölse".
I kväll var det kaptensmiddag. En sak

kan danskarna, laga mat och liva upp
en stendöd plats. I det senare fallet stå
de långt framför oss svenskar. Blanda
Al'borgs med Tuborgs och d'ram kommer
det glada danska humöret - underliga
äro människorna. Vi närmar oss Oslo,
klockan är närmare 3 på morgonen, men
än leva de gamla gudar och än står
"Kong Kristian ve höjen mast" och jag
sitter i min hytt och skriver och önskar
att Kristian och Danmark gick och la
sig eller åtminstone satt sig ner efter
alla dessa år. Det kan bli för mycket
av det goda. In till mig kommer gub
ben i nästa hytt, "Kammerretskriveren"
Larsen, "Slute nu pa en gang med sk,ri
velset" säger han . . . w,e11 Sir, som han
har all ammunitionen i sin hand så är
där 'inget annat att göra . . . Allting
går nu, Ifrån gammal hambo tiU det är
et "Yndigt land" och Naar fjordene blå
ner" och vinets floder strömma bokstav
ligen ... Skepparn är här, 1:ste styr.
mannen och 1:,ste maslcinisten, Vad jag
skulle tycka om att få veta är, vem ifaen
styr båten? Men över "Fjällarna grå blir
det natt hallå" och natt för mig också,
men utan mig fortsätter festen. Har jag
i det !föregående sagt något sårande om
mina Danska vänner ber jag nu om ur
säkt, dom är bra, men norrmän - hjälp
och tack käre Oscar den Andre, som
släppte dom.
Vi är i Oslo ... Smutsigt och otrevligt
- också mötet med folket ... Men tullen

väva i månguld och dimma.
Älvor med stjärndiadem i hår
dansa på silverlikt vatten.
äcken i djupet på guldharpan

dova ackord i natten.
Jaktens Diana med bågens kast
kysser Endymion eldig i håg,
ilar till kärlekens möte i hast,
följd av älvornas ringlande tåg.
I silver och guld nu dvärgarna smid
kronan att smycka drottningens hår.
Nattens gastar kring porseldar glid
·· · ~brinna, hammaren slår ••

stiken är borta, den tillhör bl
n när dimman stiger vid tjä
r går älvdans på ä

kommer ombord, överraskning, bussiga
gubbar. Nog fanns det väl lite som
skulle tullas, men "La det vere" sa gub
ben som skötte förståndet. ,Så i bilen
mot Kongsvinger. ,Såna vägar! Och det
ta är ett "turistland". Det finns ej en
bondväg i Sverige så genomusel, som de
norska s. k. huvudvägarna , Ett hållande
regn förbättrade ej saken så jag hälsa
de med oförfälskaid glädje riksgränsen.
Måtte jag aldrig' se Norge igen, det var
ändå en gäng för mycket ...
Solen skiner alltid i Karlstad säger

dom. Riätt! Det gjorde den också i dag.

En rar jänta med världens vänligaste
grin över hela ansiktet serverade mig en
kopp ,kaffe. Då kändes det skönt att va
ra turist och svensk-amerikanare. Ditt
vänliga "Välkommen" glömmer ja:g ej.
Svenska vägar är kanske ej 100 % efter
amerikanska förhållanden, men dock i
jämförelse med styvbarnens på andra si
dan Kölen utomordentliga.
Så är jag då i Gustavsberg och hem

ma . . . 19 tusen engelska miles frän
startpunkten .
... AMEN .

George
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Jag bläddrar
i Gustavsbergaren. Red. ber om kritik.
Ja, jag har tittat i lflera nummer. Det

är !bra papper med hyggligt tryck. Nå
got mellanting mellan "Bokvärmen" och
"Söndagsskoltidning iför snälla barn",
Avsedd att brukas efter vars och ens
gottfinnande. Den passar just inte att
putsa spisen med. Nej, den uppför sig
anständigt ungefär som en tidskrift.
Kommer på Htet ojämna ,tider. Den in
nehåller alltid ndgot läsvärt. Det som
inte är läsvärt för Dig och mig är kan
ske läsvärt !för någon annan. Tolerans
mot alla läsarna det är en tidnings främ
sta dygd.

Vara eller icke vara
det är frågan. Naturligtvis skall en lo
kaltidning innehålla lokala nyheter. Som
kvinna är jag djupt dntresserad av allt
levande. Ni vet människor, ,barn, blom
mor och bin och sådant. Måste de kom
munala angelägenheterna, som tjäna det
levande, vare. så torra? År det slentrian
och paragrafrytteri som avskräcker i
föreningslivet eller är det så lyckligt att
v,i gå mot en ny epok av hemliv och
trivsel. Kanske har tekniken bitit sig
själv i svansen med TV-tillkomsten och
ringen slutits.

Jag har läst en del
i tidningen om Ungdomsproblem. Det är
inte denmogna generationen som skräm
mer i dag. Inte den som upplevde kri
get, utan ungdomen. Inte alla, men de
utan aktning för gamla och barn. Det
första ha de aldrig fått lära säg. Det
andra ha de aldrig upplevt. Känslorna
ha ebbat och torkat ut. "Det är ingen
ide att gå hem. Det är ingen hemma!"
Det är en ganska vanlig inställning. El
ler hemmen är för lfina att stökas ner.
När så tonåren kommer är det för sent
att få ,tonåringar att trivas
Tomhetskänslan skyles med
spännande tilltag.

hemma,
diverse

Herbert Reads manmg
på sid. 20 i nr 3 synes mig självklar.
Inte alla kan intressera sig för fåglar
på en gata, det är visst och sant. Alla
kan vi i alla fall hitta något hos med-

människorna vi möter som vi tycker om.
Det lfinns !för alla någon vacker vrå av
världen. Vi behöver inte fara till Ameri-
1-m eller ens tm Västkusten för att fin
na den. Åven om inte den personliga
skönheten blev given, finns skönhets
glädjen och gemenskapen inpå oss. Det
är bara att sträcka ut handen. Att är
ligen vilja!

De gamlas problem
intresserar. Människor som behåller sin
psykiska och fysis,ka spänst genom åren
imponerar. Det finns förvånansvärt gott
om rakvuxna spänstiga äldre gentlemän
i Oustavsoerg. Rent förtjusande är det
dessutom när kärleken till livskamraten
stått sig genom åren. Jag hörde berättas
om en som då och då gav sin fru en ros
forbfarande !

Vi skall tänka
på vad vi säger. Det är visst och sant.
Men vi skall vara våra ideal trogna.
Hur skulle annars världen gå fmmåt.
Det gick kanske för oss som för grab
ben ,i kärran på Trallbanevägen härom
dagen. Den som drog honom överläm
nade kärran tiU en kamrat med orden:
"Den här grabben är bra! Honom ,,kan
du dra ihur fort som helst. Det gör ing
enting om Du vurpar heller. Han skrt
ker inte!" - Den andre svarade: "Men
tung är han att dra!" - Den första sa:
"Det går lfint bara du kommer igång!"

Vi gick om kvällen
och tittade ,på norrsken, grönt och grant
som barium i låga. Rött som en litium
rea:ktion. Vi kände storiheten av krafter
som ingen kunde ana. Vi Jäste om aniara
och såg Djungelsaga. 1Så mycket vac
kert det finns!

Radien.

Som sagt var
Om en person i ledande ställning inom

vårt offentliga liv ,berättar att han på
en vecka haft tretti sammanträden, hört
på tjugo långa föredragningar och varit
på ,sju middagar, är det ingen som drar
på munnen. Men om han skulle tala om
att han har låst in sig två dagar, kopp
lat av telefonerna, struntat i brev och
promemorier och ägnat sig åt att d'un
dera över 'en komplicerad :fråga, då bör
jar man genast viska om att han är för
brukad,

Paul Lindblom i MT

Skolnytt
Läsåret 1058-59 började onsdagen

den 27 aug. med upprop. Då kunde rek
tor Vilhelm Gezelius välkomna inte
mindre än 781 elever fördelade på. 32
läraravdelningar.
Kvarnlbergsskolans utbyggnad är i det

närmaste :klar, men klassrummen kunde
inte disponeras omedelbart, varför en del
provisorier måst tillgripas. De två första
dagarna var eleverna lediga och lärarna
sysslade med planering dels i grupper
och dels under ledning av föreläsare, som
undervisningsrådet Maj Bosson Nordbö,
rektor Sven MeHbo och lärarinnorna An
na-Llsa '.I1hörn och Margit Mosskin. För
att underlätta lokalsvårigheterna har
skolan utnyttjat det vackra höstvädret
och tagit ut 3 av de 12 möjliga f.rilufts
dagarna.
Nya lärare för året är: Adjunkt Zenta

Björner i tyska och engelska, fil. mag.
Birgitta ,Servin, i modersmål och engel
ska, fäl. mag. Sven Karlsson i engelska
och tyska, adjunkt Ingemund Ingemans
son i blologi och geografi, folkskollärare
Allan Jansson i klass 6 a, och småskol
lärarinnan Irene Sollen i spec. 1-3. Ny
allmän skolstadga trädde i kraft 1 juli
19'58. Enligt den :kallas nu skolchefen
för rektor, studieledaren för studierektor
och i skolan lfinns två tillsynslärare till
satta.

F.B.

Det gamla Gustavsberg

Ett hundradrigt foto av det för länge
sedan nedbrända "Blåeut" vid gam"la

Stockholmsvägen.
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Valet
Vid kommunalvalet i Gustavsberg rös

tade 85 proc. av de röstberättigade. Rös
terna fördelade sig sålunda:

196 högern
302 folkpartiet
1780 socia1demokraterna
190 ,kommunisterna

2 centerpartiet ·

Med reservation .för ev. ändringar
kommer de 35 ful1mäktige att få följande
sammansättning:

Högern: Provinsialläk. John Bellander,
kantor Gösta Borg.

Folkpartiet: Rektor Vilhelm Gezelius,
inspektor Albert Ericsson, ing. Anders
Steen, !fru Vilma Bellander, ing. Walter
Weirnank.

Socialdemokraterna: Riksdagsman
Gunnar Andersson, !föreståndare Harald
Lindholm, fabrtlcsarb. Erik Nilsson, ex
peditör Axel öhlund, arffärsbitr. Alice
Marg:ta Pettersson, f'abrfksarb. Ando
Björok, chaufför Erik Holm, porslinsarb.
Astrid Söderman, snickarunästare Gus
tav Lorang, lfaibriksallb. Bertil Svensson,
telearb. Nils Jansson, ,kamrer Rwben Ed
qvist, lfolkskoll. Fritz Berg, lfru Tyra
Svensson, fabriksarb, Albert Rydberg,
rönman Bertil HelLberg, fabriksarb.
Einar Svensk, kontorist Ingrid Anders
son, förman Evert Andersson, byggnads
snick. Göran Malmstedt, personalkonsu
lent Gösta Dahlberg, fabriksarb. Elis
Sander, fiskare Gustav Bergman, yrkes
lärare Torsten Rolf, kontorist Elsa Eng
vall.

Kommunister: Porslinsarb. Karl Ny
man, porslinsarb. J. Einar Bergqvist,
porslinsarb. Börje Frisk.

Sommarnoje
Det var en mild och ljummen vårkväll

strax rföre :midsommar. Fönstret stod på
glänt. Björkarna rörde försiktigt sina
slöjor. Näktergalen sjöng som en rull
sångare. Gustavsberg var paradisiskt.
Men redan några timmar senare vakna
de "rflyttfågelsinstinkterna". Först gick
en sängsvanskull över. Jag såg den inte.
Bara hörde den. Men det var nog. Ett
vildgäss-stråk och en havstrut rågade
måttet dagen därpå.

·En vecka gick jag som en gammal
sjöbjörn, som inte kan komma ut på
sjön, av och an. Ut med disken - ut
med stöket - ut i solen hela dagen -
sjöng det. A andra sidan - var det vet
tigt att ge sig iväg iifrån Husfar och en
skön lägenhet Iför att ett par månader
bo i en pytteliten sportstuga, som mer
gör skäl för den första stavelsen än den
andra. Det är sport att bo där. En halv
timmes väg till a,ffären, hämta vatten
i brunnen och mjölk på gärden, skölja
tvätt i dammen (högst uppe på berget.
Brunnen behövde ösas och skrubbas. Lå
set kanske hade rostat föop?
Var stugan tät? Hade råttorna tagit

sig in? Bodde den tama haren kvar un
der stora flata stenen? Hade korparna
kommit ttllbaika på ,klipphyllorna mitt
emot. Hade ,prästkragef,röet grott. Skulle
örnarna gå över. Fanns det fler flint
skrapor och yxor i kärret.
För' min inre syn såg jag bergens kan

ter skymta ultramartnblä kring en havs
vik med vit strand dallrande av ljus.
I fantasin gick månen sin gång från
örneflogen och lekte tittut mellan Varp
Sill- och 1Sjobergen. Den bytte den röd
gula kvällsdressen mot silvervit afton
gala över havet. Jag lockade på gökar
na ifrån andra berget tills den största
satte sig d motljus, fällde ut vingarna
som en tjädertupp och gol, för att över
gå till att uttrycka sitt missnöje när
det drite kom någon hona.
Vi reste. Härldg var den stund när nyc

keln stacks i låset. Det var rostigt och
kärvt men upp gick det. Det hade inte
regnat in. 1Svalor, getingar och råttor
hade valt uthuset i stället som boplats.
Socker, salt, kafrfe, skorpor, kex och te,
makaroner och risgryn smakade Irka
dant som för två år sen. Allt var sig
Hkt. Det var som om tiden stått stilla.
Vär herre blandade och gav. Två veckor
varmt och torrt. 1Så torrt att Ierskoning
en sprack runt brunnen. Grannarna bör-
jade undra om vi hade vatten Hll övers.

1958
Men då de hörde att det måste kokas
först, drog de sig tillbaka och bar hellre
längre bortifrån.

Vi hann att uppleva allt. Tvättstugan
som Vår herre varit arkitekt till. Bättre
byggmästare kunde jag inte önska mig.
Sju bergsryggar bredvid havet och fem
bakom inemot land. Där kom Västan
farande :blysvart och med fräsande vita
skum över vattnet. Då gällde det att
skynda sig ner om inte kläderna -skulle
blåsa sin kos, Fin tork gav han i alla
fall. Kläderna stod rätt ut från strecket.
Torrt ,på fem minuter. När jag slutat
hänga på ena sidan var det klart att
plocka ner på den andra.
Men i faggorna hade han det åskvä

der vi väntat på länge. Det var som en
hoppande fräsande smälta a.v guld och
silver över toppen där ja,g suttit för en
stund sen.
Det regnade sen . i två veckor. Ler

vattnet rann in i brunnen genom tork
sprickorna. Det vattnet vi önskat fick
vi nu övernog, ungefär 10 ton per mm.
rann ner över tomten, uppifrån bergen.
Det regnade och blåste ,i två veckor.

Stövlar och regnrock för att kunna stic
ka fötterna utanför dörren.
Men klättrade i berg gjorde vi i alla

fall. ,Samlade frö av lfjällnejlika, berg
glim och tjärblomster. Hittade en "all
deles ny" näckrosdamm uppe på ett
berg med vattenklöver och näckrosor
omgiven av mjukaste mossa och tro
kaste skog. Och i kanten av dammen e
mistelplanta,
Vi hoppade över djupa remnor, t~,;,-

de genom snårskog. Vi tog oss upp
nom nya "pass" till nya "toppar" och
nya vyer över byarna i dalsänkorna, som
omger de tolv bergen.
Under tiden växte sig ett hus större

och större på tomten nedanför. Det var
inget att göra åt saken. Men efter en
vecka var vår fina utsikt över dalen ner
mot gården, som låg som ett smycke
längst ner, alldeles skymd. Nu återstår
att flytta stugan en bit, för :att få till
baka utsikten. Men det är "världsliga
saker" som Karlsson på taket sa.

,Sä kom 'den dag då vi med en till
fredsställd suck stack nyckeln i lägenhe
tens dörr ,igen. Skönt att vara hemma
igen.
Utanför blommade de prästkragar jag

längtat efter ,på vårkanten. Dem jag
trodde mig kunna finna på sommarstug
tomten. ödets trivs-amma ironi.

Margareta
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Ungdomsträffarna har nu börjat för
säsongen med träff i Bergasalen den 15
september. Ungdomsstyrelsen har för
avsfkt att utöka sin verksamhet. Berga
salen skall vara öppen för spel av olika
slag såväl måndag som torsdag kväll
och "1Snackbaren" har öppet varje sön
dag som tidigare klockan 14-17.
Ett oeftergivligt krav för att <få ,kom

ma i Bergasalen är att man har eller

löser medlemskort i "Ungdomsträffen".
För att få lösa sådant måste man vara
14-25 år, vara bosatt inom kommunen
eller gå i Kvarnbergsskolan, detta för
att undvika att mindre trevliga ungdo
mar från annat håll kommer och förstör
träffarna. Medlemskortet kostar 50 öre
och räcker denna termin samt år 1959.
Vi hoppas under hösten kunna ordna

med mindre lokaler ute i samhället för
ungdomarnas hobbyvenksamhet, Under
tidigare säsonger har vi haft hobby
grupper endast Iför lflfokor. Vi har haft
en batikgrupp, eva-kurser och en grupp
som dansade plastisk dans. Vi vill gär
na komma i kontakt med folk som kan
något och vore intresserade av att leda
någon hobbygrupp. Vår ungdomsledare,
Conny Rolf, tar gärna emot förslag på
såväl hobbygrupper som program till
ungdomsträffar. Dessutom har han nu
hand om uthyrningen av Berga.salen.
Han träffas säkrast på förmiddagen på
Kommunalhuset, telefon 30115.

Gustavsbergs Scoutkår
och Röda Korset ifirade 10-årsminnet av
Folke Bernadottes bortgång i Gustavs
bergs kyrka onsdagen den 17 sept. -
Under tio år var Folke Bernadotte chef
för Sveriges :Scoutförbund och ordföran
de i Svenska Röda Korset. - Kyrkoher
de Hallin erinrade i sitt högtidstal om
Folke Bernadotte-aktionen för hjälp åt
spastiska barn. I vårt land finnes inemot
4.000 sådana barn med cerebral pares,
även kallade CP-barn. Det är en grupp,
som är i mycket stort behov av hjäbp,
Scouterna vill här göra sin insats för
att göra glömda barn till glada barn,
Programmet i kyrkan utformades till en
vacker och stämningsfull minneshögtid
med förtjänstfull medverkan av kyrko
kören, Gustavsbergs Manskör, :Violinsolo
av hr ,sven Pettersson och kantor Borg
vid orgeln.
För scouterna blev kvällen särskilt

minnesvärd. Gustavsbergs 'Scoutkår in
vidgdes.

1Scouter har funnits länge i Gustavs
berg, men de ha tillhört E.S.-,kåren, d.
v. s. varit "ensam-scouter" utan ledare

på orten. E.:S.-ohefen Evert Lindeborgh,
Norrviken, förrättade invigningen och
överlämnade ett kalvskinn med scout
lagen till kåren. - Därefter följde kår
chefsinstallation då herr Rolf Simonsson
fick mottaga sin kårchefsruljmakt av
vice Distriktsohefen Lennart ·Esaiasson.
Scouterna !bildade en halvcirkel f'ram

för altaret och fanorna, den svenska och
Röda Korsets. Herr Esaiasson tala:de
varmhjärtat till de blivande scouterna.
Anders Borg läste scoutlagen och med
fanorna i parad avgav de sitt scoutlöfte.
Vid invigningen upptogs scouter i

.klass III, H och I.
Scouter och ledare bildade därefter

ring och sjöng scoutsängen och läste
scout-bönen gemensamt.
Altartjänsten förrättades av kyrko

herden.
Kollekt upptogs till förmån för cp

barnen. Den blev 187:10 kr.
Genom scouternas bössinsamling i

samband med •kommunalvalet tillfördes
fonden ytterligare 1.123:71 kr.

IFK Grisslinge
har med nöd och näppe lyckats över
leva sommarens tropiska hetta. Vi har
sökt svalka oss med några vänskapsöv
rungar i fotboll samt en del fri idrotts
utövning på Lillsved. V!i är ju dook så
lyckligt lottade, att vi har havsbadet nä
ra till hands, om vi skulle få känning av
värmeslag.
Nu har emellertid året runnit undan

så långt, att vi har fått börja planera
iför den ikommande ishockeysäsongen.
Även i år ämnar vi försöka hålla ett
A-lag och ett Juniorlag i elden, men
dessutom vill vi, om det visar sig !fin
nas något intresse, försöka ordna mat
cher för ett reservlag, så att så många
som möjligt skall få chansen att vara
med och leka.
När förra säsongen var ti:11 ända, sade

vi till oss själva, att under denna som-.
mar skall vi ordna massor med pengar,
så att vi kan kosta på oss en fullgod
utrustning och även hjälpa grabbarna
med resorna. Men hej vilka ljusblå
drömmar. Man ordnar <fester och lotte
rier och spekulerar i vita sedlar. Men
summan av kardemumman har blivit be
talning av gamla skulder och ett par
hundralappar att fägga på isen. Med
detta resultat kan vd naturligtvis inte
sätta våra ·storviulna planer i verket,
utan vi måste även i år Iita på, att vå
ra medlemmar har det rätta intresset.
Konditionsträningen, den kanske nyt

tigaste men också minst roliga föröv
ningen, <funderar vi på att tills vidare
göra mindre rationell men i gengäld H
tet roligare. Eventuellt spelar vi litet
landbandy under enklare former. Det
bör väl åtminstone ge latmasken en or
dentlig chock.
I väntan på den bistra vintern smider

vi lömska planer på att försöka <få or
ganisationen tfll vintern att klaffa litet
bättre än förra året. Får vi ibara i god
tid reda på vilka som är intresserade och
vill vara med på isen, så bör vi nog
kunna hålla villervallan på avstånd.

Engis
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3drottsspalten
Fotbollslaget
d. v. s. Gustavsbergs Idrottsförenings
A-lag ligger just nu 4 nerifrån i tabel
len. När detta skrives återstår 5 matcher
nämligen mot Västerhaninge, Högalid,
Södertörn, 'Järla och Essingen. A-laget
mönstrar :f. n. följande spelare: Sten
Nordin, .Johnny Str>idh, Claes Larsson,
Stig Holmen, Ove Thunell, Göte Häll
atröm, Artld Nylander, Gert Nilsson, Ro
land Karlsson, Bengt Hedberg och Sten
Nordström. En del nyförvärv har till
kommit t. ex. Sven-Erik Wiman, f. d.
AIK, Inge Zeitz, Frånö SK, Staffan Ös
terberg, Graninge och 1Sven Erik öst-

• lund, Rö IK. En del av dem kan spela
redan nu i slutomgången, Troligen hål
ler sig laget 1kvar i Klass 1.

Gymnastiksäsongen
står för dörren. I år kan man få plats
för övningarna i den nya gymnastiksa
len i Kvarnbergsskolan med alla moder
na tiHbehör, goda omklädningsrum och
duschar. Den manliga avdelningen, ledd
av Torsten Ro1f, planerar för Torsdags
kvällar kl. 18.30. Den kvinnliga avdel
ningen, ledd av Tora Severin, har reser
verat måndagarna.

Saltsjöbadstävlingarna,
de 51 :a i ordningen, hölls i år den 6-7
september på Farstaborg. Nya Saltsjö
badsrekord i en rad av grenar vittnar
om att banorna över lag var i gott trim.
Järla, som under senaste år dominerat,
höll sig även i år lfrä,mst och uppnådde
351 poäng, medan Boo fick nöja sig med
178 ,poäng för 2:a platsen. Gustavsberg
kom in som 3 :a på 72 poäng, vilket får
betraktas som ett fall !framåt. Nacka och
Skuru hade endast 1 man var med i täv
lingen, varför dessa båda klubbar måste
rycka upp sig för att :få vara med i fort
sättningen. I ungdomsklassen visade
gustavsbergarna lejonklon och att en
frisk vind är i faggorna från rätt håll.
Järla kom på andra och Boo på tredje
plats, medan Saltsjöbadens ende delta
gare, .kke Sommar, själv tog 84 poäng
och utkorades som bäste allround-ung
dom. Leif iDahlqvist, som vann höjd på
173 cm, kämpade sig till en 3: e plats
på 800 och <i övrigt var väl framme, blev
allroundgrabben nr 2.
I följande grenar noterades nya re

kord: Höjdhopp, Gösta Gustavsson, Jär
la, 196, 1500 m, Alve .Johnsson, Järla,
4.01.5, 800 m, Alve Johnsson, Järla, 1.57.2.
Stavhopp vanns av skäggige Berndt
Johnsson på 370, - Bland funktionärer
na märktes en rad av gamla kämpar,
t. ex. Bertil Bergman, Nacka, Anders
Bonnevler, Gustavsoerg, E. Garvin, Sku-

ru, och G. Järbin, Järla, vilkas förtjänst
det torde vara att denna tävling är en
av landets absolut äldsta. - Bra spea
ker var vår Torsten Ro1f.

Kooperativa RM i orientering
ordnades i år av F'obksam. Tävlingarna
gick i terräng vid fäialat•rakten under
utomordentliga arrangemang och med
c :a 170 deltagare från Konsumförening
ar och KF-industrier runt landet. Primus
motor var oförbrännelige Anders Asp
lund, ·känd Hammarbygrabb och Folk
samkämpe. Vädret var underbart, till
och .med bilfärden genom Roslagen till
starten var en vacker upplevelse.
Gustavsberg mönstrade 15 man, vil

ka gjorde stora kap i prisprotokollet.
Sålunda placerade sig Alf Rosen och
Lennart Hagelin som 5:a och 6:a i A
klassen, bland de yngre oldlboys blev det
dubbelseger genom Harald Dahlgren och
Folke Anevret och slutligen bärgade ju
niorerna lagpriset för 2 :a gången genom
Olle Modin, 1:a och Jan Dahlgren 3:e.
Även lagpriset för yngre oldooys togs
för andra gången.
Efter tävlingen samlades man till mid

dag på Malmen, där ,prisutdelningen för
rättades av Arvid Cederqvist, F'olksam,
medan högtidstalet hölls av ,initiativta
garen till RM, Seved Apelqvist, Prissam;
lingen var som vanligt magnifik.

Heja magistern! Berndt Johnsson seglar ned från
höjden 370.

Löpningarna vid Saltsjöballstävlingwrna var spännande
ända in till målsnöret. ·



1-! GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1958

I ä begäran frambäres härmed
en Tu1pan till trädgårdsmästa

W re Karlsson & Co för den upp
snyggning oeh ansning som under som
maren gjorts på slänter och gräsmattor,
och alldeles särskilt för den vackra plan,
terlngen vid nedfarten till faJbriken. Vi
önskar god fortsättning och hoppae att
denna make up skall respekteras av alla.
Men Karlsson! Aikta dig Iför att sätta
buskar och dyli:kt vid vägkorsningar. Vi
har haft mycket besvär att fä bort tidi
gare buskage, som skymt utsikten. F'rå
ga trariksäkerhetskommttten.

*
®

~
satelliter och astronautik". Det är troll-

rets höstprogram från Kurs
verksamheten i Stockholm
upptar bl. a. ämnet Jord-

gen ett så aktuellt ämne att det passar
flera vetgiriga unga människor i miljon
staden. - Kursverksamheten i Gustavs
berg representeras av flera organisatio
ner, som var för stg inbjuder till kurser
i oli'ka ämnen, varav många inte blir av.
En del äldre kanske ansluter sig till
kurs i klädsömna,d, matlagndng eller
spanska, ithy de ska sy sig en klänning
billigt, är roade av stelcpanna eller äm
na resa till 1S,panien nästa semester. -
Tidigare försla;g att yrkesskolan, ABF,
TBV, Konsum m. fl. skulle gå samman
och gemensamt ordna kurser i språlk och
andra matnyttiga eller hobbybetonade
ämnen, för vilka det finns gehör även
bland unga människor, har fönkltngat
ohört. Vederbörande tycks vilja vara ,s,ig
själva närmast och "bedriver verksam
het" i första hand för rapportens, i and
ra hand för anslagets skull. Jag tror det
vore förnuftigare . med en gemensam
Ioursvenksamhet Nog borde bildningsor
garrisationerna kunna acceptera en sådan
insats. ,Eller är de inte längre samver
kande? Kvällar, Iokaler, studieledare

kunde nyttjas rationellt, anslutningen
skulle öka, verksamheten bli billigare.
Kursens igångsättande kunde rastställas
i ett på förhand uppgjort studieprogram.

@ iskussion är förresten ett be
grepp, som tycks ha försvunnit
ur föreningslivet. Man får bara

återuppleva något av det på en del kon
ferenser. Jag tycker det är skada om
andarna inte kan väckas härute, så att
vi som har gemensamma problem kunde
diskutera dem - i stället för att bara
slött vifta på svansen åt allt som sker.
Eiler sitta som passiva å:hörare utan
konta:kt med våra informatorer. - Pro
paganda, slogans, klisehesnack tar oss
snart med hull och hår :i det alltmer
komplicerade samhället. Som sannerli
gen har problem, värda inventering, pe
netrering och meningsutbyte. Press TV,
radio, film sköljer över oss med nya frä
geställningar, och här gäller det min
sann att hålla huvudet •kallt, sovra och
pröva bland allt det aktuella. Så ryck
upp er i föreningsstyrelserna! Planera
för den mörka årstiden med diskussion,
estradsamtal och grupparbete, så att vi
på nytt får insyn och lätet mera av den
aktivitet, som bygger ett demokratiskt
samhälle!

*

undfrågan till våra läsare var
onödig. En fönkrossande majo
ritet tyckte tydligen att det in

te fanns något att tillägga eller dra
ifrån i Gustavsberg-aren. Det ansåg ock
så de 7 som behagade sända in /blanket
ten, så när som ,på en, som ville att vi
skulle slopa "Födda etc." och inte var så
säker på USA och Vädret. Det var ma

•gert ! En medarbetare återkommer med
epitetet "söndagsskoleläsning". Det är
ju inte det sämsta, men ger mig inga
vidare vyer. Troligen f'år Red fortsätta
att gona sig i tidigare prestationer. Fast
faran är att han tycker att det inte finns
mera att göra - och då är det nog dags
att lägga av ...

*

n mamma ringde oss och bad
om en uppmaning till föräldrar

~ att inte ha så bråttom med att
skaiffa sina barn cyklar, I regel har bar
nen inte någon hum om riskerna och
kan inte heller se omvärlden på samma
sätt som vuxna. Cykelåkningen på Sve-

l'iges mest trafikerade landsväg är där
till ,särskilt riskabel. Först bör därför
barnen lära sig trafikvett som gångare
och lära sig använda gångbanor och
övergångsställen ,på rätt sätt. - Vi in
stämmer, och särskilt i detta att de
minsta barnen inte ser riskerna på sam
ma sätt som de äldre. Det 'berättas mig
om en flioka på 6 år, som g;>å en fråga
hur hon 'klarade sig ö•ver vägen, •svara
de: "Jo, .först tittar jag åt höger, och
sä åt vänster och så åt höger igen. Sen
stär jag och darrar en stund - och sä
springer jag." Den lärdomen, som är
rätt van1i,g, har den lilla säkert ingen
nytta av i en Juiti-sk situaUon. - Får
jag lov att 1passa på att erinra om att
det blir mör,ka kvällar nu! Dä bör alla,
små som stona, ha reflexband på sina
kläder!

*

ukeboxen rockar i •bullervolym,
spelautomaten .skramlar och
skakar, cigarrettröken ligger

som skärgårdstjoe!ka, snacket läter som
mistlurar. Glin från 12-15 är, mustiga,
som tidens ans-ikte, hänger över borden,
insugande tjäran från en Coca-Cola och
John Silver. Vilda Västern? Nej - Vita
Hästen, enligt •vår utsände, som genom
rishögar av mopeder och cyklar härom
kvällen sökte komma in ,på det trivsam
ma stället för att avnjuta dess välkän
da :kaiflfe med bröd.
Jaså - det är här våra telningar hål

ler hus, i stället för att vara med i
klubbvei:,ksamhet eller på idrottsplatsen!
Det var väl inte detta man tänkte på,
när man talade om ungdomscafe. Ett
krypin utan tri<vselatmosfär, utan blom
mor och tavlor, men fyllt 'LV skinnjac
kor, dålig luft och oväsen. Säg nu in
te: Vad gör Ungdomsstyrelsen? Fråga
dig själv: Vad gör jag? För de unga
"hemlösa" i "dessa ,andens målbrottsår
då varje skott gäi: in, dä allt gör ont,
då allt ·blir sär i ett för ömt och käns
ligt skinn."

~
.~ å är det alltså dags att starta

höstens ungdomsverksamhet,
med ungdomsträflf i Bergasalen

och fritidsgmpper på oli!ka håll. Skolan
har i år fått 800 •ungdomar under sina
vingiars beskydd och har <Väl egentligen
det största ansvaret och möjligheterna
att ge stimulans och verka opinionsbil
dande. Ty den sa;ken är klar, att ung
domsproblemen hänger samman med
sysselsättningen under fritid. Ungdomar

*
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må gärna syssla med allt möjligt - men
inte med vad som helst. Bara det att
kunna samla dem och få dem att lyssna,
att vara med är en god sak. Det rika
fältet har många nyanser, många vä
gar finns att visa pä, för den som vill
leda ungdom. Initiativ och stöd bör ges
också av föräldrar, som mycket väl skul
le kunna vara ledare för grupperna un
der 14 år, där t. ex. Unga örnar väntar
på frisk vind i seglen. Det d'inns fonder
och anslag, 1beredda att stödja varje är
ligt handtag iför hobbyverksamhet, för
lokaler och material. Låt oss hoppas på
förståelse för verksamheten bland vår
ungdom och en neutral och •konfessions
lös samverkan i denna viktiga samhälls
angelägenhet.

*

ranen som inte droppar var
ett stort nummer i rötmå
nadspressen med bild av

uppfirn1aren, världspatent och hela fa
derullan. Till Red droppar emellertid in
ett viiktigt meddelande: Redan 1955 pre
senterade Gustavsberg Briljantblanda
ren, som provats laborationsmässigt med
800.000 vridningar- utan läckage. Den
nya droppfria kranen skulle alltså som
förbättringsförslag få nöja ,sig med en
uppmuntringeprernie, om det passerat
fäbrilkens försiagsikommitte.
Men jag skulle gärna vllja se Bril

jantJblandaren hemma vid tvättställ och
diskbänk, så ska jag göra några prov
vridningar till. Kranmaskinist "Jonta"
lär i alla Ifall dnte ikomma i första taget.

*

TI stiden nalkas på nytt, om man
får tro amerikanska geologer.
Jag tror att den redan har bör,

jat, att döma av den somena.r som gick,
innan den kom. Jag skäms att tala om
att j,ag Into badat kallbad i år. Kan inte
Lindholm, som är specialist i gamet, ord
na en swimming...pool med tempererat
vatten? Byggmästaren anmodas att ta
en ikurs vid Brevskolan i Konsten att
bygga igloos. Red ber att få anmäla
sig 1i bostadskön, Lägenhet med vid ut
blick önskas. - En tröstare erinrar mig
om att vi dock har en brittsommar att
hoppas på - och att skörden varit för
hållandevis god. Med flera liter hallon
och präktiga blåbär. Mitt päronträd har
i år 15 frukter, mot 2 förra året, och en
av mina goda grannar har åter bett att
få teckna sig för syltpäron. - Men bön
derna :klagar, och det har de gjort så
länge jag :kan minnas, så det är alldeles
tydligt att vi har en istäd i faggorna.

Wf i odlare 'kan annars minnas att
vi detta år inte behövde vattna
dygnet runt, som annars är rätt

brukligt, då vattenverket vädjar om
sparsamhet med vattenför1brukning. Mi
na gräsmattor äro ,så vackert skiftande
gröna, och grodbladen - den vite man
nens spår - frodiga. Det är inte utan
att jag fått komplex för mönstergilla
grannar, med välansade gräsmattor,
prunkande blomland och mycken tid för
trädgården. Tänk vad jord många har
släpat från skogen, och gödsel som man
kostat 1på! Därför blir jag också smått
rasande med dem, när en del unga van
daler misshandlar deras äppelträd. Och
så gläds jag med mina medodlare, når
andra !flanerande, mera vuxna besökare
i vår trädgårdsstad, uttrycker sitt gil
lande över de välskötta tomterna och
blommande bergspartierna. - Jag tror
jag ska vända en gräsmatta i thöst. Kan
ske jag lfår litet jord över då till leran
i ,blomlandet. Men hur och när beskär
man ett fruktträd?

tt Konsum lfår ,kritiik .föland och
beröm ibland, det är ju bara
på sin plats. Det är ju i ana

fall din och min förening, som driver
butikerna. Idel lovord fick Hästhagens
butik av nordiska grannar, som under
en Vänskapsvecka gästade Gustavsberg.
- Men nu ska jag vara elak ett tag
och a;:>rotestera på Vita Tandens vägnar
mot den realisation av snask, som be
drivits ,i denna månad. För 50 öre häm
tade ungarna påsar med slickepinnar,

SEPTEMBER,_,U~RET AV
<iUSTAVSBER<iAREN ÅR 2058 ..
TRA~SPORTERAS MED HUi\/DSLAOE
Till FRUS/\IA, fVIHI FORTFArUOIDE Pl66A
OCH LÄSHUi\/6Rl6A 6USTAVSBf:R6ARf

tuggummi och andra farliga godsaker,
som utbjöds i någon slags utrensnings
iver. Detta tuggande och slickande på
senare tid är som en "smocka" åt allt
vad som predikats om skydd Iför våra
barns tänder. Det är sant att vi bland
de unga har en stor kunc1krets och bli
vande Konsummedlemmar - men inte
behöver man för den skull reklamera
för srrasket Hka överdrivet som man gör
med Sulf och Tend?

*

aturen in på :knutarna är en
tillgång .som vi gustavsberga
re fått på köpet. Tyvärr har

bara 5 arv 100 lagt mävke till detta fa:k
t:um och att en liten 'kort promenad ikan
föra oss från gator och torg dirrekt ut i
vildmar,ken, till härliga stigiar, svamp
mariker och harrskogsdoft, iDet är ju all
deles på tok att unga människors sön
dagsvandr,ing endast sträcker sig till
kiosken i Centrum, dit man tri1ppar i
krinolin och trikåer. Nu lfinns det en
chans att åter,gå tiII naturen och klä sig
förståndigt och att ta första steget mot
bättre hälsa, att väcka lusten för skog
och mark. Följ med i Hälsotrampen, den
ger också värdefulla poäng i tävlingen
"Bästa spänsten". Vi har sjunkit ned till
13:e från 8:e plats bland de 50 största
företagen ,i landet!
Lyssna ,på mej och säj inte nej, när

jag ber Dig kom med mej på Hälso
tramp. Alla kan V1ara med, arbetsplat
sens folk, familjer, ungdom i ljuvlig
ckogspromenad.

Vi träffs!
Lergöken



16 GUSTAVSBERGAREN 1SEPTEMBER 1958

Musikfronten P. M.
Vår snart sexåriga skolorkester kom

mer från och med i höst att helt hand
havas av skolan. Detta dnnebär att blå/s
orkestern frånträder sitt engagement i
densamma och därmed har den mer än
väl fullföljt vad den en gång lovade,
nämligen att driva fram en Gustavs
bergs egen skolorkester. Musikdirektör
Gust8JV ,Svensson ifortsätter som dess
musikaliske ledare. ,Som materialförval
tare, lärare och organisatör av den en
skilda undervisningen kommer skolans
nya musiklärare Rune ,Sto1pe att verka.
Det skulile vara frestande att i samband
med 'regimskiftet' ge en liten skildring
av de besvärligheter och även 'rolighe
ter' som i rikligt mått kommit oss till
del under denna verksamhet, men vi
hoppas fä tillfälle till det vid skolonkes
terns tioårs-jubileum. ,Ett tiotal pojkar,
trumslagare och blåsare, har tillförts
vår kår och vi är övertygade om att
även fortsättningen kommer att ge rik
utdelning. Vi vill också tacka de per
soner som under beteckningen 'För
eningen för musikens befirämjande' ställ
de sina insamlade medel till vårt för
fogande vid den nog så brydsamma star
ten, vidare kommunalnämnd och f'ull
mäktige som sedermera gav oss ett re
jält handtag, och så naturligtvis ABF,
som av ren välvilja lät oss nästan
skrämma livet ur deras föreläsnings
publik, genom att vid flera tilLfällen en
gagera gossorkestern. Tack :för det!

8. Th. W.

HÖST

Sakta glider sommarn in
i sista skedet.
Gräset strimmas gult
och under trädet
lyser lövens matta
redan gul-grön-röd
vars/ande om höst - och död.

Blommorna har vissnat - allra mest,
bara astern dröjer ännu kvar i raden
står där likt en flammende protest
märkt av frostens bett i bladen.

Men höst är inte bara
nakna träd och blommors död,
höst är också glädje.
Höst är färgers spel
och frukters överflöd.
Höst är bärga,d skörd - och bröd.

ALEX ERICSON-KINGS

Upprop!
Till elever som avgick 1931 ur Gus

tavsbergs Folkskola (fröken Biomberg
sons och mag. Karlssons klasser)! Sätt
dig snarast skriftligen eller per telefon
i förbindelse med Greger .Å!berg, 1:a
Tvärstegen 4, tel. 308 26, eller Tore Eng
lund, ,filgnahemsvägen 2, Stuvsta, tel.
57 41 22 eller Torsten Rolf, Tvärvägen 4,
tel. 304 88. Vi planerar skolträff och
skickar dLg sedan en detaljerad inbjudan.

*
Familjedaghem behövs för barn, som

ej fått plats på daghemmen. F'arniljer
som önska få upplysningar om villkoren
kan vända sig till fröken Appelqvist,
tel. 303 42.

*
Konstföreningen

Konstnär Lars Norrman har för
Konstföreningens räkning utfört en lito
grafi, "Portugisisk kvarn", som kommer
att tilldelas de medlemmar, vilka erlägga
årsavgift för 1958.
Dessutom blir det som vanligt drag

ning i medlemslotteriet i början av de
cember månad, i samband med utställ
ning och årsmöte. Nya medlemmar är
välkomna.

Det gamla Gustavsberg

Hälsokontroll
Läkarmottagningen i Gustavsberg är

nu iordningställd för s. ik. 2-fäikarsystem.
Härigenom har möjligheter skapats till
förebyggande vård eller hälsokontroll.
Hälsokontrollen, som handhas ,av Dr
Bellander, avser att så vit~ möjligt mot
verka och upptäcka sjukdomssymptom.
Så att diagnos och behandling i gynnsam
tid kan ställas och inledas.
Hälsoundersökningen och kontrollerna

omfattar en hälsodeklaration, som avgi
ves av den sökande. Därtill kommer en
genomgående och allsidig undersökning,
vilken, om något sjukligt iakttages,
kommer att fullföljas med specialunder
sökningar och konsultationer till dess
diagnos och ev. behandling kan insättas.
Undersökningen upprepas en gång årli
gen.
Var och en har rätt att inskriva sig

vid hälsokontrollen. Vdss åldersgräns
gäller dock tillsvidare 35-45 år.
Kostnaden för hälsokontroll per år tor

de bliva c:a 35 kr.

Lugnet hette denna stug.a som låg alldeles i1htill Gamla Konsum. Först var det
stall åt arrendator Svensson i Bieket sedan blev det bostad och härbärgerade bl. a.

glasmästare Ström, änkan Flitnk och August och Hulda Andersson. Stugan
monterades ned på 30-talet och är nu s01nmarrnöje på Munkholmen.
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Sällskapet
Länkarna

Ny organisation i Gustavsberg

Sedan den 12 maj i år existerar i vårt
samhälle en organisation som de flesta
samhällsmedlemmar ej stiftat bekant
skap med och ej heller, som väl är, haft
behov att ansluta sig till. Denna uppbär
namnet "Sällskapet Länkarna" och om
fattar personer som tagit skada av alko
holförtäring Alkoholister, alkoholskada
de eller alkoholsjuka. Namn och begrepp
vilka hos den stora allmänheten har haft
och har en dålig klang. Vi hoppas att
med vår verksamhet, 'bland annat, för
söka förmå folk att betrakta dessa per
soner inom ramen av dessa begrepp som
vilken annan människa som helst.
Trots att organisationen omfattar mer

eller mindre alkoholskadade personer är
det en nykterhetsorganisation av högsta
klass, då vi alla medlemmar gemensamt
arbetar för fullständig avhållsamhet
från berusningsmedel av alla slag. Nå
got bestämt nykterhetslöfte behöver ej
avgivas. Vägen till nykterhet är lång
och full av fallgropar men med en stark
vilja kan målet uppnås.
Vårt arbete grundar s'g rpå sällskapets

ideella och moraliska program "De sju
punkterna" ooh på våra egna erfarenhe
ter som alkoholister, gruppterapi, me
dicinska rön och andliga värden. Vi syf
tar till att vi gemensamt, med hjälp av
egna erfarenheter och en stark vilja, ska
kunna lösa våra gemensamma problem.
Det gemensamma problemet är alko
holismen. Det första beslut som måste
fattas är att ej förtära sprit i någon
form. Många tror att efter någon tids
uppehåll kan sprit förtäras utan risk
för efterverkningar. Inget kan vara d'el
aktigare, för håller vi upp i tio år kvar
står känsligheten för a1ko,holen. Av den
anledningen betraktar vi alkoholismen
som en sjukdom, kanske en allergisk så
dan. Något hundraprocentigt effektivt
medel finns ännu inte, men med den mo,
derna läkarvetenskapens och länkgemen.
skapens hjälp tror vi det skall lyckas
komma fram till ett nyktert liv, under
förutsättning att var och en som det ön
skar har en egen stark vilja härtill.
Då det nu är känt att vi existerar så

hoppas vi den stora allmänheten skall
försöka förstå, oss i vårt arbete. Försök
också förstå oss enskilda som lider av
den omtalade sjukdomen vilken vi gör
allt för att komma ifrån. Vi behöver all
den hjälp vi kan få. Kom ihåg att ingen
människa kan anklaga så hårt som den
sjuke själv. Förhoppningen är att kon-

takten mellan medlemmarna och deras
familjer skall bli den bästa tänkbara till
gagn ,för gemenskapen.
Vi har ingen anledning att motarbeta

någon enskild person eller myndighet, vi
önskar samarbeta med alla som på rätt
sätt vill hjälpa oss och våra medlemmar
fram till ett nyktert Iiv, Den myndighet
vilkens arbete vi närmast skulle kunna
komma i beröring med är nykterhets
nämndens. Med den personsammansätt
ning denna har just nu behöver 'inga
komplikationer uppstå. Vi vet att den
na myndighet har vissa förordningar
och bestämmelser att handla ef'ter vilket
vi alla har förståelse för. Men vi tror
också att dessa personer som inte har
några persontiga erfarenheter av proble
met dock kan sätta sig in i hur den ska
dade känner, tänker och reagerar eller
hur han själv upplever sin situation.
Vi kan naturligtvis inte uträtta några

underverk men vet vi att den egna viljan
finns så är vi beredda att ta oss an den
kamrat som råkat illa ut. Förtroende
och kamratskap hör intimt samman.För;
troendet kan missbrukas och tålamodet
kan sättas på hårda prov. Men vi tror
att det inte finns någon annan metod
som kan vara mera verkningsfull.
För att få kroppen i ett någorlunda

normalt skick och därmed en bättre ut
gångspunkt för ett annat levnadssätt
fordras kontakt med läkare. Genom de
kontakter vi har är vi beredda att för
medla denna kontakt. Vi har läkare på
orten med stort kunnande, stort intres
se och stor männ'skokännedom vilken
mycket gärna ger den hjälp som är möj
lig. Stockholms läns landsting har också
en speciell rådtrågningsbyrå förlagd i
Solna där råd och upplysningar kan er
hållas i alkoholfrågor, övriga personliga
spörsmål och familjefrågor. Ett samtal
med de kunniga och förstående läkare
och kuratorer som där arbetar kan va
ra av största betydelse och till nytta för
hela livet. Vi anser det vara på tiden att

vi bryter ned den motvilja som existerar
mot rådfrågningar och vård ihos kunniga
läkare.
Nu kanske många resonerar som så

att vi i vårt samhälle inte har något be
hov av en sådan organisatton, Vi är
absolut övertygade om att behov före
ligger i vårt samhälle lika väl som över
allt annars i vårt land. Det är naturligt
vis till stor nytta att med jämna mel
lanrum samtala och rådslå med kamra
ter vilka har samma svårigheter och
problem att brottas med. Detta slag av
sammanslutning behöver inte vara stor
ifråga om medlemsantal, är vi bara två
stycken som hjälper varandra i svåra
situationer är mycket vunnet både för
oss själva, våra familjer och vårt sam
hälle.
Vi har med detta inlägg önskat med

dela vår existens, vi har försökt tala
om vad vi vill, vad vi önskar, vi har
berört vårt förhållande till allmänhet,
läkare, myndigheter m. m. Vi skall i
kommande ''Gustavsbergare" mer djup
gående beröra de flesta hithörande del
problemen. Vi skall också beröra det pas
siva eller understödjande medlemskapet.
Vi skall också framhålla önskemålet av
olika slag varefter behovet växer f'ram,
Har det framförda rört om bland tan

karna på någon eller några så försök
att reda ut dessa tillsammans med oss.
Har du en känsla av att du skulle vilja
komma ifrån spriten, sök då kontakt
med oss, efter denna kontakt skall du
själv, utan påtryckning, avgöra om du
vill söka medlemskap i Sällskapet Län
karna.
Vi står gärna till tjänst med all upp

lysning om medlemskap, om vå.rdrnöj
ligheter, om arbetssätt och alla hithöran
de spörsmål. önskas ett personligt sam
manträffande står vi gärna till tjänst.

Ring tel. 203 83 eller 203 24. Post sän
des tillsvidare till Sällskapet Länkarna,
P R. Gustavsberg.

LÄNKEN Gv.

Det Gamla Gustavsberg. Vy från 1880
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Utflykten för de gamla, sedvanligt an,
ordnad av Kyrkliga arbetskretsen före
togs den 7 augusti till Drottningholm,
där man njöt av kaffe med dopp och
sedan hade till.,fälle ,bese slottet och par
ken. Färden fortsatte till Lovö kyrka
och en ·kort andaktsstund hölls under
medverkan av kyrkoherde Hallin och
sångerskan Maj Borg. Resan gynnades
av vackert sommarväder och deltagarna
voro tacksaJmma och 1belåtna för den
trevliga färden.

Från vildmarken f.ick de som vistades
nere vid Hagahamnen en lflä:kt på ,kväl
len den 12 augusti. En ung älgtjur •kom
då ned till sjön mellan Solhem och ved
upplaget och 'begav sig simmande ut i
viken, utan att besväras av vare sig
människor eller båtar. Med huvudet högt
simmade han med god fart mot Katthol
men, där han klev i land vid timmer
tippen, Iför att sedan vandra vidare mot
Farsbalandet.

Våra italienare har under sommaren med energi gått in för att ordna en plan
för det ädla "bocciar-spelet. Man har fått en bit mark i Hästhagen, som, beretts
med slagg_, sand och vältning. Varje kväll är ma,n igång. På bilden har just
Radaelli gjort ett kast, som ser ut att gå närmare "paUV!W''· Gerutti och Marian

inspekterar. Ytterligare ett lag bereder sig för start på 2:a sektionen.

Förslagskommitten vid Gustavsbergs
Fabriker tänker göra ett slag Iför att
vidga intresset för lförsl-agsverksamhe
ten genom en serie studiesammankoms
ter med anställda. Man startas- den 8
oktober med ett upptaktsmöte i Berga
salen, med ing. K. G. Karlsson som in
ledare i ämnet. Även Ture Flyboo och
Nils Ramsten från LO kommer att del
taga. Filmen "Det Iönar sej" visas. Ef
ter detta följer under hösten gruppsam
mankomster med intresserade från olika
avdelningar, ny gemensam diskussion
och slutligen ett estradsamtal om för
slagsverksamhetens ide och teknik.

Fotointresset är konstant i Gustavs
berg och allt flera kameraägare noteras.
Fotoklubben hälsar nya medlemmar väl
komna och gen= mera erfarna kamra
ter får nybörjaren och amatören där
tips och råd. Det intressantaste är inte
minst "efterarbetet". Fotoklubben har
rörstortngsapparat och torkpress, som
man hyr ut för 2 kr dygnet. Apparaturen
finns tillgänglig hos Erwin Ludwig,
'I'raälbanevägen 4 A, tel. 312 64.

JULNUMiRET av Gustavsbergaren,
nr 5,-6, utkommer 13 dec. Bidrag
före 10 nov. !

Red

Skolkamrater från 1909 sammanträffade i augusti i Bkedalsskotam, så gott som
på dagen 49 år sedan man inskrevs i samma skolsal.

Flickorna: fr. v.: Magda Poiie«, Ag'Yl)f)s Lwndin, Karin Andersson, lärarinnan
fru Westerberg, Ebba Elius, Sigrid Lundin, Liliy Löfbom, Göta Andersson, Iris
Holm, Greta Sabel, Namna Geschsoidt, Pojkarna: Karl Hedberg, Verner Anders
son, Sven Lorang, Karl Svensson, Alfred Mattsman, Artur Swahn, Harald
Persvret, Evert Johansson, Wille Olsson, Bertil Andersso,n, Ernst Andersson,

Sven Hedblom och <J,ustav Möller.
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Vi har fått inregistrera
rekordsiffror

I juli månad gick omsättningskurvan
kraftigt uppåt och försäljningssumman
slutade på 1.02'7.000:- kr, vilket är
156.000:- kr mer än samma tid före
gående år. Under årets första åtta må
nader var omsättningen 6.098.000:- kr,
en ökning med 852.000:- kr. Vi strävar
mot 9 miljoner i årsförsäljning.

Priskriget
har fortsatt och resulterat ,i ytterligare
sänkta priser i höst. Många av de priser
som presenterades i braskande och vid
första <påseende bestickande annonser
visade sig vid närmare jämförelser till
stor del vara priser som vi sedan flera
månader tillämpat. Därtill måste vi ta
ga med :i beräkningen återbäringen som
utgår på alla varor utom tobak. Vi kan
försäkra att vi äro mycket vaksamma
ooh tål jämförelse när det gäller mot
svarande kvalitet.

Potatisen var dålig
under första delen av augusti månad.
Vi stod nästan maktlösa då 1brunrötan
på någon dag angrep den färska potati
sen. Ja, det var en tråkig situation. Men
så ikom hjälpen tack vare att vi fick
köpa kontrollodlad Bintje, som Gustavs
bergs fabrikers lantbruk odlat i samar
bete med Kooperativa förbundet. Då .blev
det :roligt Iför butiksfolket att tala om
vår goda potatis - och givetvis sälja
till våra husmödrar, som kunde konsta
tera att den var extra prima. över vä
derleksd'örhå:Uandena kan ingen råda,
men vi hoppas ännerligt . att det skall
gå bra att lfå fram god vara även i fort
sättningen. Som bekant har vår rörelse
anslagit stora belopp och lagt ned ett

Agnes Olsen, mest långväga på skol
träffen, berättar spökhistoria för

Evert J. och Alfred M.
Tecknat 'av Wille 0-n

intensivt arbete för att få bättre kon
troll på odlingen av potatis, som är en
så viktig vara i vårt hushåll.

"Friska fläktar"
Vi kommer under hösten att i samar

bete med KF och övriga föreningar ge
nOlll1föra en kampanj för frukt och grön
saker, bröd samt kött och charkuteriva
ror.

"Höstgala"
anordnas i textil och sko li slutet av sep
tember-oktober. Under denna ,gala
kommer ,klädespersedlar av olika slag
som äro aktuella för hösten och vin
tern att presenteras.

"Hemma bäst"
är devisen under vilken aktuella varor
för hemmet kommer att visas i textil,
möbel och special. Bl. a. kommer då
heminredningstyger, gardiner, elarmatu
rer och möbler att visas ,i gemensamma
skyltningar li möbelbutiken.

Skobutiken
Föreståndare Nils Hammaeström har

flyttat till Konsum, Stockholm. Till ny
föreståndare har utsetts Birger Nilsson
från Eslkilstuna, som kommer att till
träda sin plats den 1 oktober. Nilsson
har sysslat crned skor i åtta år och torde
därför vara väl kvalificerad för sin upp
gift.

HÖstens och vinterns studie
arbete

Starten av höstens studier i våra grup
per står för dörren. Många intressanta
ämnen fdnns -i studierprogrammet. Som
några exempel på olika lfrågeställningar
och ämnen kan noteras: Är Du nöjd med
Konsum?, Har medlemmarna något att
säga till oon? Våra industrier, Vem äger
Konsum? , Är priset för högt?, Hem och
familj, Kläder som barnen behöver, Glatt
och lätt hemarbete. Detta var endast ett
litet plock ur de c :a 50 olika ämnen som
finns med i programmet. Det är inte
förenat med några kostnader att deltaga
i grupperna. Anmälan Jean lämpligast
ske till föreningens kontor, där vår as
sistent Henry Er-icson 'kan lämna när
mare upplysnängar. Även <butikerna tar
emot anmälningar.
En "husmodersträff" som kommer att

behandla kost och näringsfrågor blir det
troligen någon gång i oktober månad,
till vilken vi hoppas få hälsa välkom
men till fullt hus.

G.M-n

Grabbarna gillar
modellen och

fötterna
lästen

--~
~

..-------·------ ,

Att "rasa" i, att" slita på, att trivas
med. Just med tanke på detta
har man valt modell och material
till denna trevliga goss-ako. Skon
har god passform materialet är
brun, slitstark boxkalv. Cellgum
misula,
Finns i storlekarna 28-39. Pris
exempel: 31-33 26. 50

Gustavsberg
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Visst kan man
bläddra i minnenas album året runt men
aldråg' med så djup inlevelse som i hös
tens tid. Naturen harmonierar då som
allra bäst med den känsla av 'ledsen
glädje', som äteruppväekande av alla
gamla goda minnen Innebär. Gräset gul
nar, löven faner av (Faller en fallenalla,
sjöng Argus) och rosorna ... rosorna!
Blombladsgråtande .ber de att få kom
ma igen, när de viskar oss sitt vemods
fulla: "På återseende." På blomstersprå
ket viskar vi detsamma tmbaka, för att
sedan med en intensiv ikänsla av alltings
förgänglighet drömma oss in i det :för
gångna. Ah! dessa härliga minnen. Kan
hända våra ögon fuktas. Ja, att rentav
några stora, tunga tårar !banar sig väg
utmed ikinderna ackompanjerade av
strödda takter ur valsen Höstdrömmar.
Känner vi det så, då har vi lyckats !för
sätta oss i det ljuvliga ttllstånd, som i
dagligt tal kallas för vemod eller, som
man också !kan uttrycka det, 'ledsen
glädje'. iEn mänsklig egenskap av an
genäm och hälsosam karaktär, som v•i
har att vara mycket taoksamma för.

Många tror
att vemod och svårmod är liktydiga be,
grepp. Så är visst inte fallet. Nej, tvärt
om! Vemodet ger oss alltid några stänk
av lycka (se ovan), svårmodet däremot,
bara olycka. Ack ja, svårmod Innebär
ett sjäLsligt lidande av visserligen va
rierande styrka, men i alla styrkegrader
tillräckligt obehagLigt för bäraren. Orsa
kerna till sjukdomen kan vara oändligt
många. Vår egen snälle provinsialläkare
har i sin rapport till m~dicinalstyrelsen
gjort ett mycket uppmärksammat utta
lande om politikernas skuld till vår tids
folksjukdom, nämligen 'standardjäktet'.
I 'standardjäktet' har vi en källa till
svårmod av alla grader, det är då vlsst
ooh sant. Människor är ju så överdrivet
känsliga för ,grannars materiella fram
gångar, att livet inte blir värt att leva
om de inte själva Iyckas uppnå detsam
ma. - Men, bästa doktorn, politiker
nas roll i det dramat är nog litet svårt
att spåra.

Däremot skall jag
berätta om mitt eget sjukdomsfall, i ,vl!
ket politikernas skuld är hel och odel
bar. Politikerna är kommunens fäder och

så här ligger det ,till. - Någon gång i
vintras, när jag på dåligt upplysta och
slingrande vägar letade mej fram till
kommunens källarblbhotek, då formule
rades en fråga av någon eller några av
mina femton milliarder grå celler, så ly
dande: "Varför bennner sig inte ibtblio
teket mitt i byn?'' Ingen av kunskaps
cellerna ikunde svara, men idecellerna
anvisade ,omedelbart kommunalhuset
som en lämplig plats för !biblioteket. 'Dill
råga på allt fixerade de sej i den attity
den, d.v.s. de ifövvandlade sig till en fix
ide. Och oh! vad jag pratade för den
iden. Men förgäves, förgäves! Fäderna
lät inte höra ett knyst ifrån sej, helt
enkelt. Då rorsjönk jag I svårmod. Oro
ligt vrider jag mej i nattsömnen, mar
drömmande om husvilla böcker och kom
munala tomrum, tills jag vaiknar - feb
rig och allmänt eländig. Det är alltså
i~te bara personliga tragedier som t. ex.
uteblivna tips. och Iotterivinster, otur i
kärlek, stäckta karriärmöjligheter, miss.
lyckat jäktande o.s.v. som kan orsaka
själsligt lidande, utan även pohtikers
kallsinnighet mot enkla vardagsmänni
skors sunda uppslag för lösandet av
kommunala eller. rikspolitiska frågor.

Vi kan också
tänka oss ,fall där lugnande försäkringar
tiII fantasifulla medborgare, eller andra
åtgärder från ansvarigt politiskt häll,
kan vara av nöden, Iför att hålla, sär
skilt svåmnodstendenserna, hos samhälls
intresserade medborgare inom rimliga
grämer. Om t. ex. en av samhällets gök-

ottesångare skulle lfå iför sej att fäderna
tänker !flytta Kvarnberget till en Iägre
liggande plats, för att genom en sådan
åtgärd undslippa de kostnader som ett
frarntdda krav om en hissinrättning upp
till skolan skulle medföra, Vilken pra;kt
kollaps skulle det inte bli! Eller om nå
gon 'estet' plötsligt !kommer till insikt
om att det gamla bageriet går iatt r1va
på mindre tid än en vecka, men samti
digt ,blir upplyst om att !fäderna inte
täniker .börja med det förrän si så där
om ifemtio år. När endera av dessa tänk
ta f'al], eller kanske båda, stapplar in
till doktorn med Iallande tungor ooh
tomma intetsägande ögon, vad gör då
doktorn? Ja, har han inte läst vad ihär
har skrivits, så antar han genast, att
sjukdomsorsaken ligger i otillfredsstä:lld
längtan efter högre materiell standard,
eller också att 'den högre materiella
standarden' har avhämtats •a,v den rätte
ägaren. Jag menar, den som sålt men
inte fått 1betalt. .Så blir det fel piller
och ingen ibot. Sångargöken blir en dö
dergöik och esteten 1blir väl Iika sjuk,
han med.

En ny och frisk ide
kan dock bota ett åtminstone lättare
svårmod. Jag känner mej allaredan
bättre. Alla har väl sett vår trädgårds
mästare och hans medhjälpare !fara om
kring som lyikttändare i Hades för att i
görligaste mån hindra samhället från
att förvandlas till en sådan där iby, som
man påstär hittas då och då inne i Afri
kas djungler? Alla har då ookså Iför-

Höstdrömmar.
Foto: G. Erixon
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stått att ,kampen är ojamn, Vidare vet
vi att av ar'betssökande skolelever kun
de endast drygt !hä!Jften 'beredas syssel
sättning under den gångna sommaren.
När v,i nu vet allt detta, så tycker väl
alla som j-a:g, att kommunen och fabri
ken gemensamt kunde ta ett krafttag
och ge trädgårdsmästaren, låt oss säja,
femtio ungdomar att härja med under,
låt oss likal,edes säja, åtta veckors tid.
Med fem dagars vecka och sextimmars
arbetsdag skulle det bli tolvtusen arbets;
timmar. Med en ersättning av två kronor
i timman 1blir lönekostnaden alltså tjugo
fyratusen kronor. Om projektet slår väl
ut så går det ju ·bra att upprepa det,
sommar efter sommar. Måhända att
ungdomen även lär sig att se med andra
ögon på samhällets och fwbrikens triv
selbef'rämjande åtgärder i våra omgiv
ningar, ooh att sålunda vandaHserings
ofoget upphör.

I skrivandets stund
är jag fullständigt ovetande om denna
tidning kommer ut före ikommunwlvalet
eller efter detsamma. J,ag vet sålunda
inte om någon av fäderna fått sflkessnö.,
ret eller om någon ny ikandida:t befun
nits värdig att slå sej ner vid 'de vises'
bord. Hur som helst ·passar jag' på att
lufta min arghet över vtssa, Iför allt i
världen mycket vanliga, men därför in
te smakligare, metoder vid 1kandidatno
mineringar av alla de slag. F'ullmälctlge
inte undantagen, som ex.: "Herr ordf.!
J:ag anser att kvinnornas intressen mås
te ttllgodoses och därför vill jag föreslå
Josefina Päronkvist. Hon är övertalad
även om det satt hårt åt. Vidare vil l jag
föreslå en ungdomens representant, näm
ligen Kal'le Glader. Han är visserligen in.,
te med i idrottsföreningen, men han var
mycket aktiv i söndagsskolan viH jag
minnas, jag var lärare där, se, och han
är ung, som sagt."
Sådant prat om än i olika nyanser,

har alltid gjort mej till ytterlighet sorg
modig. Om k\"inna eller man, om ung
eller gammal, det har väl i alfa rimlig
heters namn ingenting, ansikte mot an
sikte, med deras förståndsgåvor, kvali
kationer, vilja och intresseinrilktning att
göra. Skulle det ligga ·en den allra mins
ta gnutta förnuft i könsrepresentationen
så.skulle detvara i att göra precis tvärtom.
D.v.s. låta kvinnorna representera män
nen och männen kvinnorna, för det är ju
i ana ,fall så, att som kön tänker män
niskorna mera på det motsatta än på det
egna. I själva verket tror j,ag inte att
kvinnor behöver sitta i några som helst
styrelser, fullmäktige, riksdagar eller re
geringar för att nå inflytande. De styr i
alla :fall! Fanfar

Brev från
0

Angermanland
Trivseln i arbetet är lika naturlig för

Gustavsbergs fabriker som surström
mingen är Ångermanlänningens älsk
lingsrätt. "Somliga länder äter sniglar,
andra svaibon .men Ångermanlänningen
äter surströmming med samma gran
dessa", stod det nyligen i en annons
kring den aktuella 'läckerheten. Man
skulle kunna dra en parallell och säga:
SomHga har lagt ned miljoner på sin
industri för trevnad, sanitärt, socialt
o.s.v. men inte lyckats lösa problemet
med trivseln. Gustavsbergs faJbriker har
löst den saken utan egentliga Icostna
der. Därför ,att man helt enkelt har va
rit medveten ·om begreppet MÄNNI
SKA;N". Den arbetande människan är
tydligen det centrala i hela den indu
strins verksamhet,
För några månader sedan var jag i

til1fälle besöka faJbri!kerna och här vill
jag återge några intryck från besöket.
Första kontakten med Gustavsberg har
väl de :flesta människor haft redan som
liten parvel, Det brukar inträffa en
spännande episod i varje hem när lillen
e1'1er Iillan bhvit så stor att pottan blir
inaktuell och en intressant balansakt
på en klosettstol inträder. Som ·regel
får man därvid ta kontakt med en pjäs
som bär det där symboliska märket med
ett ankare - inom parentes sagt ett
välfunnet märke, med hänsyn till den be,
tydelse toan har i sådana situationer.
Man vill nog i allmänhet känna en trygg
förankring just då! Efter hand man väx
er upp hinner man med åtskilliga sådana
förankringar innan jordelivet är ti'lfända
och gör sådana njutningar överflödiga.
Men få torde de människor vara som
skänker en tanke åt hur, var och under
vilka förhållanden den nyttiga pjäsen
tillkommer.
J,ag har som sagt varit i tillfälle ta

del av detaljerna efter att ha ,gjort be
kantskap med den obetalbart trivsamme
ingenjören Arthur Teglund. Vid ett be
sök i örnsköldsvrk i våras talade ,han så
fängslande om Gustavsbergs tällverk
rungar att jag beslöt mig för att besöka
industrierna. Och det ångrar jag inte.
Besöket blev till ett oförglömligt minne,
mest tack vare ett ur alla synpunkter
vänJ.igt mottagande av alla jag !kom i
kont-a:kt med. Speciellt gladde det att en
Ångermanlänning sitter där som :försälj
ningschef (Arnold Erderyd ihar nött
barnslmrna i Alfreds-hem, :utanför Örn
sköldsvik) och inte mindre gladde det
att åter träffa väste11bottningen Arthur

Den här bilden av en av de gaml.a glatt
ugnarna är tagen i modern tid, strax
innan ugnen revs för wtt lämna plats för

ombyggnad, till twnnelugnar.

Teglund. Det kom förresten fram åtskil
liga gemensamma ,minnen under sa:mva
ron från den tiden Teglund var "en van
J.ig människa" i Hörnefors, som även
haft undertecknad ,antecknad i försam
lingen3 födelsebok. Annars är väl den
orten mest ,känd genom lfotbollskonstnä
rerna Nordahl ..•
Vad fascinerades jag mest a·v? Ja,

sannerligen jag kan 'besvara den frågan.
Det var iimponerande se hundr-atals vita
WC-pjäser under Nllverkning, att se hur
ett badkar ,pressas till av mastodonter,
som dirigeras med ett par enkla hand
grepp. EHer att se med vilken fantastisk
precision de kvinnliga arbetarna försed
de porslin med dekor av olika slag. Ja,
det var myoket, alldeles för myoket för
resten. Men fråga är om inte 1kamratan
dan, samarbetet från chef till ,spring
graföb alla kategorier, ändå gjorde star
kaste intrycket på mig. Ty,skar, it-alie
nare, svenskar i en enda familjär bland
ning, al'la besjälade av vHjan att göra
sitt aHra bästa av förelagda uppgifter ...
En sådan fabrik kan inte misslyckas.
Den kommer bara att utveckla och bli
en glädjekälla f.ör den svenska !koope
raUonen. Må det 'bli min innerliga öns
kan som tack för ,allt vänligt moUagan
de vid mitt besök!

Elis Bjuggstam
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SOM SAGT VAR...

Till Iivets glädjeämnen när man ligger
på sjukhus hör den vackra, vackra ser
visen med medicinalväxterna. Tänker ni
på, ni sjuksköterskor, som handskas med
den dagligen och som ju som alla andra
kan bLi litet hemmablinda, hur vacker
den är i färgen, hur mjuka och bra for
merna är, hur len den är ,i ytan och hur
utsökt graciös och välgjord dekoren är,
för att inte tala om, hur underbart det
är att slippa se spräckt eller kantstött
porslin. Jag är särskilt förtjust i den
gultonade med brun dekor. Visst är den
blå, som ni har på en del håll i per
sonalmatsalarna också vacker, men den
har 'inte "det" på samma sätt som den
bruna. Säg f. ö., om vi i handeln skulle

kunna uppbringa en vackrare vardags
servis.
Jag förgyllde upp många stunder, när

jag nyligen låg inne rpå "det vänliga
sjukhuset" (härliga, gamla S:t Erik!)
med att slå upp växterna i Ebbe John
sons utsökta, i vintras utkomna bok "ör
tagården". På den stora tallriken står de
svenska namnen på växterna, så man
behöver visst inte vara någon botanik
expert, "örtagården" är kanske närmast
avsedd som en handledning vid studier
av den förtroliande kryddgården i det
levande kulturreservatet "Gamla Linkö
ping", men den är lika intressant vid
studier i den ensliga kammaren. "örta
gården" med sina fina 1500-talsteck
ningar 'borde vara en god läsning för er
med era medicinska kunskaper och jag
tror, att ni också skulle ha glädje av
att jämföra text och illustrationer i bo
ken ,med er vackra bruksvara,

Marg,wreta Nordström
I 'I'ldskrdf't för Sveriges

Sjuksköterskor

- Och vilket problem anser direktö
ren vara det svåraste nu för tiden för·
en d'öretagsledare?
- Var man ska parkera sin bil!

*
- Kan du tänka dej att Petterssons

har telefon på WC.
- De ä inte möjligt!
- Jo, jag såg själv att teleforrkat.alo-

gen hängde där å nu ska dom få ring
sits.

- Har du hört det s·enaste?
- Nä. Vadå?
- Konsum har rökt sej i olja?
- Jaha, så kan det gå!

*
- I Amerika lade jag grunden till min

förmögenhet, ibland annat genom att spa
ra in spårvagnspengarna.
- Det skulle aldrig gå här. Kontrollen

är för noggrann.
*

- Hur går det med den där femtilap
pen, som du lovade betala igen i som
mar?
- Tyc:ker du verkltgen att vi haft nå

gon sommar i år?

*

Badkarsfötter.
Foto: G. Erixon

Gustavsbergs benporslin passar
restaurantkök.

varje
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Kort och gott . , .
Hur långt bör ett ordinärt föredrag

vara?
Denna fråga kastades en gång fram

i en krets av föreningsmedlemmar. Me
ningarna gick betydligt isär och buden
var många, från _20 minuter till en tim
me. De flesta deltagarna stannade för
något däremellan, d.v.s. 30 a 45 minuter.
I min egen ungdom, då ett föredrag

var en sällsynt och uppskattad händelse,
var det vanligt med ganska långa ut
läggningar. Fick man besök av en ta
lare, skulle denne göra rätt för sig med
ett rejält föredrag. Det dög inte att
knussla med ordet. Man lyssnade gärna
en timme eller mera.
Nu har vi kommit 'dithän att 30 minu

ter anses som ett ordinärt tidsmått, och
i många fall är väl en halv timme ett
bra riktmärke. Längden kan självfallet
Ibland med fördel vara kortare, likaväl
som vi i vissa fall med intresse och tack
samhet lyssnar till en något längre
framställning.
Det går inte att komma med generella

regler beträffande längden av föredrag
eller andra tal. En gyllene regel är dock
den, att vi bör bemöda oss om stramhet
och lagom koncentration, så att talen
kan hållas inom rimliga gränser.
I en svensk bygd fanns två män, som

ofta tog till orda i olika sammanhang.
Den ena var församlingens präst och
den andra var en bonde, vilken var byg
dens ledande kommunalman. Prästen ta
lade gärna och ofta samt länge och väl,
men trots vältaligheten kunde han ibland
bli en smula tröttsam. Bonden talade ef
tertänksamt och sakta, något knaggligt
och korthugget men med. en föredömlig
koncentration. Han påminde något i sin
stil om de ordknappa isländska sagobe
rättarna. Han benade upp en fråga med
minsta möjliga ord - och han hade lyss
narna med sig. En man, värd att efter
likna.

1Som talare eller skribenter bör vi
komma ihåg, att det inte är mängden av
ord som bestämmer värdet eller avgör
intrycket. Venkari av det sagda kan .rent,
av förtas av ett onödigt ymnigt ord
svall. En fransk diktare har bara skrivit
en dikt, men denna enda dikt har fört
hans namn till historien, och den mäk
tiga och tändande dikten har skapat
historia. Det är marseljäsen och dess
skapare, Rouget de Lisle, som här åsyf
tas.

Många av oss känner kanske oro och Ett skrik från min sida hade ganska
ängslan inför uppgiften att tala offent. säkert kunna fått chockverkan.
ligt. Hur ska vi få tillräckligt mycket
att komma med ... ? Tänk om våra
synpunkter inte räcker till för ett rejält
och imponerande anförande?
Onödiga bekymmer, dessa. Ett kort

tal blir i regel mera uppskattat än ett
långt. Vi ska inte söka imponera genom
talens längd. utan genom deras innehåll.
Korthet, klarhet och personlig överty
gelse bakom orden är synnerligen -värde
fulla talaregenskaper.
Tala kort! - och du blir en gärna

hörd talare.
Skriv kort! - och du får många lä

sare.
Hoppas att ingen läsare finner denna

tankeställare alltför kort - eller lång ...
Den kunde utan svårighet gjorts åtskil
ligt längre. Kortheten beror här av två
skäl. Dels vill man gärna söka leva som
man lär. Dels vill man tro att uppmärk
samma läsare helst filosoferar en smula
på egen hand och att funderingar av
detta slag gör bäst nytta genom att loc
ka fram egna synpunkter och erfaren
heter.

V. J.

*

När katten är borta
En septemberafton, veckan före ett

riksdagsmannaval, hade jag delat ut val
sedlar ungefär i hälften av mitt distrtkt.
Jag befann mig utanför min bostad

och i akt och mening att ta en väl-be
hövlig rökpaus gick jag runt huset.
Då hörde jag plötsligt något prassla i

hallonbuskarna och fruktträden. Jag
gick försiktigt fram på gräsmattan och
upptäckte några försigkomna ynglingar
i full färd med att beskatta mitt plom
monträd från resterna av dess frukter.
Det hade varit ett ovanligt välsignat

fruktå.r och det väsentligaste var redan
nedplockat. Men det kunde ju inte poj
karna veta.
Min egen sinnesstämning var föga

agressiv men ändå tyckte jag för skams
skull att något måste göras.
Jag gick försiktigt fram på gräsmat

tan och ställde mig med armarna i kors
för att avvakta händelseutvecklingen.
För ynglingarna blev detta en chock.

Deras vita ansikten lyste tydligt i kvälls
skymningen och när de upptäckte min
gestalt, som föreföll dem spöklik, läm
nade de fruktträdet med rasande fart
under uppgivande av en del oartikule
rade rop.

Jag drog mig i stället försiktigt till
baka och fortsatte min avbrutna valse
delsutdelning.
Någon vecka efteråt var jag på väg

till en brevlåda för att posta ett ,brev.
Ungefär femtio meter från brevlådan
stod mina unga antagonister livligt dis
kuterande.
Men då de varseblev min höga person

blev det dödstyst.
Det var en sådan där tystnad som är

laddad och full av spänning. Jag gick
med stela ben förbi pojkarna och uträt
tade mitt ärende.
Men då jag anträdde återmarschen var

de spårlöst försvunna, alldeles som upp
slukade av jorden.

,Sedan dröjde det ända till våren och
snösmältningen innan nästa samman
träffande ägde rum.
Jag var då sysselsatt med att bygga

en konstrik snögrotta åt min son, då
de bortskämda ynglingarna plötsligt up
penbarade sig i tydlig avsikt att taga
revansch.
Efter några spydiga anmärkningar

från deras sida i typisk flockgängsstil
ställde jag ifrån mig snöskoveln, fixe
rade den störste av dem och yttrade:
"Ni kan väl i alla fall erkänna att det
var ni som härjade i mitt plommonträd
i höstas?"
Verkan av detta var i högsta grad

förbluffande. Hjälten i gänget började
vingla som om luften gått ur honom och
kom med någon urskuldande förklaring.
Jag å min sida förklaJrade att saken

egentligen var av underordnad betydel
se och manifesterade detta med att stäl
la ifrån mej snöskoveln och gå in.
Efteråt erfor jag till min glädje att

de hälsade hyggligt vid möte, nästan
respektfullt.
Det är vid sådana tillfällen tanken

gärna vill förespegla en, om inte större
konflikter kunde lösas någorlunda lik
artat. Som arbetare är det ju ganska
klart att man talar i egen sak, men i
ytterlighetsfall är det väl ändå allas vå
ra liv det gäller.

Emson.

Just det
Fortsätt att lära dej konsten att Ieva
- så länge du lever.

*

Om du ramlar sju gånger, res på dej
åtta gånger!
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"Resebrev från Runmarö"
Alla vägar går till Rom påstås det.

Detta är lögn. En del går till Runmarö,
sjövägen, genom Kolströmmen och ör,
sundet och tillbaka genom Strömma ka
nal , ..
Det påstås också att de gamla romar

na drack ikvarittteter av kvalitetsvin och
att gästabuden där räckte i dagar, att
söta damer klädda i nästan ingenting un
derhöllo herrar ätare, drinkare och äl
skare, allt medan präster och vestaler
prisade värden och gästerna.
På Runmarö är det en liten skillnad.

I stället för fisk, •kokad i aptitretande så
ser och importerad från olika länder,
åts här salt ·sill importerad från Vinga.
I stället för ädla viner dracks här det
inte mindre ädla "renat". Herrar Toga
klädda och sandelskodda åt druvor och
andra otäcka och magvärksgivande
frukter, frukten på Runmarö bestod av
gurka jinlagd i brusande ättjka, Vi ut
bytte också den härdsmälta vildsvinste
ken och den mäktiga och fettgivande
lammsadeln mot nyskjutet svenskt sid
fläsk. Om deras d'isk var god så var vår
sill bättre och druvor ha en fadd smak
jämfört med gurka, och vildsvinstek har
inget att säga till om jämfört med stekt
fläsk, i synnerhet om detta ädla av
spring av släkten "von 1Sugga" är pre
parerad och presenterad samt serverad
i stekt skick av en så framstående ex
pert inom det kulinariska området som
vår vän och värd. "Mylta", du stekte
fläsk som en ängel.
Visserligen ifanns där inga cymbal

klinkande söta damer, men Sven kan
spela gitarr lrka bra, De sånger som
kvads av de gamla romarskalderna kun
de väl duga åt dom, men här min liv
och kniv brusade sången på ärans och
hjärtarnas språk med sådan bravur att
tallarna vördnadsfullt böjde sina uråld
riga kronor. Vi hade visserligen inga
mäss-sjungande vältaliga romerska
präster här, men vi hade en, som om
detta vore en olympisk gren skulle ta
hem guldet överlägset - i form och ska
pelse av den oförlikneliga "Mylla". Hans
predikningar kan för tryckfrihetslagens
skull ej återges, men jag kan försäkra
redaktören att behållningen var enastå
ende god.
Undertecknad som är en mycket blyg

och ttllbakadragen samt i högsta grad
tystlåten man var närvarande endast i
statistens roll. Ja det vill säga i någon
ltten mån hjälpte man ju till med att
framlocka de ljuveliga toner som kom
näktergalar och trastar att stumma av
beundran skåda ned på oss och >lära hur
sång verkligen ska'll låta. Om de gamla

romarnas ännu äldre gamla gudar sågo
med ett småleende på de romerska gäs
tabuden så gapskrattade Bellmans och
Albert ,Engströms skuggor åt tokrolig
heterna på Runmarö.
Elaka människor ha påstått att klago

mål inkommit från Aland med omnejd
om mystiska nat'tljud från denna del av
svenska kusten, men detta är endast
lögnaktigt och avundsjukt !förtal. Jag
vet med bestämdhet att Sveriges radio
fick många gratulerande telegram iför
det utmärkta och på arla vis underhål
lande och varierande program, som dem
ovetande utsändes från Runmarö-statio
nen denna minnesvärda kväll. Men man
kan ju ·ej göra alla tiHags, alltid är det
nån som blir missnöjd och le.
Så skulle det ätas gädda. Jaha. Så

säkert så. Sarnmanlagt hade väl under
tecknad, stödjande sig på uppgifter från
högre ort, lovat att underhålla så där
en 4-5 :familjer med fisk iför en längre
tid. Jag lfår nu på ''Myllas" vägnar be
dessa if-iskälskande familjer om ursäkt.
Dessa svinaktigt oförstående "Piscato
rial" Nämndö-tjärds-djupens innevånare
hade för tillfället, eller kanske för evigt,
slutit ett fast och rörande förlbund med
den 6. Amerikanska flottan neråt Me
delhavet till. Dessa odjur som gå under
det missledande namnet av "glupska
gäddor" hade därför iful'lt lagliga skäl
att vara allestädes frånvarande.
"•MyUa", som är en i allo trovärdig och

sanningsenlig representant för det ädla
fiskarskrået, påstår, med den ena han
den på hjärtat och den andra på familje
bibeln, att denna plats äger, hyser och
har mera ihajliknande gäddor än där

fanns vägglöss i Gröneborg. Vilket skulle
bevisas. Nåja, kunde man ej få något an
nat så fanns det ju alltid gröttjockt med
torsk att få. När den fångsten senare
räknades in så fanns där summa, säger
och skriver tre torskar. Vi!
Men en sak står säker som arvsynden:

I trevligare sällskap kan ej denna färd
göras och i ett mer gemytHgt gäng 1kan
man ej tilLbringa en kväll. Skämt och
skoj och upplivande av gamla, länge se
dan glömda minnen, en del av de histo
rier som drogs här lät ju en aning otro
liga, men som jag själv handskas var
ligt med sanningen, så tror jag var
enda en utan prut.
För mig var detta en upplevelse, det

finnes ej ett land, tro mig, som :kan upp
visa en skärgård som den svenska i
Stockholms-trakten. Ej Florida, med sina
holmar skapade av människohänder. Ej
Maine med sina kala stormpiskade kob
bar. Ej Louisiana, ens i Mässissippl-del
tat. Nog är det vackert där, men ett
intet i jämförelse med denna naturliga
skönhet. Jag :får väl Icanake be om ur
säkt för följande utlåtande. Svensken
uppskattar EJ sitt eget lands skönhet.
·Endast den som sett detta för 30---40 år
sedan och plötsligt finner sig förflyttad
tm-baka efter många år i främmande
land kan göra det med h~la sin själ.
Än en gång: Tack Sven, och till min

vän och värd Gustav Möller. Heders
gamle kamrat! Och tHl alla gamla vän
ner, som så gästvänligt öppnade sina
hem för mig. Ett frän hjärtat ·komman
de tack, jag glömmer det aldrig.

•Sincerely
George Garring.

Det gamla Gustavsberg: Sven Dufva på Klubben
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Fyra

förnåma

fartyg

från

förr

Vår förfrågan i nr 2 om ovanstående bild har föranlett
märket "Sarlör" att ge oss följande upplysningar:
Den intressanta brlden torde vara från 1870-80 och har

på sätt och vis ett ikulturhistoriskt värde. Vi ser inte mindre
än fyra olika slags transportfartyg frän förra århundradet.
Först och främst den högriggade briggen Ifrån Figeholm, en
sällsynt fartygstyp, varav numera ej någon finns Icvar. Den
sista svenska brtggen var "Gerda", som köptes av Gävle
museum. Den är numera nedskrotad, endast riggen är beva
rad. Vi ser också att Kattholmen verkligen var en holme,
skild från fastlandet av ett sund, där det ligger en "sandkil",
en grundgående segelbåt, som skärgårdsbefol'kningen använde

för transport av sand, jord och ved. Vid lastkajen ligger hjul
ångaren "Värmdö", som användes huvudsakrigen för transport
av porslinslådor till Stockholm. Den regelbundna ångbåtsför
bindelsen med Stocikholm ibörjade redan 1842, och det troltga
är att det just var "Värmdö" som inledde denna trafik.
Närmast till höger på bilden ser v,i den eleganta propeller

ångbåten "Gustavsberg I", som här torde vara tämligen ny
kommen till samhället. Atminstone att döma av navigatsons
hytten, som är halv. 1Skepparn hade att börja med endast
skydd om 'benen och för övrigt frisk luft. " 1Ettan" försågs
sedermera med inbyggd navigationshytt och med tak över
däcket ifrån hytten och tiH skorstenen.

Syster Rut är "östgöte gu-ske-lov".
Hon kom till Gustwvsberg ~927 närmare
bestämt den 1/5 och sedan dess har hon
varit Gustavslberg trogen. För att ta det
s.a.s. medicinskt var hon den 4. av fem
syskon och växte upp i föräldrahemmet
i tukt och Herrans förmaning. På den
tiden var standarden ej så hög med mas
sor av "tillgjorda" leksaker och som
barn fann hon sina käraste leksaker i
naturens skattkammare. Hon skapade
där sin f'örst.röelse och sina lekar i na
tur och fantasi. Hon blev på så sätt god
vän med blommor och djur, vilkas namn
och Ievnadsrörhållanden hon lärde kän
na och fick därmed iklar blick för livets
värden.
I ldkhet; med de andra barnen var hon

fästad vid sitt hem, och av det som ar-

Syster Rut .tar pension
betet och torvan gav fick hon och de
övriga god fostran och grundlig utibild
ning. Hon tvekade ej att ge sig in i
sjukvården och utexaminerades 19,23
som sjuksköterska i Linköping och år
1926 blev hon distriktsskötenska. .Så, för
hon hit och dit i mellansvenska ,bygder
och vikarierade inom distriktsvården,
Det var ett arbete som hon gillade.
Hon fick ligga i och hjälpa och stödja.
Mycket fick hon klara på egen hand
och roligt var arbetet,
Ar 1927 kom hon som sagt till Gus-

tavsberg. Här har hon lärt .känna liten
och stor. Alla ha vi fått smaka aJV hen
nes kunnighet, varma hjärta och kärv
het. Själv säger hon att hon tyckt om
sig bra här och hon tycker folket är
riktigt bussiga. Det är ett gott betyg
hon ger oss och vi ger även henne vårt
bästa betyg. Hennes resliga strama ge
stalt har vi lärt älska och då. hon nu
kommer flygande på sin MC vänder vi
oss om och ser efter henne, Vi tycker
att det är skönt och tryggt att hon blir
kvar här i Gustavsberg så att vi få se
henne även i fortsättningen, nu när hon
står i färd med att pensionera sig.
Ett handslag och ett kärt tack till

allas vår avhållna syster Rut.

John Bellander
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UJ
Födda.

10/6 Kid Sonny s. t. Karl Gustav Tore Lund
gren och h. h. Margit Linnea f. Andersson,
Kullen 8.
13/6 Berndt Göran s. t. Berndt Folke An

dersson och h. h. Inger Elise f. Andersson,
Rutens v 8.
16/6 Jan-Ake s. t. Sven Olle Mattias öst

gren och h. h. Eva Teresia f. Nyström, Hästh
v. 7.
20/6 Lars-Erik Arne s. t. Sven Erik Johans

son och h. h. Lilly Anna Linnea f. Norman,
Trallbanev. 8 B.
20/6 Elsie Monika d. t. David Rune Jonsson

och h. h, Maj-Britt Elsie f. Eriksson, Ma
riag. 13.
5/7 Per-Olov Artur s. t. Lars Bertil Albert

'I'eglund och h. h. Wa!lie Irene f. Anders
son, Trallbanev. 2 a.
15/7 En dotter t. Sven Bertil Källander och

h. h, Karin Evy Elisabet f, Gustafsson, Ske
vik.
20/7 En son t. Olle Hjalmar Napoleon Hägg

borg och h. h. Marianne f. xuuin, Thun
Ollev. 17.
24/7 En son t. Börje Söderberg och h. h,

Gunvor Maria f. Lindefalk, Hästh, v. 3.
28/7 En son t. Walter Vilhelm Jahnsson

och h. h. Inga Svanhild f. Carlberg, Lagnö.
2/8 En son t. Sven Erik Sundberg och h. h.

Anita Christina f. Jakobsson, Rutens v. 22.
10/8 Lars Ake Michael s. t. Ake Gustaf

Adolf Larsson och h. h. Gun Inger Kerstin f.
Johansson, 3 :e Tvärst. 6.
14/8 Helena d. t. Valter Remmel och h. h.

Helvi Mirjam f. Hannula, Trallbanev. 6 a.
23/8 En dotter t. Lars Bo Kindberg och

h. h. Mona Else-Britt f. Stålgren, Mörtnäs
1:496.

Vigda.
20/6 Knut Ingvar Olsson, Mariaplan 9 och

Gudrun Margareta Kristina Nilsson, Maria
pl. 10.
20/6 Karl Ake Valdemar Johansson, Asp

vik 1:180 och Astrid Mari-Ann Mäkinen,
Hästh. v. 4 B.
20/6 Henning Teodor Bylund, Irigarög. 2

och Hjördis Viktoria Vickerfält f. Hagström.
20/6 Börje Söderberg, Ingarö och Gunvor

Maria Lindefalk, Hästh. v. 3.
28/6 Anders Ingvar Hansson, Huddinge och

Anna Valborg Birgitta Axelsson, Ald.h.
5/7 Nils Robert Gustafsson, Täby och Siv

Else-Maj Nyman, Hästh.terr. 1.
12/7 Per-Erik Hedberg, Hästh.terr. 24 och

Ulla Nordström, Björnskogsv. 6 a.
2/8 Sven Roland Karlsson, Sthlm och Ulla

Marta Maria Karlsson, Mörtnäs 1: 524.
9/8 Hans Bertil Fingal, Värmdög. 7 och

Ragnhild Eivor Malmberg, Skogsbo.
9/8 Jan Ake Kjell Hillgren, össeby-Garn

och Gertrud Maria Magnusson, Björnskogsv.
6 B.
16/8 Uno Gerhard Sjögren, Enskede och

Monica Hillevi Fritsch, Berg'sg. 1 a.
30/8 Ture Gotthard Eriksson, Hästh. terr. 22

och Gun Britt Margareta Naenfeldt, Hästh.
terr. 1.

Tack!
För all uppvaktning på min SO-års

dag ett varmt tack.
Hulda Pettersson

Ett varmt tack till fabriksledning och
arbetskamrater, grann,ar, släkt och vän
ner för glädjande uppvaktning på min
SO-årsdag.

Carl Petterson

Döda.
30/6 F. packaren Sigfrid Villiam Aberg,

Villag. 12. 70 år.
3/8 Fru Beda Amanda Andersson f. Vest

man h. t. Frans Gustav Andersson, Kullen 5.
70 är.
23/8 F. städaren Gustav Reinhold Karlsson,

Algat. 1. 74 år.
25/8 Chaufför Per Johan Akerström, Algat 2.

74 är.
2/9 F. fabr.arb. Fredrik Frans Evald Vibcrg,
Tallåsen 4. 80 år.

För visad vänlighet på min 10-årsdag
ber jag härmed få fmmföm mitt varma
tack.

Mia Box

För all vänlig uppvaktning på min 50-
årsdwg ber jag att få uttala mitt varma
tack.

Gunnar Bylund

Till fabriksledning, släkt och arbets
kamrater framföres ett varmt tack för
vänlig hågkomst på min 70-årsdag.

Oskar Fredriksson

Ett hjärtligt tack till släkt och vän
ner, och gr,annar, för ,(J)U uppvaktning
på min 60-årsdag!

Ester Forsberg

*
För vänligt deltagande vid min makes,

William Aberg, bortgång och jordfäst
ning ber jag att få f'mmföra mitt var
ma tack.

Martina Aberg

Ett innerligt tack till alla dem som så
varmt deltagit i vår stora sorg vid min
makas, vår moders bortgång.

Gustav Andersson
Barnen

Södra Ingarö, 2 rum, stort kök, uthus
m.m., passande mindre familj, ledig
p. gr. av dödsfall. Föregående an
ställda i 30 år. Ägaren önskar någon
hjälp i hushållsarbete och utomhus
arbete. Referenser och svar till "Ing
aröfjärden", genom "Gustavsberga.,
ren".

Agnes Olson skickar en flyghälsning från San
Fransisco. Lyckligt hemma efter en intressant
resa i Sydeuropa och en ännu härligare tid
i Sverige. Hälsningar till alla hon mött, och
som hon tycker gjort vistelsen i Gustavsberg
särskilt trevlig. Maken instämmer. - Tack!
Skriv gärna Dina intryck eller om något ung
domsminne frän Gustavsberg. Och välkommen
äter!

Red

pålitligturtill
tvåsiffrigtpris!
NU: Även Arsenal

damarmbandsur

THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4
Gustavsberg

Gustavsbergarel Vid behov av
Persienner och Kornischer

Vänd er till

eller vid reparationer

Kåre Höjer tel. 0766/31292
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• •HEMMA BAST
är devisen under vilken

Textil
Möbel

Special
aktualiserar varor till hemmets utrustning

Se våra skyltfönster och gör. besök i butikerna
Läs: Tidningarna Vi och Hem-Tips
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God Jul och Gott Nytt Ar!
God jul och gott nytt år! Vanliga och

vänliga önskningar, dessa. Vi både tar
mot och ger dem inför julen och kring
årsskiftet, Helt naturligt. Vi önskar rför
egen del en god helg och vi ser med mer
eller mindre förväntan och hopp mot det
nya året. Och samma goda ·som vi ön
skar oss själva, unnar vi väl också
andra.

Varma tankar, ljusa förhoppningar
och goda önskningar kan ha sitt stora
värde. Men det får då inte lbara, stanna
vid tankar och drömmar. Först när vi
tar oss samman och gör rejäla an
strängningar för de goda önskemålens
förverkligande, har vi rätt att vänta re
sultat. Tro utan gärningar är en död
och orruktbar tro.

Till en högre grad av trivsel och gläd
je leder många vägar. En av dem heter
det goda :kamratskapet. Vänskap och
samhörighet ifår livet att lysa och blom
ma. En god kamratanda lfår glädjens
blomster att växa, Men det gäller för oss
lite var att skapa den rätta jordmånen
för denna fina växt. Här kan vi alla göra
en fruktbringande insats genom vårt
sätt att verka och vara, genom värt lju
sa och goda kamratsinne. Vår ton och

anda betyder oerhört mycket. Våra
handlingar likaså. Det är sant och visst.

Våra praktiska insatser uträttar all
tid långt mera än våra tomma önskning
ar. Vi vill nå en högre grad av sam
hörighet, resonlighet och .gemenskap.
Denna naturliga och förnuftiga längtan
måste ta gestalt i vår dagliga gärning.
Vi måste efter måttet av våra ikraiter
och möjligheter ställa de gemensamma
intressena och strävandena i centrum.
På så sätt fostrar vi oss till medmänni
skor och medarbetare. Vi kan uträtta
mycket i den vägen, bara den goda vil
jan finns.

Både vardag och helg får en ljus ton,
om vi känner med oss att vi gjort det
bästa i olfka, avseenden. Vi har sålunda
i vår makt att påverka stämningen så
väl i vår omgivning som inombords. Det
ta kan vi, även om vi helt naturligt i
vissa större sammanhang känner oss
tämligen små och maktlösa. Gör vi vad
vi kan för att lfrämja förnuft och god
vilja, när kanske våra inflytelser ganska
långt. Då 1blir det också mera allvar och
innehåll i vår gemensamma önskan:
God jul och gott nytt år!

V. J,

Nu är klockan ett,
vita flingor falla.
Granen har vi klätt,
hemma äro alla.
Pappas fruktvin, rött och präktigt,
mammas julöl, svalt och mäktigt.
Dopp i grytan, skinka, bröd.
Ljus och mat i överflöd.

Nu är lutfisk, gröt
dukat uppå bordet.
Russin, äpple, nöt.
Julsången och Ordet.
Vem får mandeln? Nu vi rimma,
ljusen ifrån granen glimma.
Hör! Det knackar, vem är det?
Där står tomten med paket.

Nu i skrindans halm.
Medan facklan flammar
ljuder jukns psalm
mellan skogens stammar.
Hästen frustar, stjärnor flämta.
Kyrkans klockor samman klämta.
Orgelns brus och sångens ljud.
Frid på jord är Julens bud!

Gösta

i-...'"\..-.,J;,@1,,.,,',~•, .-·
li .. ..

~ ~ · ... · .. · .; ·•:

\ '
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Människovärdet
Nutida ungdom kan knappast göra

sig en föreställning om hur stor klass
skillnaden var för bara ett halvsekel
sedan. Här har skett en ständigt fort
skridande utjämning både på det eko
nomiska och det sociala området. De
mokratin har segerrikt brutit igenom
och medfört förmåner som vi tidi
gare inte vågat drömma om. I dikta
turländerna mobiliserar man en väl
smord porpa:gandaapparat, för att vi
sa vad som uträttats. Även om detta
inte är något att efterapa för oss, vo
re det kanske skäl i att med vissa
tillbakablickar verkligen framhålla
vad som skett i detta land under de
senaste femtio åren.

Ja, visst har det hänt mycket som
berikat människan och höjt hennes
värde. Många omvärderingar har
skett, vilka lett till att klassgränser
na håller på att utsuddas. Avståndet
mellan akademikern, direktören, in
genjören och kroppsarbetaren är inte
längre så stort som tidigare. Den för
bättrade skolundervisningen, studie
och föreningsverksamheten, har höjt
folkbildningen och delvis överbyggt
klyftorna mellan olika folkgrupper.
Kroppsarbetaren är mera respekterad
än tidigare. Hans standard har !i alla
avseenden närmat sig de s. k. intel
lektuellas. Språkbruk, uppträdande ja,
allt har lett till att det ofta är svårt
att säga vem som är vem. Ändå finns
det så många frågetecken vid vägen
som leder mot denna utveckling och
utjämning.

"Människan i centrum" - detta
humana slag ord har väl aldrig an
vänts oftare än nu. Staten, organisa
tionerna, allt som är av någon be
tydenhet vill slå vakt och värna om
människan. Omtänksamheten synes
ibland så stor, att man ofta blir en
smula fundersam. Utvecklingen har
lärt oss att när fara är å färde då
talar och skriver man gärna om att
värna, bevara och förbättra. Skulle
dessa slutsatser vara riktiga då finns
det alltså smygande krafter, som vill
nagga människovärdet i kanterna.

Redan som barn blir människan
mätt och vägd efter alla konstens reg
ler. Värderingsnormerna baseras på
mer eller mindre vetenskapligt fast
ställda testningar, där risk finns att
människan värderas efter den poäng
summa som uppnås. Det beror då of
ta på kunskaperna, eller förmåga att
inhämta kunskaper som blir avgöran
de för människans värde.

Människans egenvärde är det inte
så många som reflekterar över. Den
rike hålles gärna för att vara värde
fullare än den fattige, inte bara eko
nomiskt utan även socialt. Värderas
måhända inte godsägaren högre än
den fattige torparen? Är inte högsko
lelärarinnan förmer än fabriksarbe
terskan? Och dock - kanske den se
nare ifråga om begåvning, karaktär
och allmän vandel är den värdefulla
re, den bästa. Vi rör oss här med gam
la traditionella och tvivelaktiga vär
deringsgrunder, som endast långsamt
kan förändras.

"Människovärdet vi fordrar tillba
ka" - denna gamla kampsång har in
te sjungits förgäves. Arbetarrörelsen
har fordrat, och fordrar det fortfa
rande. Men man kan undra om vi än-

8ul
Julen,
vinterns högtid är inne.
Det ringer en klocka,
det tränger ett minne
och högstämd blir tanken
i hjärta och sinne.

Väl minnes man då
sin barndoms Jul,
där snövidder stå
kring gårdarna grå
med klappwr och mat,
och jultomtens fat,
som han skulle ha i sitt skjul.

När friden sig sänkte
över vår jord,
och pr~ten i ottan
läste sitt ord.
När julpsalmen ljöd
mot kyrkvalvets höjd
till människors stöd,
till glädje och fröjd.
Se, då var· det Jul!

Wala

nu haft ett människovärde, som är
värt att fordra tillbaka? Kanske inte.
Eller har vi en förnimmelse hur rätt
visa och samverkan skall ge männi
skovärde?

De flesta människor tillhör någon
organisation, med uppgift att tillva
rataga deras intressen, ibland att be
vaka människovärdet. Även här gäl
ler det att se till att människan, med
lemmen, icke bara blir en kugge i en
vältrimmad organisationsapparat, Sit
ter man som vanlig medlem i en stor
organisation kan man nog känna sin
egen litenhet inför viktiga avgöran
den. Är man händelsevis med på nå
gon stor rikskongress kan ens liten
het övergå till rena vanmakten. Det
finns alltid risker att någon liten
klick av ledare använder sig av "de
stora medlemsmassorna" för att nå
sina egna syften. Då blir organisatio
nen en tummelplats för strebertyper
och lyckosökare, och icke ett värn för
den enskilda människan.

Och Staten? Ja de som sett de ,se
naste årens krigsfilmer i TV har bli
vit förfärade över föraktet för män
niskovärdet. Antalet nedskjutna flyg
plan har noga noterats, medan antalet
förlorade människoliv förbigåtts med
tystnad. Städer och byar har utrade
rats, de materiella förlusterna har va
rit enorma, men människorna - hur
har dessa värderats? Staterna har
här visat en råhet och en busaktighet
gentemot den enskilda människan, en
hemsk brist på vördnad för livet, för
människan, som ingen tidsepok tidi
gare lär kunna uppvisa. Här om nå
gonsin har människan varit till för
staten, och icke staten för människan.

De kemiska beståndsdelar männi
skan består av värderas till fem kro
nor. Det är en värdering som håller
och är lika för alla oavsett yrke, in
telligenskvot eller övriga värderings
grunder. Det blir väl inte denna kras
sa värdering av människan, som är
det enda realistiska nu och i framti
den?

Här ovan har pekats på en utveck
ling där människan fått det bättre,
och en tro att människovärdet skall
bli respekterat. Värderingar och om
värderingar pågår dock ständigt. En
klassutjämning är i och för sig ingen
garanti för att människans egenvär
de blir större. Vår uppfostran, vår
undervisning, våra organisationer,
vårt samhälle, ja alla enskilda är slut
ligen delaktiga och ansvariga i hur
människan formas, hennes liv gestal
tas, att hon får sitt människovärde
tillbaka.

Axel öhlund
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Utstallningsreuy
an nr 4 har det varit livligt igen

på utställningsfronten. För att ta sa
kerna i kronologisk ordning plockade
Gustavsberg och Stig Lindberg hem
vå guldmedaljer för Terma och Gour

met på California State Fair Exposi
tion i San Francisco, där för övrigt
svenska textilare bärgade en rätt stor
skörd av guldmedaljer.

Den 8 oktober öppnades hos Bon
niers i New York - en av världssta
dens toppaffärer för nordiskt konst
hantverk - utställningen "Wi1helm
Kåge, Exhibition of Stoneware", där
Kåge ställde ut ca 225 pjäser av sitt
Farstagods, huvudsakligen 'I'erra-Spi
rea. Han hade stor framgång både hos
kritiker och publik. Pressen utnämn
de honom till en av världens tre bästa
konsthantverkliga keramiker, de två
andra namn som nämndes var Hama
da, Japan, och Bernhard Leach, Eng
land. Tillsammans med tre andra ke
ramiker delade Kåge också första pri
set i den internationella keramiska
tävling på Syracuse Museum of Fine
Arts, som öppnade under hösten. Den
na utställning vandrar nu vidare un
der mer än ett år framåt och skall
bl. a. till Metropolitan Museum i New
York. Även Stig Lindberg och Berndt
Friberg är representerade på denna
utställning.

På hemmaplan har flertalet av Gus
tavsbergskonstnärerna deltagit i
Svenska Slöjdföreningens utställning
"Form i centrum". Den 5 november
kom Berndt Friberg till Smålands Mu
seum ,i Växjö med en stengodsutställ
ning och lyckades verkligen att i den
na glasets hemortsstad samla en stor
och intresserad publik.

Dagen efter öppnades den stora ut
ställningen "F'ormes Scandinaves" i
Paris, där Gustavsberg deltog som en
da svenska porslinsfabrik både med
vardagsvara, benporslin, ugn:seldfast
och flameldfast men naturligtvis ock
så med stengods av Berndt Friberg,
Stig Lindberg, Karin Björquist och
Lisa Larson. I den svenska avdel
ningen väckte en vägg gjord enligt
det Liljeforska systemet av Björn Al
skog och Birger Arvidsson på Kåge
verkstad stor uppmärksamhet. Det
var en utomordentligt vacker utställ
ning och Gustavsberg gjorde en fin
insats, som vi hoppas skall hjälpa de
stora panisiska varuhusen om att säl
ja mera Gustavsbergsporslin.

Just innan pressläggningen kan vi
rapportera att Stig Lindberg gjort en
utställning på Artium Expose i Göte
borg med stengods, sina nya målade
Karnevalplattor och dessutom prover
på den nya ugnseldfasta serien Bo
hus, som just är färdi,g att släppas
ut på marknaden.

Men det är inte bara porslin, som vi
ställer ut. I oktober öppnade Gustavs
berg en utställning på konstsalongen
Artek i Stockholm, som hette "Emalj
från Gustavsberg". Den visade både
fasadplåtar i emaljerat järn och pro
ver på emaljerad aluminium, som är
det nyaste nya på detta område. För
utom badkar, bojar och en provserie
vardagsvaror av Eje öberg i emalje
rad aluminium utställde flera välkän
da konstnärer emaljarbeten, som de
gjort på badkarsfabriken. Utom våra
egna Stig Lindberg och Eje öberg,
som bä,gge fick sina konstverk sålda,
utställde Endre Nemes, Sven Erixson,
La:ge Lindell, Karl-Erik Hulten och
Arne Jones. Det var David Westman
som gjorde utställningen i samarbete
med oss gustavsbergare. Vi fick fina
lovord både från arkitekterna, som
utställningen huvudsakligen var äg
nad åt, och av den konstintresserade
publiken.

Arthur Hald

Stig Lindberg ristar stengods.

Lisa Larson skulpterar.

Interiör från emaljutstälningen på Artelc.
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En kung i Sachsen samlade porslin,
men samlingsvurmen blev en riktig sjuka.
Han bytte bort till kungen i Berlin
sitt garde - tänk - mot en kinesisk kruka!

Femhundra man med sabel och karbin,
som preussarn visste att förträffligt bruka,
i exercisen smidiga och mjuka,
i krig en mur, tänk, mot - en blå terrin!

Femhundra man med hårpungoch med puder!
Slikt dårhusdåd allt vanvett överbjuder
från världens början - ja, så tycker ni.

Sen bytet gjordes, har ett sekel svunnit:
Femhundra tappra hjärtan brista hunnit,
den gamla krukan - hon står ännu bi.

Carl Snoilsky

Kdge med Terra Bpirea

Ett foto som visar hur japanerna kopier,at en av våra schlager, Salixkoppen.
Koppen till vänster, den japanska fältspatkoppem, säljs tiU halva pri:s~t av vår

benporsUnskopp, som kostar 36 kr. pr dussin.
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Skolan ••vaxer

Totalvy över nybygget, sett från norr. Till höger gymnastiklokalen, i mitten
skolkök, slöjdsa"lar och bespisningslokal, till oiineter skolverkstad.

En bild från den nu betydligt utökade skolgården, som är asfaltpermanentad.
I bakgrunden skönjer mam äe: praktiska regnskyddet.

Flrån och med höstterrnlnen kunde
Kvarnbergsskolan ta i bruk en del a,v de
nya Lokaler, som åstadkommits i senaste
etappen av skolans utbyggnad. I och
med nu kan Enhetsskolan !funktionera
till lfullo, dels genom den nya förnäm
liga gymnastikbyggnaden, lokalerna. Iför
skolkök, textil- och metallslöjd, bespis
ningen oeh inte minst den r,i,kt utrustade
veräcstadslokalen Iför 9 y.
Arkitekter ooh byggmästare har
åstadkommit lokaler, som äro så prak
tisika och ändå ,stnlfruI!a, aitt de icke tor
de behöva någon vidare utsmyckning.
Elnda nackdelen med nylby,gget är att
skolan mest varje vecka får motta be
sök från när och fjärran, som enstäm
migt lovordae vad rom åstadkommits.
V1i ger här ett bildsvep över några av
lokaliteterna i bruk.

Floto: HHding Ohlson

Den konstnärliga entren till bespisnings
lokalen har väckt allmän beundran.

I skolan. pågår just nu enligt fullmäktigebeslut försök med
djiipfryst mat, till synes ett porpulärt arrangemang. En måltid
kan bestå av en varmrätt i aluminifolie, tetramjölk med

sugrör och smörgås.

I lokalen kan på en gång utspisas c :a 225 elever. Barnen sitter
kZwssvis til/Jsammans med sin lärare. För att vinna takhöjd är
bärkonstruktionen synlig, vilket i förstone ter sig något ovant.
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I metallslöjds-alen kan eleverna arbeta
som smeder med ässja och andra

nödvändiga redskap,

I skolköket ingår också fullständig
tvättutrustning.

Gymnastikdirektör Lindahl instruerar
här em elev i barrgymnastik, en nyhet

för Gustavsberg.

Interiör från metallslöjden.

Den stora glasväggen i gymnastiksalen ger gott ljus för gymnastik
och idrottsövningar.

Detalj från skolans kanske förnämlig(J)Ste lokal, "stjärnskot
köket". Både pojkar och flickor undervisas i hemkunskap -

ett popi~lärt ämne.

I mitten av skolköket dwkas här till måltid. Runt om borden
pågår arbetet i de fyra köken.
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Ingaröhemmet och Ingaröhemsfonden
En historik

Den 17 maj 1957 övertog Oustavsbergs
kommun med Kungl. Maj :ts medgivan-
a Ingaröhernmet. Dittills hade Stiftel

sen Hem för gamla i Ingarö förvaltat
detta under länsstyrelsens tillsyn. Vid
övertagandet erlade Gustavsberg till
stiftelsen 80.000:- kronor. Sedan hem
mets skulder betalats återstod 55.466:
kronor. Av detta belopp bildades nu (li
kaledes med nådigt tillstånd) lngarö
hemafonden, som är en ny stiftelse, som
avlöser stiftelsen Hem för gamla i Ing
arö. I stadgarna för Ingaröhemsfonden,
fastställda den 8 december 1956 av läns
styrelsen, kunna vi bl. a. läsa följande:
"Stiftelsens kapLal får icke förbru

koe ...
Den å, liga rän:an skall, sedan en tion

del lagts till kapitalet, användas iill för
delning bland behövand3 å:dringar i Gus
tavsbergs kommun, i första hand åt dem
om bo i lngarö.
S ifteteen. skall förvaltas av kyrkorå

det i lngarö församling.
Stiftelsen ."kall s:å under länss,yrel

senJ tillsyn!'
*

Då nu stiftelsen Hem för gamla i
Ingarö upphört, är en redogörelse för
de.is tillkomst och verk.amhet på sin
plats.

I Ingarö försaanling b.ldades år 1924 två
kyrkliga sykretsar med uppgift att ar
beta för missionen och kyrkliga ändamål
men också för de behövande i Ingarö
församling. Det sista var av nöden. På
den tiden hade "statarna", otta med stor
barnskara, det mycket svårt. Julen 1924
försökte sykretsarna att hjälpa de mest
behövande barnen och ställde dessutom
till med en julfest för alla barn i försam
lingen, en fest som blivit en fast tradi
tion. Men den ömmaste punkten var åld
ringsvården. Den som skriver dessa ra
der valdes är 1925 till fattigvårdsstyrel
sens ordförande. Ingarö fattigvårdssty
relse hade då sina vårdbehövande gamla
på Värmdö ålderdomshem. Vi hade ing
en annan möjlighet. Men de gamla, som
i ålderns höst måste förns bort från
Ingarö och de människor de vuxit till
samman med under ett långt strävsamt
Iiv, för dem var det något av deporta
tion att resa till Värmdöhernmet. Därför
var· det förenat med största svårighet
och många övertalningar, innan man
,:kunde förmå de orkeslösa och sjuka
gamlingarna att följa med dit. Ej säl
lan måste det ske med milt tvång. I
ett fall tyckte grannarna, att det var

så tragiskt, så att de vägrade utlovad
hästskjuts. Med bil kom man inte dit
där den gamla bodde i sin kalla stuga.
Och han kunde endast med svårighet gå.
Vi togo oss emellertid sakteliga fram till
bilväg.

Då jag relaterade detta och liknande
fall i Skälsmara sykrets, sade ordföran
den, folkskollärarinnan fru Anna Back
man: "Varför skulle vi inte i sykretsar
na kunna arbeta på ett hem för gamla
här i Ingarö. Att det behövs det hör vi.
Kommunen varken kan eller får bygga.
Men vem kan h.ndra oss?"

Den unge prästen - fattigvårdsordfö
randen fick något att tänka på. Frågan
var: kyrka eller socialvård? Efter en
vecka var den löst, Svaret blev: kyrka
och socialvård. De aktuella förhållande
na 1 Ingarö krävde denna Iö.in.ng.

Sykret3arna arbetade v.nterhalvåret
och hade sina försäljningar på somrar
na. Gu...tavsbergs Fabr.ks Intressenter
voro frikostiga med porslin, främst hov
jägmästare Vwtor Odelberq, som visade
ett aldr.g tröttnande intresse. Och så
kommo våra många sommargäster,
skänkte ooh köpte. Ar 1929 hade sykret
sarna i Skälsmara och i Pilhamn, där
fru lng:;borg Wanngå, d var den drivan
de kraften, tillsammans på sina bank
böcker 11.000:- kronor. Nu utfärdades
ett upprop för det blivande hemmet för
gamla. Jag besökte ärkebiskop Na.han
Söderblom, som med glädje varmt för
ordade insamlingen: "Behovet av ett ål
derdomshem på Ingarö ligger i öppen
dag", skrev han bl. a. Den andre, som
förordade företaget var statskonsu
lent Julius Håkanson, som sedan hjälpte
oss med goda råd under många år.

Flera välbärgade som sommartid bod
de på Ingarö, bidrogo med större be
lopp, ingen nämnd och ingen glömd. Gud
löne dem.

Den 5 maj 1931 kunde sykretsarna
uppsätta en stiftelseurkund på 29.625:96
kronor för ett hem för gamla i Ingarö.
Detta skulle förverkligas av en from
stiftelse, som skulle få stadgarna god
kända av Kungl. Maj:ts Befallningsha
vande.

Stiftelseurkunden undertecknades av
29 närvarande sykretsmedlemmar. Sty
relse för stiftelsen tillsattes, likaså en
byggnadskommitte. I båda invaldes fru
Ekia Andersson, Skälsmara. Efter fru
Backman blev hon ordf. i Skälsmara
kretsen och var ledamot i •stiftelsens sty
relse frän begynnelsen till dess upphö-

Fru Anna Backman hyllad för sina
insatser.

rande, en synnerligen intresserad och du
gande kraft.

Tomt för det blivande hemmet uppläts
av Kungl. Kammarkollegiet på präst
gårdens mark. Upplåtelsen gäller, så
länge tomten användes för detta ända
mål.

Stockholms Läns Sparbank beviljade
stiftelsen ett lån på 20.000 :- kr.

Arkitekt Olof Holmberq, ritade hem
met med arbetsbeskrivningar och kost
nadsberäkningar och var byggets kon
trollant, allt kostnadsfritt. Ingaröhem
met byggdes efter dåtida högsta stan
dard för ålderdomshem. Det beräknades
för 10 vårdtagare. Enda-st nedre botten
inreddes. (Den senare skedda inredning
en av övre botten är att betrakta som
en nödfallsutväg, för att bereda ökat
antal vård-behövande rum.) En tid måste
17 pensionärer mottagas!

Många gåvor, armatur, möbler, hus
geråd, tavlor m.m, strömmade in från
goda givare. Hemmet stod i november
1931 klart, att tagas i bruk.

Invigningen förrättades av landshöv
ding Nils Eden i närvaro av fram-ståen
de representanter för socialvård och fi
lantropi samt representanter från grann
kommunerna, Där var donatorer och sy
kretsmedlemmar. Gustavsbergs goda
kyrkokör under ledning av musikdirek
tör Arvid österlundh sjöng. Det var en
stor dag för kyrka och socialvård i
Ingarö.

Så kunde de våra hämtas hem från
Värnidö.

Hemmets första föreståndarinna var
fröken Helga Lockner. Hon var utomor
dentligt kunnig, intresserad och god mot
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de gamla. I femton år skötte hon hem
met. Vi minnas henne med tacksamhet.

Hemvård bereddes nu dem, som så
önskade, på Ingaröhemmet. Betecknan
de för de första 15 åren var, att många
ännu rätt arbetsföra ingaröbor valde att
bo på hemmet i stället för i obekväm
bostad. Andra bodde sommartid hemma
och vintertid på hemmet. Det var på den
tiden inget ovanligt, att finna 6-8 av
våra pensionärer i fullt arbete med oli
ka hushållrgöromål, när man hälsade på.
Ett par riktiga trädgårdsmästare hade
fullt upp att göra i ålderns höst och
pannskötare hade vi med. En vänlig och
glad anda mötte alla besökande. Vi hop
pas, att den alltid skall finnas där. Även
åldringar från andra kommuner sökte
plats på Ingaröhemmet och i mån av le
diga sådana bereddes de rum.

Tiden gick hastigt. Med de höjda folk
pensionerna fingo de gamla det bättre
och stannade kvar i sina hem, till dess
att sjuklighet tvingade dem att söka
hemvård. Så blev Ingaröhemmet under
vissa tider mer sjukhem än ålderdoms
hem. Därtill kom, att många sjuka, för
vilka vård icke kunde beredas på sjuk
hus måste tas in på hemmet. Vi voro
glada över, att vi även kunde göra det
ta, men flera biträden till föreståndarin
nan, sjukbiträden och vakhjälp måste
engageras. Hemmet fordrade tid efter
annan reparationer och modernisering.
Intet fick eftersättas. Vid kosthållet la
des vikt. Till andra världskriget stod
alltid "äkta" smör på bordet. Gärna min
nas vi de verkligt festbetonade högti
derna.

Men sykretsarna understöddes och gå
vor kom från nya stirtelsevänner och
den 15 januari 194,6 var stiftelsen Hem
för gamla i Ingarö skuldfri. Och detta
trots det, att våra gäster där och sär
skilt de mindre bemedlade erlade avgif
ter, som lågo under driftskostnaderna.
Ingarö kommun, som icke har behövt bi
draga till hemmets kostnader, hjälpte
välvilligt till med borgen för det första
länet på 20.000:- kr., som tidigare
nämnts. Och den upplät tomten av eck
lesiastikjorden till Ingaröhemmet. A sin
sida fick kommunen avsevärt mindre
kostnader för åldringsvården.

Det stod tidigt klart för styrelsen, att
Ingaröhemmet, även om det ej var kom
munalt icke blott skulle kunna tävla
med de kommunala ifråga om standard
utan även, att föreståndarinnans och
personalens utbildning skulle motsvara
högsta anspråk. Likaså var det styrel
sens uppfattning, att deras löner skulle
utgå efter gällande avtal. Närmaste fö
rebilden blev givetvis Gustavsbergshem
met, Och tacksamt skall här nämnas
det utomordentligt goda samarbete, som

rådde mellan de socialvårdande organen
i Gustavsberg och Ingarö. Ett särskilt
tack går till riksdagrmannen, landstings
ordföranden Gunnar Andersson.

*
När Ingarö kommun förenades med

Gustavsberg till storkommun, var det
självklart, att socialvården i dess helhet
borde centraliseras. En mängd bidragan
de faktorer gjorde det också aktuellt för
stiftelsens styrelse, att överlåta Ingarö
hemmet t:11 Gustavsbergs kommun. Nya
lån på 17.000:- kr. hade mäct uppta
gas för reataurerings- och förbättrings
arbeten under åren 1949-1952. Drifts
kostnaderna, särskilt för personallöner
och hushållet hade mer än fördubblats
och styrelsens ordf., tillika föreståndare
för Ingaröhemmet, hade 1950 flyttat till
Stockholm. Vårdkostnaden per pensio
när och dygn på Ingaröhemmet hade
stigit från c:a 3:- kronor 1932 till c:a
13:- kr. år 1953. Och år 1954 fanns på
Ingaröhemmet 13 vårdtagare. För 12
betalade Gustavsbergs kommun. När så
denna förklarade sig vilja fortsätta åld
ringsvården på Ingaröhemmet med sär
skild hänsyn till vårdbehövande ingarö
bor, fann stiftelsens styrelse det riktigt,
att den övertog hemmet.

Så har nu skett. överläggningarna
mellan Gustavsbergs kommun och stif
telsens styrelse har präglats av sam
förstånd.
Vi som arbetat för Ingaröhemmet ha

va gjort det med glädje. Och det lilla vi
förmätt har mer än rikligt belönats av
våra kära gamlas tacksamhet. Vi fram
föra till alla, som skött stlrtelsens Hem
för gamla i Ingarö ett av hjärtat gående
tack och vi önska vår arvtagare, Ing
aröhemsronden, att den måtte bli till god
hjälp för de behövande och till glädje
för dem, som fördela dess räntemedel.

*

Dr Torsten Wanngård
(1956 erhöll dr Wanngård Patriotiska
sällskape s guldmedalj för sin långvariga

och gagnande verksamhet)

Ännu mycket mer skulle kunna skri
vas, men det får nu räcka med vikt'gare
data. Det väsentligaste återstår dock. I
Ingaröhemmets hittillsvarande historia
har det rent personliga inslaget varit
dominerande, den personliga omvårdna
den och den personliga gemenskapen.
När jag gått igenom stiftelsens böcker
och handlingar ha många, många goda
och vänliga ansikten mött mig. Bland
dem många sykretsmedlemmar, donato
rer, pensionärer, som icke längre leva
kvar bland oss. Vi vörda deras minne.

Som all annan historia är Ingaröhem
mets en, som berättar om svårigheter
och möda men också om framgångar,
om mörker och ljus. Men för oss, som
nu blicka tillbaka, överstrålar ljuset allt.

Med hjärtliga hälsningar till alla
Ingaröhemmets Vänner

Torsten Wanngård.
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''Klubben"
ågra anteckningar kring ett kommande

100-års jubileum
~iigon gång under år 1859 lär gods

ägare Sam, Godenius ha kommit på den
'orsinta tanken att till sina anställda

ge lokal och plats för studie- och fritids
cerksamhet, Enligt g,amla stadgar star
tade denna institution 1860, varför vi tiil
nästa årsskifte kan inrikta oss på att
fira ett rätt unikt jubileum,
Det finns uppgifter att man redan 1860

lade grunden till ett bibliotek. Verksam
heten började i det då nybyggda Värds
huset till "medlemrnarnas och samhäl
lets nöje och trevnad."
Vi liaa: bett Axel Björkman att skriva

några rader om Folkparkföreningens
gamla företrädare i kultur- och nöjes
livet.

Red

~+

Ägaren till
grosshandlaren

GustavS1bergs Fabriker
Samuel Godenius var

alltså den S01I11 instdf'tade Gustavsbergs
Arbetares Klubb. Detta namn :finnes i
antaokndngar från mitten av eo-catet men
har sedan förkortats till Oustavsoergs
Klubb och rtill slut hette den rätt och
slätt Klubben.

I en inventarieförteckning från 1865
var tillgångarna upptagna till 407 kro
nor för klubblokalen, 658 kr. för teatern,
en skogsdekoration till 60 .kronor och ett
piano till 300 kronor.

Vid tiden för klubbens tillkomst arbe
tade vid Fabriken 250 personer, År 1870
hade detta antal ökat till 310 personer
och Klubben hade 111 medlemmar. Här
följer några namn, som säkert är ,wän
da för de flesta gustavsbergare: Barlow,
Ziel,feldt, Hammar, Lutteman, Beyer,
Pettersson, Carlsson, Forsberg, Dahl
berg, 4 st. Ekberg, B. C. F., 3 st. En
berg, Osc. C. Axel, 3 st. Flodmark, F.
OG, 3 st. Fröberg, Otto, Julius, Kortrad,
2 st. Box 2 st. Ahterton, John och Riok
hard.

Personer som ej arbetade på !fabriken
kunde också vana medlemmar i Klubben.
I mediemsförteckningen har man då
skrivit till yrket efter namnet t. ex.
Berg; bagare, Diertz, bryggare, Fall, mu
rare och icke att förglömma Ruth, båts-

mannen som givit namn åt Ruthens
träsk, lada och backe.

År 1869 blev det ny disponent vid
Gustavsberg och enligt stadgarna i Klub
ben blev han också dess ordförande. Det
var löjtnanten vid :Södermanlands rege
mente, godsägaresonen Vilhelm Odel
berg, som efter studier i Frankrike,
Skottland och Tyskland fick hand om fö
retaget och dess 310 arbetare, och vilka
under hans fasta ledning under tioårs
perioden 1870-80 ökade till 609 arbeta

. re med ett tillverkningsvärde av i runt
tal 1 milj. kronor.

Denna expansion inverkade inte på
Klubbens medlemsantal. Teaterintresset
hade svalnat och rekvisitan .gick på auk
tion år 1873, :tidningsläsning och schack
spel blev dominerande, man hade en god
schackspelare i "Mäster Barlow", som
var verkmästare på lfabriken. "Mäster
Barlow", som var engelsman, blev av
Odeliberg tillsatt som Klubbens ordfö
rande och hedrades liksom sin föregång
are genom insamling 'bland medlemmar
na med ett inramat porträtt.

Innan teatergrejerna såldes höll man
en föreställning till förmån för "De
brandskadade i Varberg", som inbringa
de en summa av 1123: 10.

År 1889 var ett märkesår i Klubbens
historia. Det var orostider och i Stock
holm bildades bland intellektuella och
arbetare ett politiskt parti med ett !fram
stegsvänligare program än det då härs
kande partiet.

Brukspatron Odetberg fann att KlUJb
bens verksamhet behövde stimuleras, nå
gon "tänkande August" kunde kanske
sprida skrifter om franska revolutionen
eller något i den stilen och här gjorde
brukets ägare en verkltg insats för lång
tid framåt, då han byggde Klubben (nu
varande Folkan) och lät föreningen dis
ponera den vidsträckta parken.

iSå blev det fart på verksamheten igen.
Teaterintresset blomstrade i den nya lo
kalen och ute i parken avlöste de olika
tablåerna varandra. Bt'bllioteket fi0k fle
ra volymer tack vare donationer från
Odelberg.

Å,r 1898 var det smått om kontanter
och Alfred Persson fick föreningens upp
drag att "gå in och låna" 400 kr., som
enligt kontrakt återbetalades med 15 kr.
per månad.

Teaterintresset var livligt i den gamla
Klubben. Här en scen ur "Per Olsson och

hans käring",

Med W. Frediblad som kontaktman en
gerade man två herrar Ifrån ,Stockholm,
Furtenbach och Lundberg, för ett caba
reprogram där bl. a. allsång förekom.
Texten skrevs på en tavla, som enligt
Lundberg borde vara 6 fot lång och 5
fot bred. Det var allt av rekvisita som
behövdes för ca/baren, ja och så skulle
en spik rplaceras i väggen 8 :fot från gol
vet för att hänga tavlan på. Program
met var omväxlande med solo, duetter
och sketcher, gitarrspel m.m.

I Klubbens stadgar fanns en bestäm
melse om att "Sjuklådan" skulle ärva
Klubben i den händelse den gick i likvi
dation. Brukspatron Odelberg hade in
fört obligatorisk sjuik- och begravnings
kassa för alla anställda genom månat
Hga avdrag på lönen och kassan ägde
år 1898 ett kapital av 12.500 kr. och
sjukhjälpen varierade rfrån 45 öre till
1:80 kr. per dag. Tidskriften "iSvenska
industriella verk och anläggningar" skri
ver år 1900 följande om Gustavsberg:
"För skolväsendet är väl sörjt. Tvenne
skolbyggnader inry,mma 2 folkskolklas
ser och 4 småskolklasser. Lärarpersona
len består av 1 lärare och 5 lärarinnor.
Mtonskola, <rit- och slöjdskola äro även
inrättade. Ett skolkök har nyligen upp
satts, där 18 flickor om året turvis -
6 varje veck,a - erhålla undervisning
i matlagning.

Platsen har eget gästgiveri, som kan
;prestera venkldgt förstk~assig anat och
servering och som :flitigt tages i anspråk
av de många besökande, som taga sig
väg till Gustavsberg.

A·rbetarna hava även ett särskilt
klublbhus, ooh en vidsträckt park där
omkring är särskilt upplåten till deras
disposition. I Kktbbhuset finnes en stör
re samlings,sal med en liten teater, ett
piano, schack- och 'brädspelsbord och
byster kring väggarna. Ett sidorum upp
tages av 1bibliotek och ett -annat begag
nas vid övningar för en mäs,singssex
tett".

I april 1910 •blev 1brukspa;tron Odel
bergs son Viktor Odelber,g ordförande i
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Klubben och han lät bygga till den nu
varande scenen med orkesterdike samt
herr- och damrum.

Vid invigningen lästes en prolog skri
ven av löjtnant lE. Wirgin varur jag
hämtar några verser:

Handen snabbt i formen tvingar
väta leran gång på gäng,
medan genom salen klingar
ekot av maskinens sång.
Godset kHrrar, !färger iflyta,
penseln förs med säkra tag,
och ur kopparns blanka yta
trollar stiftet mönstrets drag.
Kolen rassla, ugnar glöda,
motorn snurrar, remmar slå -
så, med arbe't', svett och möda,
dagens timmar långsamt gå.

Det är då, som dessa portar
skola vänligt öppna sig,
det är då, som denna boning
i sin famn vill sluta dig.
Kom då hit att själen Iöga
i de stora tankars bad,
kom då hit, och låt Ditt öga
skåda Dina drömmars stad.
Kom då. hit, och låt det klinga
högt och fritt Ditt glada skratt,
när som skämtets gnistor springa
liksom stjärnskott uti natt.

Så till sist. - Förrän vi höja
vår ridå - ännu ett ord:
Djupt det höves nacken böja,
då man går till dukat bord.

En orkester bestående av Anna Berg
ström, piano; Gustav Lindström och Da
ruiel Ekiberg, violin; Hjalmar Wallius,
pistong och Erik Eriksson, violoncell in
ledde med Lustspelsouvertur av Keler
Bela, så !följde prologen, som fästes af
Adolf Carlsson, och "Svärfar", ett lust
spel i 4 akter av Gustaf af Geijerstam.
Mellan aikterna, spelade orkestern Vals
ur Greven aif Luxemburg ·av F'r. Lehär,
Silverheels av Neil Moret, 1Mohnblumen
av samme kompositör och sist The Girls
of Arnerdca av Mohlow Duganne.

Samma år idog "Mäster Barlow" och
han hedrades med en krans för sina än
satser inom Klubben.

Medlemsantalet var nu 141 st. och
årsmötet tyckte att styrelsen skulle be
f'rtas från medlemsavgifter, vilket också
beslutades. Törner Andersson avgick på
egen begäran och Oscar Wadström och
Herbert; F'redblad nyvaldes. Gustavs
bergs kvinnliga idrottsförening hyrde
Klubben för dans och fick betala 5 kro
nor i hyra och Werner Wassberg fick
låna torrljuslamporna från teatern för
sin Julutställning.

På stugans låga trappa satt en f,Iioka tyst och såg
hur skaran kom och drog tör!bi i !fl'ilds,amt återtåg
(Tablå på. Klubben i seklets början, ur Runebergs Tonpfltckan)

Den gamla kyrkogården

Gustavsberg tillhörde som bekant if.öre å,r 1902 Wärmdö församling men fick redan
är 1834 en egen begravntngsplats vilken lades ned är 1856 då den nuvarande anla
des. Den fick under åren förfalla till veiikI!Jg vanvård. År 1911 för.sattes den dock
av Gustavsbergs Faibrfäs Intressenter i ett värdtgare skick. Den omgärdades med
en stenmur på. två. sidor samt restes en sten med Inskrlptdon "THI minne av släkten
som varit", Av de tre gravstenar ,som finns. kvar är en över en engelsk styrman
(John Lai:d) som i juni 1849 drun:knade d Gustavsbergs !hamn, en med M. H. F. 1714
D. 1852 och en utan något namn, 1Sedan 1911 har strängt taget ingen värd ägnats
platsen förrän den nu av Kommitten för Hembygdsvård åter har satts i det skick
det anstår den plats "Där våra fäder sova".

(Forts.) G, L-ng
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ppsala stadsteater gästade Gustavs
berg den 17 okt. och gav Vilhelm Mo
bergs pjäs Lea och Rakel.

Pjäsen !bygger på det bibliska motivet
om Jakob som bltr lurad av Laban och
till slut får båda Labans döttrar som
hustru efter många års tjänst.

Lusten att lura sin medmänniska
tycks vara lika gammal som människan
:jälv. I denna pjäs har Moberg på ett

utmärkt sätt skildrat den mera förslag
nes möjligheter att lura den mindre för
slagne. Och även om handlingen inte di
re·kt kan anpassas på modern tid, så går
det att i modernt liv finna många be
röringspunkter med handlingen i denna
pjäs. Den rymmer mycket av kärlek,
svartsjuka och snikenhet.

Som vanligt när Upsalas skådespela
re gästar oss så. var spelet i samtliga
roller bra, och scenbilderna hade ordnats
så att man fick intrycket att de var
tidstypiska.·

Värld i »ardamde, FN-förbundets ut
ställning, skulle som motto 1k~nna ha
"Det angår -oss alla." Den vill visa vad
det moderna kriget åstadkommer i li
dande och nöd för civilbefolkningen, hur
förhållandena gestaltar sig för folken 'i
de underutvecklade länderna och vad
FN:s olika organ uträttar socialt och
humanitärt.

Med ABF som arrangör visades ut
ställningen i Kommunalhuset 3__:5 okt.
Den 3 okt. medverkade manskören och
'indiern Vaman 'Gadre talade om "Det
'nya Indien." Utställningen öppnades av
ABF:s ordf. B. Peterson. ,,

Ptiblikiritresset var tyvärr ganska
.rtnga, men glädjande var att skolan vi
sade stort intresse och lät flera skolklas
ser besöka utställningen.

·En så förnämligt sammanställd ut
ställning som Värld i vardande får man
sällan se. Den byggde inte bara på pas..
sivt seende utan besökaren fick på olika
sätt pröva sitt kunnande !i internationella
och andra frågor. Den som ville kunde
också. lyssna till budskap från Dag Ham
marskiöld, Rickard Sandler, Agda Rös
sel, m. fl. i hörtelefoner som var anslut
na till bandapparat,

En verklig sportsöndag upplevde gus
tavsbergarna den 7 december. Förbi
red .s stuga slamrade mopederna tidigt
i-väig ,tJill Stens träsk, som i många år
varrt deoutbana för skridskosporten.
kven ösby träslc låig spege~blank. Gus
tavsbergs tre bandylag var här i farten
mot ULvarna. På ett rfält av isen kunde
man se vännen Knut, 86 år, Oscar B
och Ragge A m. fl. i vtntenäske, och det
var flera gäddor som fick lbita i isen.
I ett annat hörn tränade GrissHnges is
hockeylag, och på övriga fria ytor khlrude
långiJJärdsåJkarna ii träning för kommande
Iångfärder.

Koop. RM på skidor kommer att för
läggas till Luleå. Att banorna !kommer
så nära polcirkeln beror v,ä!l på att man
vill försrukra sig om snö. Det ryktas om
att åkarna söderifrån ska transporteras
u,pip med ehantrade flygplan,

Trafikpoliser är ett nytt Inslag i ga
tubilden under veckans sex skoldagar.
Dessa trafikpoliser äro elever frå!ll
Kvarnbergsskolan, som lfått särskild ut
bildning i trafrirkvett. Här ihjälps barn
på väg till Ekedals,sko1an över den far
liga Värmdövägen,

"Ät och trivs'' kallades Konsums ut
ställning i Bergasalen i oktober. En läc
ker uppsättning av Grönt och skönt
fångade intresset, l,irksom givetvis en fri
kostäg inbjudan att njuta av fruktdryc
ker. Trots regn sökte slig över hundra
gäster rtrill utställningen och lät sig väl
smaka av vad som bjöds. Bilden nedan
borde ha varit i färg.

1Fobo: Deilll!böClk

Daghemmet ihar haft besök av små
skoilärarinnorna, en kontakt som säkert
är till nytta. Föräldramöte har hållits
på Akerlyclren, varvid ordföranden i
Stookholms tra,fiksäke:i,hetskommitte ta
lade om sina erfarenheter om barn ci. tra
fik och visade film. I daghemmets grup
per i trafiklekskolan är 64 barn anmäl
da. Syster Ruth har avfirats av dag
hemsbarnen, som förärade henne av ,bar
nen tillvellkade presenter i form av taiv
la av höstlöv och en kudde med pota
tistryck. Vår bild visar Syster Ruth i
kretsen av barnen ,i "Blomkulan".

Under hösten har en ihel del arrange..
mang gjorts i Gustavs1berg, till vilka
publiken tyvärr inte hittat ·vägen i stör
re skaror. Röda ~orsets ,soare i Berga
salen med bl. a. Sickan Carlsson och till
förmän för ,s,pasUska 1barn hade alltför
få besökare. Detsamma gällde ABF:s
föreläsningskväll med Roland Dupuis
"Resa på musikens vingar" på Folkan
i början ,av novernber. Det är rätt otack
samt att vara arrangör i Gustavsberg,
när man har plats och borde få ett par
hundra gäster - men det kommer tjugo!

Konstföreningen har tittat på Fem
seklers fransk konst i Nationalmuseum
den 29 oktober ooh senare också gjort
visit på Slöj~öreningens utställning i
Hötorgshallen, där förresten vår Arthur
Hald informerade. Den 8 dec. hölls års
möte med utställning av X:et och Ivar
Morsing.

Rädda Barnens insamlingsbössor, för
de många fysiskt och ,psykiskt sväLtande
barnen runt om i världen, gav kr. 460:-,
för vilket man har bett oss rframföra ett
hjärtligt tack till alla givare.

Edla Sofia Arvidsson fick 1:a pris -
en Gustavsbergsservis förstås - i ticd
ni:ngen Vi :s pristävlan om etit kåseri om
Mat man minns. Edla 1Sorfia berättade om
''När tösongen skulle få glaJSs", på känt
maner. Vi gratulera litet post .festum!
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Till Distriktssköterska efter syster
Rut har utsetts fru Kerstin Larsson från
Storfors i Värmland. Hon började sin
tjänstg'öring den 1 december. Välkom
men!

Yrkesskolan är vid det här laget i full
verksamhet, Inte mindre än 16 kurser
har kommit igång. Det är fyra kurser
i maekinskrivntng, en i konstindustriell
fackteokrning, porslinsmålning, språk
kurser i tyska, engelska, kurs i barna
vård, 11bokföring, vävning. Här har vi
gästat en undervisning :för nylbörjare i
engelska, inte mindre än 22 deltagare.
Lärare är Allan Jansson från Kvarn
bergsskolan. 1S'k0Lverks,taden ihar gett
Yrkes.skolan nya möjligheter. Två kväl
lar i veckan pågår kurs i gassvetsning
under ynkeslära.re Karl Bengtssons led
ning. Nästa år hoppas man kunna ut
nyttja lokalen för y,ttevliigare dylika yr
kesbetonade kurser.

Forum hade kal1at till ärsträör i Eke
dalsskolan den 19 november. Efter sed
vanliga förhandldngar vidtog ett sam
kväm, till vilket skolstyrelse, lärarkär
och medlemmarnas fruar inbjudits. Fil.
lie. Sven E'ric Henriksson ihöll ett fö
redrag, betitlat "Aktuella difrferentie
r,i:ngs:frågor i eruhetsskoLan". Referat
kommer i nästa nummer.

Julfemman höll traditionell Julkonsert
den 14 december i Kyrkan, Bland andra
medverkade operasångare Luigt Carrara,
Gustavsbergs Orkesterförening, Blåsor
kestern, Manskören och Kyrkokören.
Kyrkoherde Olle Hallm välkomsttalade
och ett Luciatåg :förfööjde som vanligt
stämningen. Kollekt upptogs till :förmån
för de gamla och sjuka.

Pensionärsföreningen mötte upp med
100 deltagare, då f'a!briiken bjöd på tradi
tionellt julkaffe i Bergasalen den 12 de
cember. Torsten Rolf fungerade som
värd och inbjöd till allsång, musik och
gyrnnastdkuppvtsning utöver kaffe med
dopp och tårta.

"Vi ser på porslin" hette Vi Husrnöd
rars bilaga till novembernumret av tid
ningen Vi. Det var Gustavsbergs porslin
på 16 vältllustrerade sidor, i en upplaga
som täckte Storntockiholm och andra
större platser. Vårt porslin har alltså
presenterats !för 1,2 miljoner hushäl).
Samtidigt passade rnan på att skylta
Gustavsbergs. Ovan ett skyltfönster från
konsunrtiorusföreningen :i örebro, till hö
ger ett från Norr/köping under samma
vecka. Gustavsbergs Konsum var oek
så med i .kampanjen. I november fånga
de en trevlig skyltning våra blickar i
huvudaffärens fönster. Den bdlden har
vi satt in under Konsumspalten.
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Sitter å tänker på året som går
d rnd det har gett i bingen.
Det i;ar j1i bestämt som ett hälsoår
- å jag som haft ont i vingen.
Jfen annars var allting prima å sunt,
a hullet är åter knubbigt å runt.
En gökvals mig åter lyster,
fast tonen kan verka dyster.

I fjol flög en sputnik jorden kring,
i år är man snart v·id månen.
På jorden händer just ingenting,
där hyvlas de vanliga spånen.
En miinmieka kröntes, en annan svalt.
Vårt klot är sig lika överallt.
Mot rymden görs dyra expenser
att fi1wia en värld utan gränser.

I fem partier gick folket till val
två gånger att styresmän välja.
Att ett tog nära nog hälften i tal
en del hade svårt att svälja.
Fast opposition blivit min melodi
så gillar jag ändå en demokrati,
som vill och kan ta reformer
av folket, för folkets normer.

Att ungdomen nu som förr är ett troll
det måste vi snart acceptera.
Den fluga som nyss hette rock n'roll,
ska säkert följas av [lera,
Den -oerkeaonrne bör vara sysselsatt,
fast inte med vad som helst för spratt.
Det finns mycket trivsamt att göra,
som· pasea« ungdomens öra.

Fallskärmssoldater i gräsdiungeln
Bergknallen utanför stugan har urbergets karaktär. De centimeterdjupa reporna i

den är ett minne från istiden. Årstidernas väderleksväxlingar i årtusenden har filat och
nött bort de skarpa kanterna och mossor och lavar har dekorerat den, men minnena
från svunna tidevarv stå kvar. Tvärs över bergknallen och ner i gräsdjungeln går en
myr-väg. Det är den stora rödbruna skogsmyran (släktet Forrnico] vars karavanväg
kommer från en borg längre upp i skogen. Här pågår en intensiv trafik av livsmedels
transporter och byten från sido-expeditioner i bästa rövarstil från den stora huvud
vägen, som slingrande försvinner i gräsdjungeln nedanför bergknallen.

Från Caryl P. Hakins bok "Myror och Människor" läser jag att myrornas sociala
utveckling är ofantligt mycket äldre än människans. I en gammal sägen som tros kom
ma från Mayafolket sägs det att det var en samlarmyra, som en gång sådde det frö
ur vilket människosläktet efter en lång och komplicerad utvecklingsprocess växte fram.
Långt innan människan upptäckte och till sin hjälpare i utvecklingen fick elden fanns
det moderna myrsamhället färdigt.

Färdigt ja .•. det är något som skall ske där nere i gräsdjungeln snart. Nedanför
bergknallen står tre aspar, en av grenarna hänger tätt över berget och de finskaf
tade bladen åstadkommer en darrande skuggteckning i blyertsgrått och grönt, där
skuggans spetsar pekar mot öster.

Nedanför, på den fuktiga marken, står i en halvcirkel smörblommor och sträcker
sina gulsvettiga huvuden mot solen. Vid sidan om dem står ett völdigt maskrosstånd
(Taraxacum Duplidens). Vi säger det latinska namnet som låter respektingivande, ty
här har vi stormakten i gräsdjungeln.

Den har en stormakts alla resurser i kampen för tillvaron och krigar ständigt.
Det här ståndet_ som jag har framför mig har tio stänglar. En av dem har vuxit i

sådana bukter som om den letat efter solen i aspens rörliga skugga. Den har också
sin ljusa fröboll först färdig bland de tio. Jag räknar de paraplyliknande skaften, där
fröet sitter upphängd som en liten fallskärmsjägare. Det är 175 stycken, ett starkt
luftburet kompani att sända ut som första invasionsförsök. När nu denna Taraxacum
Duplidens har tio kompanier av samma storlek så blir antalet 1750 - ett helt rege
mente. Det vittnar om god strategi, att Taraxacum Duplidens inte sänder iväg hela sitt
fallskärmsregemente på en gång. Det skulle ju kunna bli en katastrof om vinden t. ex.
blåste ut dem över havet. Men faror lurar även fr&n annat håll.
Mannen med trädgårdstäppan har förklarat krig .•• gångskyffeln har han filat kniv

skarp, och där han går fram som en tank, ligga plantorna, som skulle ge upphov till
nya fallskärmssoldater, avskurna från jorden. Men Taraxacum Duplidens har många

Att tiden är bister man hör titt å tätt.
Vi följer så lätt med den strömmen.
Tänk om optimisterna en gång fick rätt,
å verklighet bleve drömmen
orn sol i sinne, om v'ilja god,
om -enighet, om tolerans å mod
- då kunde vi berg försätta,
å allting lägga till rätta.

Det lider mot Jul å kärlekens fest.
Kring gr,anen går alla i dansen.
Så hälsas glädjen som välkommen gäst,
ty nu har på nytt vi fått chansen
att ge, att sjunga, att följa ett ord,
som spådde om frid på vår arma jord.
En Jul i familjekretsen,
helt fri från jäktet å hetsen!

Lergöken
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Dimman smög
i trädtopparna. Mörkret kom. Det var
mera som en vårkväll än vinterkväll.
"Gömmen" gick för rfullt runt knutar
na. Och aldrig är den väl sä spännande
som just efter mörkrets inbrott. ,En mo
torcykel kom rusande in på vår roman
tiska lilla gata, just som den fylldes med
bam igen. Det var speedway från farten
till storthjälmen.

Hålla kväll, kura ihop sig i "öronlap
pen" och tänka i mörker det är vilsamt.
Någon "blossade" för tredje gången mot
den kalla mörka fönsterrutan. Avsikten
var uppenbar, men rutan höll. Men då
de mörka figurerna kom igen Iför fjärde
gången och höjde den brinnande tinges
ten iför att slå till rutan, då miste jag
tålamodet. Det bankade inifrån i stäl
let. Ni skulle sett pojkarna! Spe,edway!

Kanske var det
en påhälsning av GGG. Det startades
förra året. Det betyder Gustavsbergs

möjligheter att överleva. Nya knopp
bildningar kommer på de avskurna sår
ytorna, och efter en tid har plantan åter
nya frösoldater att sända iväg med vin
den.
Men nu gräver trädgårdsmannen runt

plantan och drar triumferande upp den
långa pålroten. Nu kommer du aldrig
igen säger han och låter maskrosens livs
rot vissna ner i solskenet.
Trodde han ... Taraxacum Duplidens ä:r

inte förintad ännu, en liten bit av den yt- •
tersto spetsen på roten blev kvar djupt
nere i jorden. I den mobiliseras den sista
kraften och återuppbyggnaden börjar
omedelbart.

Så går det en tid och så en dag kas
tas jorden undan av en ny planta som
skjuter upp i solskenet. Än en gång skall
vinden bära de små fallskärmssoldaterna.
Jag har ingått neutralitetspakt med den

kämpande svenska maskrosen. Jag tän
ker på ängen som ligger på andra sidan
vägen.

Ingen sommarfägring har gett mej en
sådan glädje som denna äng på våren,
när de tusentals gula maskrosbollarna
kommer.

CALLE B.

Gangster-Gäng. Pysen fick en högtidlig Dåligt rykte
inbjudan att vara med och palla äpplen, ·
panga doror, "röva flickor" på väg till
kiosken för att handla, hjälpa "stora
killar" med intjack i nämnda byggnad
och till sist åka bil med dem. "Vilka
stora killar" det var. Det var så hem
ligt att de fick inte nämnas vid namn.
Klubben skulle ,i alla fall ha en död
skalle till märke. Det var pampigt.

Vi improviserade
på fem röda minuter GHK d. v. s. Gus
tavsbergs Händiga Klubb, med syfte att
idka all slags hobbyverksamhet. Någon
dödskalle hade den ju lfövstås inte. Men
den var hemlig! Livslängden blev inte
så lån:g. Men den ifyllde sin funktion
just då. Det finns fasltgt många små
pojkar som tycker om sägandet för så
gandets egen skull, upptäckte vi. Frukt
lådorna från Konsum steg i takt med
skräpet i vår källare. Ända tills jag en
dag var tvungen att säga stopp. Det
är synd att inte träslöjden kommer förr
än i tredje klass, Det är gott att pojkar
na f'år' lära sig sy också. Men det enda
goda utesluter inte det andra, Någon
nämnvärd räsk att de skär sig' i fingrar
na är det inte. Endast ett plåster måste
vi sätta på.

Vi undrar bara när GHK kommer på
riktigt. D. v. s. Ouetavebergs ungdoms
gård kommer?

Inte alla dagar
kan man gå omkring i rosenrött. Någon
gång är det till och med trist och grått.
Pysens byxknän sprack, nytvättade golv
fick lerkokor. Disk och strykning hopa
de sig. Paradiset Gustavsbergs egen
lilla orm stack upp huvudet ocih vickade
sin tvekluvna tunga fram och tillbaka.
Den ormen har egenskapen att huggs ett
huvud av, då kommer det strax två nya
f'rarn. Inte alla som kommer i vägen
för den har mod eller ännu värre vilja
att undersöka vad som är sanning. Ris
sel, tissel, tassel och en fjäder blir en
höna. Det flaxade förskräckligt den da
gen.

Visst och sant är att grannar ha ont
av vad folk säger. Men lika visst och
sant även av vad de har eller imte har.
Oss GustaV1sbergsesteter emellan är det
större att önska för kommunen i stäl
let för det egna hemmet. Är man inte så
stor, kan man kanske nöja sig med att
önska för bådadera. Även med risk att
få något splittrat tomt i blicken. Vår
goda Doktor är nog så kloik. Red. får
tacka sin lyckliga stjärna för att inte
Oustavsbergsesteterna ha upptäckt mö]
ligheterna att skriva dramer. Månne det
gick att bota med piller.

kan :man få av att bjuda barnen pann
kakor som "pick rne up" vid veckoslutet
och kanske en och annan gång när hu
möret dalar. Nej Man skall "göra som
Svenssons gör - om man gör något
alls!" - det var just det ja.
Vi skall äta grönt och räkna kalorier

och se upp med kolhydraten. Annars är
vi samhäHSlfarliga glupska individer. Vi
drar ner statisttkens kurva. Men våra
kemiska data, insulin, tlarnin, adrenalin
och övriga -in. Dem vet svensönerna
mycket lite om. På gränsområdena trtl.
Iar det ner nobelpris. Det är inget rför
oss vanliga dödliga. Vi må vara aldrig så
sugna på den lilla lugnande kolhydrats
biten.

"På TV skall jag"
sa pysen, "Mamma du som inte gör nå
got, kan väl plocka upp efter mig. An
nars hinner jag inte!" !Samma sa Hus
far en timme senare. Jag såg på mina
golv och såg att dagens arbete redan
var borta. Men då tände det. För min
önskeplats stod i tidningen på morgo
nen. Trevligt spännande arbete och hög
lön. Den hade bara ett fel. Den låg inte
i Gustavsberg, Den skulle absorberat
min tid .från 6 på morron tiH kl. 11 på
kvällen. Omöjligt alltså. Resultatet blev
en blygsam tillfällig halvdagstjänst, och
en strikt balansgång mellan tid hemma
och tid ,på arbetet.

Men bussresorna.
Man kan få något tomt i blicken! Var

är de kbm. lmt i timmen som ·varje män
niska ska ha? De är en utopi, uppblan
dad med lukt av ibensin och gummi, söt
sur pamym och kvalmig dito, stövlar
och frän cigarrettrök. Bara nån gång
förelwmmer det doft av sval Eau de
Cologne och fin cigarr.

Men livet har
s,ina kompensationer. Snal't är det jul
igen. Den rförsta julskylten såg jag
första oktober i en sybehörsaffär. Där
låg vi i lä. Och lika gott var kanske
det. Jul skall vara jul ,på rätt tid. Finns
det några sjung,ande jultomtar kvar för
utomhusdansen i år? De var trevliga.
Måtte de inte flyttat till Grönland den
na varma vinter!

•Så till sist önskas alla, såväl 1Surpup
por som Pick-me-up-are en riktigt glad
jul och ett ,gott ( och slankt) nytt år!
Och givetvrs alla ,öv,riga också.

Radien
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Målning av kinesisk konstnär

''1Låt oss nu gå ttll J°idlcbcm ocb se
bet som bär bar shctt ocb som ~crrcn
bar kungjort för oss".
@rb bt skpnbabt åstab bit odJ funno
.fflaria odJ llostf ocfJ barnet, som låg
i krubban.

J!:uk. 2: 15, 16.

Julbetraktelse
I 1boken "Jerusalem" av Selma Lager

lö.f ifännes ett litet vackert samtal av föl
jande lydelse:

Barbro säger: "Jag vet nu, varför nd
Ingmarssöner äro det bästa folket i by,g
den." Ingmar svarar: "Det är därför, att
Gud har större barmhärtighet med oss,
än med andra." "Nej", säger Barbro,
"det är därför, att ni inte ger er tili tåls,
innan ni bli Jörlikta med Vår Herre."

Båda svaren äro riktiga. Gud har stör
re barrnhärtäghet med den människa,
som inte ger sig till tåls, föreän hon bli
vät för!iilkt med Honom i himmelen, om
nu lfömällandet råkat i olag. - Vi kun.
na inte vända på saken och säga, att de
människor äro sämst, som inte ha för
lrkt sig med Vår Herre. Men vi våga sä
ga: De ha det sämst av alla människor.
Ty den verkliga. lyckan och sällheten i
ett människoliv beror på Guds barmhär
tighet oeh på vissheten, rutt ingenting står
emellan oss och Gud. Och all verkHg
olycka och osaltghet beror ytterst på att
man icke är förlilkt med Gud. Man kan
ju skylla på andra orsaker: på sina tvi
vel och tankesvårigheter .inför trons
problem, på sina dåldga nerver, sina ,be
kymmer och motgångar och ant sådant,
som man kanske menar vålla ofriden.
Men allt detta skulle ordna sd,g enkelt
och skönt om hjärtat komme i rätt ställ
ning till s.n Herre och Gud.

Låt oss fråg,a varandra rent ut: Är
du förlikt med Vår Herre? ,Eller vad är
det, som vållar att förhållandet är bru
tet? Låt oss redligt undersöka det, och
sedan inte ge oss till tåls, förrän det har
blirwt uppgjort, uppriktigt och utan fustk
och utan ursäkter in:för Guds ansikte.

Det kommer till sist inte an på vår
villighet till förnyelse eUer vår trohet
mot ett heligt arv. Herren kornmer, då
hans tid är inne. Och då ihan kommer
blir det gudstjänst i vår kyrka. Det är
v,iktigt att vi lära oss att offra det gam
la, som håller människorna utanlför, och
det är också viikti,gt rutt vi lära oss att
all nymodighet inte alltid innebär för
nyelse.

Såsom den stilla och saktmodiga ko
nungen sklola vi se Herren under det
kyrkoår som är inne. Änglarna sjöngo,
dä han korn ihit ned. Men al,It är så still
saimt, att den äldsta tkyrikan talade myc
ket litet om det och ev=ge:Usten Markus
säger inte ett orid om saken. Jesu ,bama
är och ungdomstid förflyta obemärkt. En
enda liten tilldragelse från hans tol:vte
år skildras hos Lukrus, det är allt. Och
stilla se v,i honom rida in i Jerusalem,
den enda gång rman fick hålla lfest Iför
honom. Man sjunger och jublar omkring
honom, men han sitter där saktmod:ig
och !kan inte hålla sina tårar tiHbaka.

Sådan se vi honom skrida fram steg
för steg fastän han nog !kan se, att hän
förelsen inte kommer att räcka längre
än ,grenarna på vägen ooh fastän ha,n
anar, att hosiannaropen om några dagar
~ola förvandlas till obarmhärtiiga:
"K:orsfäs,t honom".

1Sådana tankar böra vi männisilwr t,iU
ä:gna oss för att julhögtiden ska!il •bl•i
väI.signelsebr,ingande.

Olle l:lallin
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Missionskyrkan
gör makeup

En omfattande renovering är Mis
sionskyrkan föremål för. Kyrkan får en
helt ny exteriör genom att den beklädes
med fasadtegel ooh pålägges ett ,nytt taik
av aluminiumplåt. Den har även försetts
med nya fönsterkarmar och f'önsterglas.
Själva kyrksalens fönster är av antikbe
handlat glas i svagt färga,d nyans. Även
interiören 1genomgår stora förändringar.
Läktaren är helt avstängd från stora sa
len och är nu omgjord till ett trevligt
ungdomsrum. I stora saien har taket
sänkts ,betydligt. Det nya taket ,gjutes av
gips. En inbyg,gd anordning för taklju
set göres och på så sätt blhr armaturen
osynlig. Både golv, väggar och estrad
kornmer så småningom att förändras.
- Den som har sina vägar förbi Mis
sionskyrkan har tfäfälle att se omda
nlngeproceesen.

Den insamling, som Missionsförsam
lingen vädjade om genom ett tidigare
nummer av Oustavsbergaren, har gett
goda resultat. Drygt 10.000 kronor har
influtit och ttllsammans med det av för
samlingen tidigare avlagda medel fö,r

. byggnadsändamälet är summan uppe i
cirka 20.000 kronor. Alltfort strömmar
bidrag in, både stora och små. Försam
lingen riktar ett varmt tack till alla g'i.
vare samtidigt som den ytterHgare ber
tidningens läsare ihågkomma försam
lingens byggnadskassa med gåvor.

Fredagsträffen
med korvbaren har pågått ii. Mis,sdons
kyrkans ldlda, sal under hela hösten. Den
na verksamhet för ungdom mellan 14
och 25 är har rönt stort intresse bland
denna åldersgrupp, Programmen har va
rit varierande med inslag av sång, täv
lingar, ljusbilder och reportage samt
personliga berättelser. Varm korv med
bröd och coca-cola har tHlhandahäll1ts
trn ett pris av en krona. ,som en följd
av dessa ungdomssamlingar har en
handbollsklubb för pojkar startats. Den
tränar varje onsdag i Kvarnbergsskolans
gymnastiksal. Intresset för klubben är
synnerligen stort, säger grabbarna själ
va. När ungdomsrumrnet blir iordning
ställt planeras ytterligare utvidgning av
denna venlosamhet ibland tonärsungdo
men.

-ottar-

0

sma «. v;J
t.;en

Allt bör du prisa,
allt vackert du ser!
allt, dårar och visa,
allt ska myllas ner.

John A·ndersson

Det v.ar väl inget du glömt,
som du borde ha kunnat?
Det var väl inget du gömt,
som ej nästan dii unnat?
Det var väl inget så ömt,
som i kärlek förkunnat?

John Andersson

Foto: S. Karsbrink

Ett litet ord, en enda mening
kan sprida sorg och vålla tctr,
ett ord, en tanke i förening
ge hätska blickar, hjärtesår.
Innan du talar, tänk dig för
spar de ord som gUidjen stör.
Tala är silver men tiga gull.
Var hellre tyst för fridens skull.

George Garring
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Fabrikens företagsnämnd och dess
ryddskommrtte hade kvartalssamman

träden i slutet av oktober.
id nämndsarnmanträdet lämnade för

säljningschefen Arnold •Erderyd en
muntlig redogörelse över förutsättning
w-na. fin· försäljning av våra keramiska
produkter, och den specielta reklamkam
panj som startats.

I anförandet lämnades uppgifter över
vår inhemska totala porslinsförsäljnmg
och de möjligheter som S1kapats genom
upprättandet av KF:•s lagercentraler och,
varuhus.

Herr Erderyd delgav sina och inkö
parnas goda intryck av höstens uppack
ningar och de mycket tilltalande nyhe
terna som nu erbjudes. ,samtidi.gt de
monstrerade han diverse prover på and
ra producenters varor och importgods.
Speciell uppmärksamhet väckte en del
japanska •ka,fiekoppar, tm mönster och
form av diskutabel lovalite och dåliga
plagiat, och vilka koppar givetvis kan
säljas till underpräs, 1Sådant porshn har
benägenhet att dra :ned kvaldtetsbegrep
pet.

Våra nyheter, våra kvaliteer är myc
ket ed'terd:råga;de, och den .reklarnkarn
panj som i första hand rjktar sig till
butiker som säljer Gustavsbergs, inne
fattar bl. a. ett omfattande skyltnings
material, annonsering, lokal- och special
kampanjer och en vidgad rikspropagan
da.

Herr Erderyd var övertygad om att
åtgärden skulle stimulera till vidgat än
tresse och ökad försäljni.ng av Gustavs
bergs porslmsprodukter.

I den följande diskussionen yttrade
sig thrr Olson, Svensk, Sivensson, önlund,
Teglund, Edqv,iSlt, Nilsson och Erderyd.

Bl. a. framhöll herr Svensson nödvän
digheten av att en kampan] riktas mera
till konsumenten, varpå herr Erderyd :pe
kade på den återkommande annonsering
en i dagspressen och veckotidningarna.

Hr Svensk efterlyste konsumttonsför
eningarnas speciella intresse för produk
ter från egna industrier. Andra deltaga
re ansåg det emellertid ogörligt för en
konsumtionsförening att enbart föra
Gustavsber.gs, Hka litet som det räcker
för oss att endast f1rnnera konsumtions
föreningarna med våra :varor. Vi har en
mycket stor kundkrets i den enskilda

handeln. Vägarna till ,konsumenten bör
däremot förkortas, emballage och för
packningar göras mera tilltalande.

.Samtalet avslutades med en kort dis
kussion kr,ing bakgrundsproblemen om
lönetyngda industrier, rationaliserings.
åtgärder, koll!kurrens och efterfrågans
inrfktning,

Rapporter ,frän respektive samarbets
komonitteer lämnades av hrr Möller,
Wahigiren, Dahllöf och Svensk. De frågor
som varit till behandling ha gällt sed
vanlig genomgång av meddelanden från
skydds- och lförslaigskomm.itteerna, en
del interna frågor, lbl. a. beträrfande dis
ponering av lunchrumsöverskott, om
lägg:ll'ingsfrågor i produktionen o. d.
Förslagsverksamheten rapporterade 29

hittiUs inkomna förslag under året. Pre
m.ier ha utdelats ~ 33 .fall (en del över
stående från 1957) till ett belopp av ,kr.
2.235:-. (!Senare har ytterligare ett dus
sin förslag dnkoimnmt.)

En studieverksaJinhet ,planerias .grupp
vis ;på resp. fabriker om "Förslagsverk
samhetens ide och teknik". Ett u,pptakts
möte hölls, den 8 okto,ber i Bergasalen,
då jng. K. G. Karlsson reidogjorde för
erd'arenheter ,på området. Efter en stunds
diskussion visades då också filmen "Det
lönar sig".
Yrlwsska<lestatistiken för årets gång

na tre kvartal upptar 36 olycksrfall, •vil
ket ,betyder en iminskning ,i jämförelse
med föregående år. - Parkerin,gsp1at
serna :börjar nu färdigställas, och så
snart den utanför Södra porten är klar
kommer all dagparkering att hänvisas
dit. Benägenheten att ,parkera cyklar
och mopeder på andra platser än i cy
kelställen ,påtaJades och kommer a,tt be
ivra:s. - Två träningskväUar för a:r,bets
platssamiariter .kommer att ordnas, 1ik
som en skyddsträiff vid ett senare till
fäHe.

Från Personaltjänsten meddelades att
omsättningen av arbetskraft var låg,
under 1:a halvåret endast 3,1 proc. Nå
got egentligt nyanställningsbehov före
H~ger icke. - V]d industriveckan på Vår
Går:d har hrr Sven Rinnstedt och G.
vma och ,fruarna Anna Andersson och
Ingrid Mann deltagit. -Höstens besöks
grupper har varit många, speciellt märks
grupper från LO, Indust:r,ins bostaidsför.
ening och utländska fackiföreningsdele
gaiter. En indier och ·en schweizare med
specialuppgi!fter att studera samarbets
frågor, har erhållit iillformation om vå
ra ,samarbetsfol'mer.

Det meddela1s nu att rännu ett företags
n:ämndsimöte kommer att hållas före Jul,
då det studiematerial, soan se.kr. plockat
ihop -kring frågan om "Ungdomens ut
bildning och sys•sel,sättning" kommer att
diskutern.:s. Sekr.

Emalj på Artek
En glädjande tilldragelse har timat.

Gus,tavs,'berg kläckte en liten utställning
av helt nytt slag. Det var på Artek. Den
var liten men naggande god. Den om
fattade emalj inte bara till lbaidkar utan
till underhållsfritt byggnadsmaterial och
framför allt även till ·konst.

Hela utställningen var precis så ren
och strami i linjerna, som man har ,rätt
att vänta sig när kons,trrärerna 1Sven
Erixon, C. 0. Hulten, Arne Jones, Stig
Lindberg, Lage Lindell, Egon M0ller
Nie1sen, Endre Nemes och Eje öberg vi
sar vad de kan.

,De fyra elementens gud grinade :brett
ut genom Arteks fönster. Intet att und
ra öv·er! Hade han kanske inte :frambe
svärjt alla go:da makter? Är han inte
döpt än förresten? I •så ifall föreslås nam
net "F.riiskusen" efter alla de :P,errar som
huserar ,på :badkar. Det föreifaller som
vore det dem möjligt att stampa vad de
önskar fram ur marken. Även om de får
stampa 'hårt!

V.id några, tillfällen framkom det att
folk i ·allmänhet nog inte hade klart för
sig att det rörde sig om rverklig emalj
alltså bränd oorganisk sådan. De trodde
rutt det var •s. k. emaljlack, som ju också
länge reklamerades som "slagfast". Att
vi här fått ett material med helt annan
vidhäiftningsförmåga är tydligt. Emalje
rad aluminiumplåt ,går dessutom att ,så
ga, -borra, ja t. o. m. 1bocka utan att den
spricker i emaljen.

Intet under att utställningen uppmärk
sammades av pressen. Vem ville ,inte äga
något av ant detta, från Stig Lindbergs
Görain och dtiaken till Eje öbergs glada
skylt i dörren.

Margareta.

YRKiESSKICKLIGHET

Jänkarna frågade en schweizisk urin
dustri, om den kunde leverera en axel
av uppgiven längd och "grovlek". "Grov
leken" var ett nästan osynligt hårstrås.
Allt gick ut på att <le skulle sättas på
det hala,, Schweizarna sände önskad axel
genomborrad av en serie hål av hårstrås
tjocklek.

Mod !består inte i dumdl'i,sbig,het, utan
fast uppträdande i en rättvis sak.

Det rinner myoket vatten ,genom kvar
nen, som mjölnaren inte har nytta av.

,y,

En blind säger inte tack för ett försto
ringsgla:s.
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Svenskfödd valsare
toppbelönad i USA

En svenskfödd valsverksarbetare vid
Jones & Laughlin Steel Corporation i
Pittsburg, Ray A. Hammarström, har
tilldelats en av de största belöningar,
som någonsin utgått för ett förbättrings
förslag Inom amerikansk industri, näm
ligen 15.000 dollar, Hammarström flick
belöningen för att han löste problemet
med överföringen av de färdigvalsade
göten från företagets nya 10 tums göt
valsverk till svalbädden utan att göten
krökte sig.

Valsverkets ingenjörer hade grubblat
över problemet ,i veckor utan att finna
någon Iösnäng. Hammarström hade en
aning om hur det borde vara, men kun
de mte fä något rikttgt grepp om saken.
En kväll etter jobbet tog han en tupp
lur. När han vaknade hade han lösningen
klar för sig. Sedan tog det tre månader
av experiment innan förslagskommitten
var färdig med sitt slutliga avgörande.

Ray Hammarström som är född 1898,
hade redan innan han som 18-åring emi
grerade till USA hunnit arbeta i vals
verk hemma i Sverige, och valsverksar
betare har han varit så gott som under
hela sin USA-tid. Belöningen, som är
den näst högsta som utdelas i USA -
den högsta är på 20.000 dollar - skal.J
Hammarström använda för en tripp till
Sverige tillsammans med hustrun Thora,
även hon svenska.

Deckare på Gustavsberg

Stieg 'I'renier, vars nuna döljer sig bak
om mystiska solglasögon, poserar utan
för Gustavsbergs Studio. Här är platsen
för en rad av mystiska händelser i hans
detektivroman, SPRINGAREN. Boken
har fått fin ,kritik och man släpper den
inte förrän man fått lösningen på de mys
tiska händelser, som utspelas i atcljens

Några synpunkter på helg.firandet
Dessa synpunkter vi här önskar lägga

fram, riktar sig naturligtvis till oss själ
va och <våra olyoksbröder och -systrar
som har fått stämpeln "Alkoholist" på
sig, men också till dem som gärna tar
sig ett eller flera glas i rent okynne,
s. k. "missbrukare" som själva inom sig
känner ett behov av en tillfällig verklig
hetsflykt,

För de personer som gärna missbru
kar alkoholen eller önskar ta sig en fylla
som det heter, är en helg välkommen,
för då anses det motiverat att ha upp
laddat med dessa varor. Jag vet inte
hur många jular. jag firat tillsammans
med familjen i nykterhet, men det är
säkert inte många. Innerst inne er
känner vi vår egoistiska inställning, vil
ket haft till följd att julklappsinköpen
och uppmuntringen av familjen har kom
mit i andra hand.

Det känns så skönt att få ta ett par
glas till julskinkan utan allt för stor
anklagelse, för ingen människa anklagar
väl en medmänniska pä julen. Det känns
också skönt att på juldagsmorgonen ta
ett par ordentliga återställare i form av
lite "osky1dig" glögg. Ja, man kan ju
faktiskt fortsätta hela helgen, för detta
behöver vi väl ej ha något alkoholbegär
eller .besvär för detta hör ju till firandet
av helgen.

Julen är en, särskilt barnens glädje
högtid. Blir det större glädje för mig
själv och min familj om vi blir Htet på
"snusen"? Vi vet alltför väl att så inte
är fallet. Vi tror barnen ser och hör mer
än vad vi själva tror. För att i någon
mån belysa denna vår tro skall vi här
citera en uppsats skriven av en 12-årtg
skolpojke.

"Det är lördag, och det är •i dag, som
hr Andersson brukar dricka sprit med
eina kamrater på arbetet. Fru Anders
son och barnen sitter hemma och vän
tar med maten. De blir oroliga, när kloc
kan går mot ,fyra, för de förstår, att det
är sprit i faggorna i arbetet. Frun och
barnen vet, att mannen blir lättretad
~~

lokaler och brännugnar. Man blir över
raskad förstås - samtidigt som man
undrar över vad konstnärer kan vara
för slags folk, och att inte fabrikens
anställda och särskilt ungdomaena tycks
ta :större notis om allt som händer
kring dem. - Här har vi den verkliga
julklappen för Oustavsbergspapporna,
som giHar deckare. Den finns på Föl
ungen.

och arg, när han dricker. Klockan när
mar sig tio. Då hörs en man komma
stampande i trappan. En nyckel sätts i
låset, och mannen kommer in. Han sät
ter sig i en stol och tar av sig' skorna.
Det kan vara en sådan man, som det
onda sinnet rinner på, när han druckit
sprit. Det är just en sådan man hr An
dersson är. Plötsligt bltr han arg, för
att han inte får av skon och börjar svä
ra och skrika sådana ord, som inte är
lämpliga för andra öron. Ibland kan det
finnas sådana män, som slår sina. hus
trur, men sådan är inte hr Andersson.
Fru Andersson blir lite rädd, men ändå
hjälper hon honom av med skon. Han
sliter av sig sina kläder och går och läg
ger sig. Han sover tungt länge. När han
sedan vaknar, har han bakrus. Det in
nebär illamående med huvudvärk och
nervositet. Det finns män som skall slå
sönder allting, när de har bakrus, men
det finns också många som skäms inför
sina hustrur. Spriten är farlig för många
hem."

Sällskapet Länkarna vill nu efter 6
månaders tillvaro, till alla som förtär
berusningsmedel frambära följande upp
,maning:

Försök att för dig själv klargöra och
noggrannt överväga om Du inte har be
svär att komma över spritbegäret när
Du en gång börjat. Erkänner Du detta
inför Dig själv, besluta Dig då före hel
gen att avstå från att förtära något alls.
Kom gärna till oss och rådslå, eller kom
efter helgen och tala om hur det gått
med Ditt beslut. Vi har många gånger
fått höra, ni får skylla er själva för ni
har själva, ådragit er denna sjuka. Vi
skall närmare beröra detta vid ett kom
mande tillfälle. Men med utgångspunkt
från denna allmänhetens inställning, vill
vi till den yngre generationen som nu
börjar bli vuxen framhålla: avstå frän
allt vad spritdrycker heter trots att det
är helg! I annat fall kan ni ju ådraga
er en sjukdom som är väldigt svår att
bemästra. Det första glaset kan för en
del leda till besvär i framtiden. I all
mänhet tar det c:a 10-15 år innan det
uppdagas att alkoholen har blivit ett be
hov.

Med dessa våra synpunkter ber vi att
till alla samhällsmedlemmar frambära
en önskan om en mycket glad och trevlig
helg.

Länken Gv.
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orslinet har det trångt i kond kurrens med utländskt och (in-)
~ hemskt smäck, varför försälj

ningskampanjen skärpts. Man ligger
verkligen i och resultatet ska väl inte lå
ta väntapå sig. Bl. a. har våra reklammän
bearbetat handlarna med tuggummi,
med vilket de anmodades koppla av un
der studerandet av bilagt annonsmate
rial. Det senare var smakligare än tugg
gummit, som enligt mitt sinne inte hade
den uppfriskande arom, som hör Gus
tavsbergs porslin till . - Ännu mer för
bluffad över hur tuffa och påhittiga an
nonsmakarna måste vara nu för tiden,
blev jag över en ask, som man kallade
"hundraset", med bur-kar som bl. a. an
sågs passa för "kvällstrött på toalett
bordet". - Nåja, alla sätt äro bra utom
de tråkiga. När man läser reklamtex
terna kan man inte förstå hur någon
överhuvudtaget kan köpa något annat än
Gustavsbergs!

*

~

terigen ett årsskifte och pre
numerationsavgiifterna för
Gustavsbergaren 1959 börjar

strömma in med nyårshälsningar. Våra
läsare litar tydligen på att bladet inte
ska drabbas av samma öde som andra
tidningar. Vem vet hur länge det håller?
En högre prenumerationsavgift blir nog
nödvändig, om vi inte ska <fresta fabrik
och kommun med höjda anslag. Prenu
merationsstocken borde fördubblas och
annonseringen utvidgas. Endast undan
tagsvts kan honorar utgå, varför' en fri
villig medarbetarstab alltjämt ärnödvän
dig. Ett allmänt önskemål är faktiskt att
den kom ut månadsvis. Det senare skulle
ytterligare öka kostnaderna, och därtill
pressa krafterna på en redaktion, som
för det mesta får idka tidningsjobbet
som fritidshobby. Det finns också en del
läsare som vill ha tidningens innehåll

och redigering i stöpsleven. - Det skall
bli intressant att få synpunkter, förslag
och initiativ kring' de här frågorna i
Forumkretsen och av andra intresse
rade.

*

et personliga sparandet har
halt sin Världsspardag. Vi som
är anställda vid fabriken har

ett regelbundet sparande på några hund
ra tusen om året och nya sparare anmä
ler sig varje månad. Den !formen funge
rar bra och man tar i regel långa inter
valler mellan uttagen. Ungdomens spe
ciella lönsparande lär gå bra ute i lan
det och optimisterna troratt lönsparandet
blir vår största ungdomsrörelse. Och
skönt vore väl det! Alla är överens om
att denna bundna sparform är ett prak
tiskt sätt för den unge att säkra sin
framtid. Det fordras emellertid mycket
övertygelse och kloka samtal innan en
pojke eller flicka ansluter sig. På den
linjen har nog ombuden stundom syndat,
i det att de gått på för hårt. Det visar
sig tämligen ofta att ungdomar vill bac
ka ur. De anser sig ha !blivit överrump
lade, ha ej halt villkoren klara för sig,
och tycker att eparformen är osmidig.
- Då är det lika så gott att vi inför
obligatoriskt tvängsparande för alla
unga löntagare!

iksbyggen inbjöd för en tid se
dan 13 damer att besvara frå
gor om husbygge. De utfråga

de representerade husmödrarna, pressen,
Konsumentinstitutet, radion, LO en.m,
Svaren på frågorna blev i korthet, att
höghus är mindre lämpliga än låghus,
att större kök med matplats önskas, att
vardagsrummet blir rymligare, att ven
tilerad klädkammare tillkommer, att det
finns backar i garderoberna, att bal
kongerna bibehålles. Vidare vill man ha
kvar vinds- och matkällarutrymmen och
hellre en bra tvättstuga i huset än cen
traltvätt, Därutöver var man enig om
att det behövs "grovrum", där småbar
nen kan leka om dagarna, när det reg
nar, och där ungdomen kan hålla till på
kvällarna. - Vad tycker våra byggher
rar? Utöver det vanliga om "käring
snack",

*

*

~n engelsk undersökning om TV
~ ~~- kommenterades i ett av MT:s

sista nummer. I England har
man haft TV i 20 år, så där har man

erfarenheter. Jag har bara några må
naders kontakt med TV och hyste redan
tidigare mina farhågor. Efter 14 dagar
döpte familjen tittskåpet till "idiotlå
dan". Vi bekänner att apparaten haft
en smått berusande inverkan på oss, och
att den i viss mån ändrat på familjens
tidigare ofta goda vanor. Vi har glömt
bort nyttiga program i "ångradion", ung
arnas läxläsning har nog rubbats i sin
målmedvetenhet, kontakterna utåt hotar
att minskas. Det kanske vore en välgär
ning om Sveriges Radio gav oss ytter
ligare en TV-fri kväll utöver onsdagen!
- När Bygdeteatern senast var här,
satt endast 80 gustavsoergare i Fol
kans komrortabla fåtöljer. Den annars
teaterintresserade publiken uteblev, där
för att det var revy i TV! Bygdetea
tern kommer två gånger om året, TV
revyn ges varannan vecka. - Lusten att
engagera sig i frttids, och kultursam
manhang utanför hemmets lugna vrå är
onekligen i farozonen. A andra sidan har
vi fått familjen mera samlad om kväl
larna - och det är_ ju ej att förakta.
Dagens mest aktuella spörsmål, värt att
debattera, är, huruvida TV är kulturfara
eller kulturbefrämjande?

*

ulen står för dörren och folk
får tomtar på loftet. Vi talar
om minnen från flydda tider.

Förr i världen hade tomten inte något
gott anseende, men genom åren har vi
hjälpt till litet var att omskola honom
till att bli hjälpsam och vänlig. Som be
löning brukar han ju få en tallrik gröt.
Mitt första bidrag till tomteriet i Gus
tavsberg glömmer jag inte. Karnrern,
den vänliga själen, hade gett mig peng
ar att i Konsum inhandla julpåsar med
äpplen, nötter och annat smått och gott.
Med korgen på sparken gav jag mig ut i
snöyran på julafton, för att glädja någ
ra pojkar, sorri ej kunde fara hem till
Jul. Jag kom då också till "Tretton",
där jag visste att några fanns kvar.
När deras dörr slogs upp, strålade ett
härligt dukat julbord emot mig, fyllt
med de kostligaste matnyttigheter, skin
~a, julkorv, köttbullar, frukt, nötter osv.
Under den tända granen var en •back
julöl förankrad och på ett sidobord gnist
rade karaff och glas, märkta Gustav III.
På väggen granna julbonader, i taket
girlander. Där stod jag med min äppel
påse! Det kändes skönt att svälja den
varma glögg och att njuta den goda ci
garr, som de arma ungkarlarna bjöd mig
på.
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~jukhuset blev mig en ny erfa
renhet under hösten. Inte var
jag så illa däran, men order är

order. Det hela var egentligen angenämt,
Först detta att fä vila, och att ha rätt
att koppla av utan att ,känna pliktens
samvetsförebråelser, beroende endast av
välvilliga läkare, och medveten om att
sjukkassan täpper till en del av det eko
nomiska bortfallet. - Vilken uppvakt
ning! En rad av söta systrar och biträ
den gör oss på salen daglig kur med
bl. a. blodprov, bäddning, vatten, piller,
välling och potatismos. Man är nyfiken
och gläds åt allt som händer. Före mor
gonmålet ligger man som en pascha,
medan flinka händer pyssla om och
kring en. Den högtidliga ronden, då lä
karen tittar på kurvor och journal och
ger nya ordinationer till patientens bäs
ta, snabbt noterat av staben sköterskor.
Besökstirnmen med termoskaffe och ofel
bart stigande temp. Eftermiddagens
tupplur, ny rond, han som lfär gå oppe
skaffar tidningar, nya huldrors entreer,
blommornas utbärning, första tecknet på
kvällen, ny ompyssling och slutligen
nattsysters lugna God natt. - Vänlig
het, glatt humör, lagom kärvhet .känne
tecknar detta rutinteam av tjusiga män
niskor. Ändå hoppas man att inte behöva
komma till dem igen.

*

ärkommet är det att äntligen
,. _ få ge en julros till de elek-
~ triska karlarna, som förlänat

oss skinande ljus, där vi länge vandrat i
mörker. Låt oss backa för den breda vä
gen, autostradan med sin tekniskt väl
anpassade och skuggfria armatur, ett
verk av våra montörer, De pangfria
plastkuporna, som förr kanske var en
nödvändighet mot emotionellt missan
passade barns förstörelselusta, men vil
ka tyvärr också fördunklade våra fjät
på de små vägarna, börjar nu utbytas
mot mera ljusvänliga skydd. Här och
där utmed stigarna har rests ytterligare
belysningsstolpar. Fotocellen, som ska
släcka gatljuset när dagen bryter in, har
fått en puff för mera känslig och hän
synsfull funktion. De morgontidiga job
barna behöver numera ej medföra Fenix
lykta. Nattljuset i en del trappuppgång
ar har justerats att ej fungera som dag
ljus. På sina håll var det nämligen så
där tvärtom; elaka tungor vet visserli
gen berätta att det passade detta folks
vanor. - Att strömkostnaderna ökat

är en annan femma - ja mera än så -
men det kan inte vara Iyktgubbarnas fel.

~

Il
*

ntresset iför ihjälpverksamhet
bland medmänniskor ute i värl-
den stiger, Vi åtnjuter en hög

trygghet, om vi tänker på de hemlösa
flyktingarna i Europa, på barnen i ös
tern, som dör av hunger, på utblottade
familjer efter naturkatastrofer, på miljo
ner av människor, vars dagar är svält,
sjukdom och flykt. Om de ska räddas
beror på andra människor, som ha trygg
heten. - •Svenska folket lade 1957 ned
3,2 miljoner kronor på godsaker, sprit
och tobak, Två tredjedelar av världens
900 miljoner barn lider i dag av under
näring, Svenska skolbarn använder I ge
nomsnitt 2 kr i veckan på godis. Flyk
tingbarnet rotar i soptunnan för att hit
ta något ätbart. En enda krona skulle ge
det god näring under en hel dag.

*

Wfad rätt du tänkt - var fel.
Jag trodde, att min vädjan i
vårnumret till knuttar och

andra, att göra något under det vänliga
året mot oväsendet från motorfordon,
skulle ge resultat. Jag tänkte, att om
man ropar i skogen ifår man svar. Här
omdagen såg jag svaret: en av våra bul.
lerdårar, som sedan han passerat patrul
lerande polis plockade av ljuddämparen,
satte den under armen och for vidare
under ljudligt smatter. Kompisarna
måste ju höra att det var han som kom!
Kunskapare berättar att detta icke är
en ovanlig företeelse, i det att det fort
farande finns knuttar, som är så bakom
att dom inte vet att detta anses vara
oanständigt och :brottsligt. Likaså att
manipulera med mopederna för att få
högre .fart än den tillåtna. Nu frågas:
Ska vi tillåta pysarna att fortsätta att
leka med så farliga ting? Ska vi finna
oss i att man medvetet söker åstadkom
ma högsta buller både bittida och sent?
Vad säger polisen? Att svara eller icke
svara - det beror på frågan.

*

rbetslöshet under vintern hotar
på sina håll i landet. Det ger
mig obehagliga förnimmelser,

grundade på 20- och 30-talet. Jag har
mina erfarenheter och vet hur det känns
när kostymen börjar bli fransig. Det

värsta är nog när en sysselsättningskris
drabbar ungdomen, som väntar att få
sitt första jabb och därmed kliva in i
samhällets gemenskap. Tur att vi har
fått en frist i enhetsskolan, nu när ung
domskullarna är stora. Att vårt arbets
liv inte skulle ha användning för ton
åringarna har jag svårt att acceptera
så där utan vidare. Är det nödvändigt
att våra ungdomar ska gå över Skuru
sundet efter vatten? Nej, här gäller det
sannerligen att pröva alla utvägar, att
ge stöd och ta initiativ, så att vi väl kan
ta emot denna skara och denna välbe
hövliga reserv, som en gång ska fylla
luckorna •vid maskiner och skrivbord.

*

u är det dags för Lucia. Kaffe
tåren står och väntar. Den
blonda flickan med ljuskronan,

som förebådar Julen är välkommen. Allt
det andra ståhejet, med skönhetstävling
ar, Luciatåg, Luciajazz, Luciakaffe hit
och Luciakaffe dit, julgranar, stjärnor
och Jul i förskott, ·gillar jag inte. Hur
kan man ta det katolska helgonet med
gondolsången som förebild? Varför spe
tar man omkring med handf!:atorna som
på en medeltida kyrkomålning. Då är jag
hellre hedning och hyllar vår gamla nor
diska Lusse och våra Lussevisor. Och
sjunger:

Som håret på en håne, som fjär uppå en
hatt,

så önska vi era ana en rolig godnatt!

God Jul!
Lergöken

~~o

~~
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Vi börjar med skatten. Fullmäktige
har fastställt den till 9 :51 per skattekro
na för nästa år vad det gäller borgerli-
a kommunen, vilket betyder oförändrat
uttag. Kyrkan håller kvar 0:70 och för
tingsbuset behövs 0:04. Landstinget har
beslutat ihöja och tar 3:65 av varje
skattekrona. Den sammanlagda kommu
nala utdebiteringen för år 1959 blir allt
så 13:90. Ingaröborna beskattas på 0:20
kr. mer genom att kyrkoskatten där är
högre.

Bostadsbyggandet har så gott som
stannat av ett tag. 1Svårigheterna att
få tillräckliga lån och att ,kunna finan
siera större byggnadsföretag är i dag
sväröverkomltga. Nyligen har den slut
liga finansieringen av bostadsföreningen
Bergets fastigheter i Hästhagen och de
första hyreshusen i Lugnet klarats upp.
Lån utöver de statliga till dessa fastig
heter har beviljats av Folksam, Posten,
Koop. penslonsstjttelsen och av Spar
bankernas bank.

Några få idoga egnahemsbyggare job
bar dock med gott mod i Lugnets ste
niga backar och på Lövhamras lätthan
terligare äng på Ingarö. Vidare är kom
munen redo att sätta igång en grupp
bebyggelse av 12 egna ihem i Lugnet och
av 8 i Mörtnäs. Hemmen överlämnas
till hågade köpare vart efter de blir fär
diga. Närmaste bostadsprojekt därefter
är radhus i Lugnet utefter Lagnövägen
samt fortsatt höghusbebyggelse i fort
sättning på de nuvarande husen vid
Björnskogsvägen.

Kommunen fullbordade ett betydande
markköp vid fullmäktiges oktobermöte,
då det beslutades om inköp av 215 har
mark beläget centralt på Ingarö me1lan
Brunns gård och ,Enkärret och ligg,ande
öster om Mörtviksvägen. Köpesumman
uppgick till 110.000 kronor.

I juni var kommunalifullmäktige ej
beredda att gå med på en utökning av
polisstyrkan i Gustavsberg utan avslog
då polischefens framställing. Men poli
sen kom igen och i oktober stod frågan
åter på dagordningen. Behovet hade yt
terligare styrkts och med kraftig majo-

ritet ,beslutades denna gång att ttllsätta
ytterligare en polistjänst i Gustavsberg.

Vidare önskar landsfiskalen att kom
munerna Boo, Värmdö, Djurö och Gus
tavsberg skall bilda ett gemensamt po
lisdistrikt och att den centrala polissta
tionen skall iförlägg:as till Björknäs. Gus
tavsbergs kommun vill dock inte vara
med på den Iinjen utan förordar i stället
att Värmdö och Djurö tillsammans med
Gustavsberg bildar ett distrikt med Gus
tavsberg som centralort.

Vi slutar 1958 års kommunala referat
med följande blygsamma beslut i full
mäktige den 31 oktober § 126. "Efter
interpellation av herr Gustaf Lorang
uppdrogs det åt byggnadsnämnden att
om möjligt vidtaga de åtgärder som
eventuellt skulle kunna åstadkommas
för att förbättra utseendet vid Gamla
bageriet, Gustavsberg." Tändande där
med hoppet om ett vackrare centrum i
samhället önskas God Jul och Gott Nytt
År.

Y.N.

Hembygdsvård
Den 24 oktober 1958 hade Kommitten

för Hembygdsvård sammanträde i Kom
munalhuset i Gustavsberg. Ur protokol
let kan noteras
att en ny och lämpligare lokal för sam

lingarna av gamla saker erhållits i
Lugnet,

att gamla kyrkogården nu börjar bli
iordningställd,

att om möjligt den gamla kvarnen på
Kvarnberget skall rekonstrueras,

att om skolstyrelsen ger tillstånd där
till, en tävling utlyses för bästa upp
sats om hembygden,
En klass varje termin får deltaga i
skrivningarna och tre priser om res
pektiva 15:-, 10:- och 5:- kronor
äro uppsatta,

att en stenyxa blivit ifunnen vid Brunn
på Ingarö.

Gåvor (gamla saker eller !fotografier
etc. från trakten) mottages med tack
samhet till samlingarna.

L. Backman.

Bandy på den gamla
goda tiden

I en jämförelse mellan gången tids
bandyspel och spelet av i dag är ganska
säkert det nuvarande både snabbare och
effektivare. De idrottsgrenar som kan
avläsas och avmätas med resp. krono
meter och måttband visar ju ständig
acceleration.

Och det troligaste är väl då att olika
lagspel, som inte är mätbara på samma
sätt, .följer i spåren,

Vad som bidrog till att bandy förr fö
reföll väldigare var dock i mycket den
individuella utrustningen.

En jättelik specialklubba, full av spi
kar och beslag hörde inte till ovanlighe
ten. Det färgrika kom mera till sin rätt,
kanske på bekostnad av lagspelet. Som
skådespel förlorar nutidens standardise
ring även i idrott den obeskrivliga air,
som präglade gårdagens idrottsutövare.
Kanske en oundviklig utveckling, ett nöd
vändigt ont.

Jag minns en söndagsmorgon då vi i
laget stod packade i fören på ångfarty
get Gustavsberg III. Vi frågade mycket
litet om standardisering, men en av de
viktigaste spelarna saknades.

När båten blåste för tredje och oåter
kalleligen sista gången, syntes äntligen
den efterlängtade vid Stenhuset.

Han forcerade kurvan i vild fart med
den obligatoriska väskan i ena handen
och klubban i den andra.

Hans ankomst hälsades med öronbe
dövande ovationer och jubelrop, men än
nu var det ett avsevärt avstånd till bå
ten, och några andra kommunikationer
fanns inte att tillgå.

Landgången drogs in, trossarna hala
des hem, men båtkaptenen gjorde sig
inte ,skyldig till någon överdriven bråd
ska och spelaren kunde med ett språng
förena sig med kamraterna på fördäc
ket.

Sedan samlades de flesta i försalong
en, där pilsnern skummade och tät to
baksrök lägrade sig som den värsta Lon
dondimma över spelarna och supporters.

Båtskrovets törnar och dunk mot isen,
ackompanjemanget av klirrande glas och
sorlet av mer eller mindre hesa röster
skapade en sällsam atmosfär före sla
get.

Hur det sen gick i själva matchen är
en annan historia, men bortförklaring
ar stod i varje fall inte på något sätt ef
ter nutidens teknik på detta speciella
område.

Emson
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c!Jdrottsspalten Pojkfotboll
Så här nära jul ihar Ni väl glömt

Saltsjöbadstävlingarna, sommarens sto
ra friidrottshändelse på Farstaborg, Då
blev Ouetavsbergspojkarna bästa för
ening i ung-domsklassen. Det sporrade nu
pojkarna till nya och friska tag, och när
vi ,kallade till årets klubbmästerskap så
var deltagarantalet 100 proc.

Tävlingarna g,ick i slutet av septem
ber på ,Farsta;borg. Bäst sammanlagt
blev förstås Leif Dahlqvist, som ,i höjd
nådde utmärkta 171 cm, trots att han
hoppade i träningsoverall - ty han hade
glömt tävlingsbyxorna hemma. Fina in
satser ,gjorde även Jan Dahlgren som
vann längdhoppet på 519 cm, och Hen
ning UlJ:berg, som är en 1bjässe med ku
lan och diskusen, Blir han månne en ny
Uddebom?

Vi har även glädjande nog hruft en del
flickor med rpå våra träningskvällar, och
vi hoppas när vi kallar till samling på
nyåret att många SikaLl hörsamma kallel
sen och komma till våra träningsprome
nader och vår träningsgymnastik.

Tonsdagen den 6 november hade vi
prisutdelning i Bergasalen, då Gustavs
bergs Idrottsförenings ordförande John
Svensson delade ut medaljer till klubb
mästarna, samt hedersprdser till samtli
ga deltagare under sommaren. Vi visa
de även en lfilm från London-0lympia
den.

Conny Rolf

Koartersserien. i [otboil för pojkar
samlade under året 11 7-pojkarslag. Sju
lag fullföljde den spännande och små
trevliga tävlingen, som under sommaren
och hösten avverkades på Ekvallen. De
båda ledarna Karl Strömberg och Gösta
Södergren har lagt ned ett bra jobb i
arrangemangen och som tränare och do
mare. Vi intervjuade Cösta Södergren,
som berättade att pojkarna visat stort
intresse och ådagalagt verklig kampan
da för att föra sitt kvarter framåt. För
att få hyvs i stridens hetta har man bl.
a. tillämpat utvisning för svordomar på
plan, men det har man inte behövt till
lämpa annat än undantagsvis. Främste
målgörare var Fred Andersson, som lärt
takterna av sin pappa, f. d. A-lagsmål
vakten. Grabben har gjort 21 av 23 mål
för Hästhagen I. Gladaste förlorare var

nog Krister Hansson i TraUbanevägen.
- I det stora slaget Norr-Söder, tog
mot tipsen ,Söder segern med 4-1. Som
avslutning på serien inbjöds Ex-press
cupvinnande Djurgårdens lag ut till
match. De vann förstås med 5-0, men
de våra har i gengäld chans att fä en
förmatch på självaste Råsunda nästa
säsong.

Så här såg sluttabellen ut:
Ulvarna I 6 6 - 28-3 12
Hästhagen I 6 4 1
Ulvarna II 6 3 1
Hästskovägen 6 3 -
Lugnet 6 2 1
Hästhagsvägen 6

1 23-5
! 9-13

12-14
10-16

1 1 4 9-11 3
TraHbanevägen 6 - - 6 3-32 0
Vi förevigar de flitiga fotbollsgrabbar

na med en gruppbild från matchen Norr
-1Söder.

Gymnastiken har fått gymnastiklokal
I och med att skolans gymnastiksal fändigstäHts har kvälls
gyrnnasteken blommat UJ.)11) tgen och samlar ett 40-ta.l manliga
och lbka många kvdmnlig'a i den tjusiga lokalen. Vår fotograf
har plåtat den manliga ,truippen, som plågas av 'I'orsten Rolf,
sett inifrån och utifrån genom den praktfulla ,glaJSifasaden.
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~J OOMSTRÄFF
~- BER6AS/.\

Ungdomsträffarna har under hösten
varit mycket välbesökta. Mellan 100 och
215 ungdomar har besökt träiffarna på
måndagar ooh torsdagar. På måndags
kvällarna spelas bordtennis och en serie
med 35 deltagare haz avveekads, Därpå
följde en kvarterstävling där Lugnet
spelar cnot Häsbhagen o. s. ·v. Intresset
har varit etort och ungdomarna riktigt
duktiga. En schackturnering pågår och
där är intresset så stort att nya spel har
måst inköpas. Priser har delats ut.

'I'orsdagsträffarna har gått i litet an
nan stil. Bordtennisborden har inte ta.
gits lf:'ram, man har suttet vid borden och
spelat bordsspel, druckit coca-cola och
pratat. Grammofontallrikarna har snur
rat oeh Htet senare på kvällen har det
bjudits :på ett program. Programmslagen
har varit företrädesvis musik. De ifrå,n

TV-Jazzen uppmärksammade gustavs
bergsungdomarna Melody Makers har
vamt i Bergasalen fy,ra gånger. "Smens
skiffel" fr,ån Nacka har ,gjort ett be.
jublat !framträdande med publikrekord
för Ungdomsträffen, Ett rock-gäng från
stan har också varit här. Svenska re
ko11dihållaren i häcklöpning, Per Ove
'I'rollaås, var på besök och kåserade och

filmer, bl. a. ifrån Iondonolympiaden och
om Gunder Hägg. Vårby bjöd på socker
dricka vdd Trollsås besök. En torsdags
kväll ordnade ungdomsledaren med en
vandring tHl :S,keviik med facklor och
hundratalet deltagande. Skevik tog emot
med lysande marschaller och Lagnös
ski;J)felband till vars toner man sedan
rockade. Nackas ungdomsgård har gjort
ett besök varvid Melody Makers stod för
dansmusiken,

Ungdomsträffarna avslutades för ter
minen med !fest lördagen den 13 decem
ber med Lucia, kaflfe och dans. Vi åter
upptar verksamheten den 19, januari
1959.

Bengasalens dörr är numera öppen en
dast mellan klockan 19-20 på ungdoms
träJffärna för rutt undvika för livlig tra
fik ut och in. Alla ytterkläder är för
bjudna att bära inne i 'lokalen och ung
domarna har solidariskt accepterat den
na bestämmelse,

K. K-son

Ungdom och sam
hälle

Nu för tiden vet man snart inte om en
pojke är en flicka eller tvärtom, såvida
man inte överraskar vederbörande i ett
badkar. Men att döma efter en del hän-

visade film. Det har även visats andra der och ansikten jag sett är den chan-
sen lika med noll. Klädseln är lika, hå
ret kammas - om det kammas - på
samma sätt, talesättet är lika· grovhyv
lat. När jag första gången såg dessa
okvinnliga kvinnor och deras gelikar på
den manliga sidan, tvivlade jag. Om des
sa äro Dina beläten, låt mig då i frid
dra mig tillbaka dit där mina stamfäder
en gäng klättrade i träden.

Om det ej vore så allvarligt, så skulle
det vara enbart löjligt. Men var ligger
felet: Ej hos ungarna allena. Troligen
först i hemmet. Om vissa föräldrar gjor
de sig omaket att ta en titt på pantomi
men en kväll, så kanske er tanke om era
barn skulle få något att grunna på. Ett
fel lägger jag också på samhället. Det
är en brist på nödvändig, respektingivan
de men ej brutal, tillsyn. Brist på polis,
socbalpolis, brist på förstående ungdoms
ledare, brist på nöjen och lokaler, som
kan föI1medla "en sund själ i en sund
kropp".

Ungdomen felar mycket, men man kan

FN-dagen firades wv Gustavsbergs enhetsekola i Berqaealen;
där eleverna i tablåform visade de olika FN-organen.

En stor och intresserad pubUk av elever och lärare följ<k
den nyttiga informationen om världens saanarbetejormer,
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Melody Makers
Här ovan har vi en bild av Melody

MaJkers, som medverkat vid Ungdoms
trärrarna i höst. ·Ett uppmärksammat
framträdande gjorde de pigga ungdo
marna ,i TV-jazzen, även om de inte
kunde konkurera med lfinalisiterna. Af
tombladet ansåg att orkestern var en av
de mest ambitiösa, där de kämpade med
två nedskrivna arrangemang av okänt
märke. 'I'ruorspeta.ren °Bosse Eriiksson
fäck hedersornnämnande, särskilt i Ex
pressen, som tyckte att han var direkt
lovande.

Orkestern har i är också varit med i

t
ej lägga hela bördan på dem. I varje
människa, och i synnerhet bland de unga,
finns något oupptäckt gott och positivt.
Att fördöma den dåliga, sidan, utan att
uppmuntra den bättre, är det största
misstaget uppfostrare kan göra. En öm
tålig sa:k måste alltid behandlas med
varlig hand. Föräldrar, samhälle! Vad
är er ömtåligaste och dyrbaraste tillhö
righet? Jo, det uppväxande släktet. Där
gror de blivande föräldrarna, det kom
mande samhället, nationens framtid.

Jag har ha:ft många och långa samtal
med ungdomar. Och bristerna, där de vi
sat sig, pekar ofelbart ,pä hemmet, mil
jön, sällskapet.

Jag kan bekänna att jag inte bor här
ute och en annan säger väl då: Vad an
går det dej? Rätt talat. Men det upp
växande släktet, var det än finns, skall
en gång styra världen. Därför angår det
oss alla. Både frågan, svaret och lös
ningen på pro·blemet sund ungdom är in
ternationell!

GG

Silgges Cinkus, och i ,Scenstudions revy,
där de återkommer ,i januari. Grabbar
na spelar så pass bra a,t,t de torde få
flera engagemang, dnte minst på hemma
plan.

Resultatlista från klubbmästerskapet 1958.
100 m.:

Leif Dahlqvist . . .. . .. .. .. ... .. . . .. . 12,3
Håkan Wiberg .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 6
Jan Dah!gren 12,8
Arne Pettersson , .. 12,8
Allan Bergqvist .. . .. . 13.2
Benny ögren .. ,..................... 13.6
Ronny Svensson 13,8
Tommy Pettersson .. .. .. .. .. .. 14,2

800 m.:

Höjd:

Längd:

Kula:

Diskus:

Allan Bergqvist 2.20.4
Bengt Nilsson 2.20,5
Arne Pettersson .. .. . . . .. 2 21.2
Håkan Wiberg .. . .. .. . .. . .. .. .. . 2 22. 7
Royner Bergqvist 2.28,5
Björn Eriksson 2.28,7
Jan Dahlgren 2.37,0

Leif Dahlqvist 171
Benny ögren .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 150
Jan Dah!gren 150
Ronny Svensson . .. .. .. .. . .. .. 140
Benny Sjödahl 135
Håkan Wiberg , 135
Arne Pettersson . .. .. .. . .. .. . 130
Tommy Pettersson .. .. . . .. . .. 130
Royner Bergqvist .. . .. .. . .. .. .. .. .. 125
Allan Bergqvist . .. .. . .. .. . .. .. .. 125
Rolf Westin 120

Jan Dahlgren 5.19
Benny ögren .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 4. 97
Arne Pettersson 4.91
Håkan Wiberg 4,54
Bengt Nilsson 4.08
K. J. Storbacka 3.94

Henning Ullberg 10.77
Leif Dahlqvist 9.99
Bengt Nilsson .. .. . .. . 9.49
Jan Dahlgren .. .. .. . .. .. .. .. .. 8.80
Håkan Wiberg 8.34
Arne Pettersson 7.93
K. J. Storbacka .. .. .. . . .. . 7.58
Benny ögren 6.12

Bengt Nilsson 29.23
Henning Ullberg 29.08
Leif Dahlqvist 25.80
Jan Dah!gren 24.05
Arne Pettersson 22.42
K. J. Storbacka 19.63
Håkan Wiberg . .. .. .. .. . 19.33
Benny ögren ..... 19.30

Så möts vi ig,en,
du Barrande vän,
för att julsammannjuta.
Vi har det som förr,
ty inom vår dörr
finns ingen Teveruta.

Och rak får du stå,
när dansen skall gå,
och vi hunnit dej smycka.
Med glitter och ljus
så att i vårt hus,
du ger julstämningslycka.

När julen är slut,
då åker du ut,
enligt sedvänjelagen.
Med buller och bång
(du risiga stång!)
plockar vi av behagen.

FANFAR.
Tecknare: Ingmar.
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:irför vi helst handlar i
Gustausberg
yder inledningen till en åttasidig folderr,
där ri presenterar vår förenings special
varubu tiker.

Familjen väljer
~det att läsa på första ornslagssddan
a;- en broschyr som gjort,s av KF:s upp
:ymingsavdelnring. I denna får man •stirf
:a bekantskap med familjen Er.iksson
och följa den under en helt 'Vanlig var
!ag. Vi har lämnat . ut dessa båda bro
schyrer direkt till hemmen i Gustavs
bergs samhälle samt genom iposten över
sänt ett antal till familjer som bor utan
för samhället. Det är vår förhoppning
a.tt bekantskapen med det "unga tänlkta
Oustavsoergsparet" såväl som familjen
Erikss on skal,! bli angenäm.

Att äta och trivas är mycket
viktigt.

Under temat "Ät och trivs" har KF:s
husmodersavdelning 1lag,t upp en upplys
ningskampan j, I anslutning tm denna
anordnade vi i slutet av oktober månad
ett möte där skolköloslärardnnan Brita
öhrfelt, Stockholm, •gaiv goda råd, beled
sagade av 'bilder och film, om vad vi ,bör
tänka på när det gäller att ,göra upp
matsedeln. Dessutom medverkade våra
käcka husmodersgymnaster under led
ning av Tora Severin. Det regna;de ;på
kvällen och därför kom det inte mer
än 150 personer tm mötet i Bergasalen
- vi hade haft plats för 300. Ni kommer
väl nästa ,gång?

Hemtips - en tidning till
samtliga hushåll.

Kooperattva fölibundet utsänder Hem
tips genom posten till samtliga hushåll
inom föreningarnas verksamh etsområ
den. I år ihar det kommit ut sju nummer
av tidningen. ,Skulle det vara någon som
inte får tidningen, så är vi tacksamma
för ett meddelande om detta.

Personalbyten.
Vi bar under de senare åren haft det

relatuvt stabilt på personaäfronten. En
viss rörligmet är dock en rronmal tförete
else. Vår skobutiksföreståndare Nils
Hammarström har flyttat till Konsunn ,
Stockholm, och i hans ställe thar bland
ett antal sökande anstäldts Birger Nils
son, som senast kommer från Konsum
i Es•kiilstuna.

Av medlemmarna valda full
mäktige
var samlade till sedvanhg halv-årsstäm
ma den 27 november. Chefredaktör Nils
Thedin talade då om den för oss alla
så aiktuel!Ja frågan om hjäl,pbehovet Ull
de underutveclolads Länderna. Som be
kant harr vår rörelse startat en insam
ling under rubrfken "Utan gränser".
Denna KJF-aMion '.Lgång;sattes efter förra
sommarens upprnäeksammade utställ
nmg på Mosebacke. Vår lförening har
medverkat. ;genom anslag och försäljn,ing
av nålen "Den liggande åttan = oänd
Iighetssymbolen". I samband med ,inläm
ningen av kaissakviitton d ,början av ja
nuari kommer vi i l!i:khet med ett stort
antal ,andra föreningar i landet ,att väd
ja Ull med1'emrnarna att av sin Merbä
rmg avstå från 1 :- krona, som överuäm
nas till 1nsam1ingen. Vi hoppas att an
slutningen tilI denna enkronorsinsa.m
ling skall 'bHva god. Vid förenin,gss<tiim
man läJmna:de föreningisledningen ,en re
dogörelse över den föl'berediande under
sökning som ,gjorts betr,äJffande underla
get för en utv,idgad specia.J.varuförsii!lj
ning inom vår förening. I detta samman
hang ,presentera,des även en kaipitalbud
get Iför tiden 1958-1962. 'Fullmäktige
gav förening;s<ledningen fullimaikt att ar
beta vidare med förberedelserna, som
torde utmynna i ett förs}ag till nybygg
nad i centrum.

Kollekhlv olyoksfallsförsäJkring har fr.
o. m. den 1 oktober tecknats i Folks,a,m.
Den ,gäller kon:summed1emrrnars barn
som träffäs av olyckshändelse före skol
åldern. När,mare imorma,tione,r om den
na försäkring kommer a,tt lämnas i
verks,a,mhetsbemttelsen.

"Regnspiran" blir följetong i
Vi.

Vår tförn.ämliga ,veckotidning Vi kom
mer med en hel del nyheter nästa år. I
första numret ,börj,a,r Sara Lldmans nya
roma,n "Regnsp-iran'' som följetong. Sä
kerUgen ,kommer "Regrmpiran" att ,göra
tidningen ännu mer efterlängitad.

Ett skepp kommer lastat.
Denna text möter oss i ,butikernas

fönsrter och annonss,palter veckorna före
jul. I dekora;törens verrksta,d har •vår
nya dekoratör Lars Edvardsson'och hans
medhjä!lpare Yvonne A!l!ders•son skurit
ut oah måla,t :inte <ba,ra "ett" utan flera
skepp. Alla år vi barn, när julen står
för dörren ocih det är många roliga ,be
styr som förestår. Ooh så lfår vi öm,ka
så mycket vi vill - om vi får det sedan
är ,en annan sak - men önrska ikan man
ju.

TrnJ slut önskas en angenäm jul med
glad samvaro.

G.M~n.

I Gustavsbergs Konsum skyltades i ett trevligt arrangerat fön.ster nyligen med
Gustavsbe'rgsporslin. Dekoratör var Lars Edvardsson.
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Semesterminnet Pensionärsföreningen

"Det här gick åt Helsingland"
Vår Herre som onekligen har skapat av fen-,beprydda djur, samtliga av dessa

allt under Himmelens fäste, som i trots
av alla argument är den största bygg.
mästaren såväl som den största arki
tekten och skaparen av vår underbara
och underliga värld, han är väl kanske
också den mest, oftast och hårdast kri
tiserade medlemmen av det skrå som
går under namnet av Mästare ...

Mänsklighetens stora, men i jämförel
se så små skaparehjärnor, försöka att
förbättra den erkände mästarens verk.
De planera, addera och dra ifrån för att
därigenom sätta den s. k "Piffen" ,på ett
jobb som varit perfekt sen begynnel
sen. Om mänsklighetens något egna ska
paresni!len nöjde sig med att förbättra
kronan av vår Herres verk, människan
själv, och om möjligt kunde återge den
na produkt av "Alltets" skapare det
värde, och den själ, vår Herre en gång i
begynnelsen givit sin avbild, då vore vi
dem stor tack skyldig. Gör detta, men
fuska ej en mästare i hantverket.

Jag fattig syndig människa är ingen
konstkännare, ej heller äger jag artis
tens öga för kombinationer av färger
och har ungefär samma förmåga att be
döma värdet av en tavla, som en sugga
har om byggandet av en flygmaskin ...
Men även jag med min outvecklade
hjärna vet att uppskatta skönheten i
natur och landskap i de norra delarna
av detta avlånga land, närmare bestämt
Helsingland. Gunnar Wennerberg låter
gluntsångaren ifråga "Var finns en plats
uti Sveriges rike"? Joho, herr Wenner
berg åt Norr - Söder - öster och Väs
ter och överallt omkring en liten plats,
kallad Ljusdal. Jag har kuskat länder
och riken runt, men sällan :funnit något
som kan jämföras med detta.

Vår Herre har också skapat allt levan
de på jorden, fåglarna under himmelens
fäste, allt som k:navlar,kryper och går
på vår kupiga planet. På detta tror jag
som på klippans grund. Han har också
skapat sjöar såsom Storsjön, Wexnan,
Svatsjöarna och hundratals andra här i
trakten, jag tror blint på detta med.
Men, är det då ej en möjlighet att karln,
sån brådska som han hade, helt solo
glömde att slänga lite fisk i just dom
sjöarna där hans tjänare för tillfället
befann sig. Vi begåvo oss ut på Stor
sjöns mörka vatten i den arla morgon
stunden. Begabben icke, man hade sagt
oss att i detta flak av sjö fanns tontals

voro, enligt berättaren, av skrämmande
storlek. Med onda aningar i hjärtat tit
tade jag med bävan 1på den skröpliga
båten. Visserligen var den stor. 1Så var
också fisken. Jag beklagade den stac
kars Gösta som skall ro. Båten är tung
rodd nu som en gammal kyrkbåt, hur
skall det då bli med ett par ton fisk
i den? Låt oss dra en slöja här. Nu
vet jag bestämt att där ifinns fisk "i"
denna sjö. Mig veterligt har inga blivit
tagna därifrån; med undantag av, en
omäten, undermålig och något krasslig
liten gäddstackare på dryga två hekto
'plus två aborrplnnar som om två år
skulle ha Ifyllt två tum. Och i de andra
nämnda sjöarna? Summa Nix ...

Låtom oss !fortsätta. Efter denna er
farenhet försvann vår tro på sannings
enligheten hos folket här i det annars så
vackra Ljusdal. Inom mig kallade jag
dem som sade oss att fjällbäckarna här
myllrade av Foreller och öring "Falska
profeter", men de leda frestarna voro
envisa som sju års klådan och vi bör
jade undra som den gamla P. Pilatus.
"Vad är sanning". Med en klen tro på
fiskelycka och en 'bergfast tro på få
fängligheten av vårt förehavande gav vi
oss dock iväg tidigt en arla morgon.
stund. Vi fann mycket riktigt de be
skrivna bäckarna och humöret tog all
deles slut. Ingen fisk med självrespekt
och det minsta mån om sitt väl kunde
väl hysa in sig i tocken en rännil. Ter
mosrlaskan ut! plus litet förstärkning ...
Tja - det kostade ju inget att dränka
en intet ont anande maskstackare i bäck
eländet. .Sagt och gjort. Och då tog det
hus i Hels - - - i Helsingland.

När gamla farbror Ponce de Leon upp
täckte den del av Amerika som i dag
kallas Florida myntade han också ordet

Semesteriorjattarru: gonar sig i Norr
landssol och barrskogsdoft.

har under år 19'58 liksom tidigare varit
i livlig verksamhet. Förutom ett möte
i varje månad, har föreningen deltagit
i två utflykter med buss, till Lovö kyrka
och Norrtälje.

På vårsidan hade styrelsen tillsam
mans med "socialstyrelsen" ett samman
träde på Värdshuset, varvid hobbyverk
samheten diskuterades. Under samman
trädet lovades fortsatt stöd åt verksam
heten.

Såsom framgår av ovanstående ligger
de gamla i Gustavsberg ej på sofflocket,
utan deltat- med liv och lust i händelser
na vilket är ett glädjande faktum.

Vi vill här genom tidningen framiföra
vårt varma tack till Gustavsbergs Fa
briker, Kommunen, alla föreningar och
enskilda personer, som under året läm
nat stöd och hjälp till vår förening.

Till sist en tyst minut iför alla som
under året genom döden lämnat vår
förening.

Styrelsen

"Eureka". Det finns mustigare ord på
ärans och hjältarnas språk, men mening
en är i det stora hela densamma. Här
fanns fisk, en härlig blandning av forel
ler och öring. Aja, inga jättar gubevars
men stora nog för att göra det intressant
och de voro där i massvis. Ljusdals-fol
kets aktier steg den dagen till det nor
mala och min tro på människan har
återuppstått.

Jaha, de va de! Litet om folket här.
Elaka och avundsjuka syndens barn som
kände min tillbakadragna natur, hade
sagt att folket i Ljusdal gick omkring
och sökte vem de uppsluka månde. Vi
dare att folket i närliggande Delsbo sov
med laddade knivar under huvudkud
darna, att blodvite och slagsmål stod på
matsedlarna i alla restauranger här. Hur
kan folk ljuga på detta sätt? Folket
här äro snälla. 'Ett bättre värdfolk än
jag hade får man söka efter. "Sitt ner
och ät, och drick med förresten." Folket
i Ljusdal med omnejd äro gästvänliga
och hjälpsamma och de titta ej efter det
sista öret i din ficka, Och flickorna här
sen! Brooooder, dom står en "bröst
längd" framför Sofia med låren.

Utan skoj, här finns fisk, här finns
hyggligt, gästvänligt folk. Här finns
Sveriges vackraste och mest välskötta
folkpark. Utmärkta och i allo välskötta
affärer. Og til syvende og sidst - natu
ren som vår Herre skapade den.

George
med Margareta
och Gösta
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~Jm
-4~ orda om ordj-.
bi!' varit professor Wellanders speciall-
~:.. Han försökte m. a. o. att lära oss
'!'."..ktig svenska'. Ett mycket svårt jobb,
..~ jag mena. Här är det nu inte Ifråga
een våra dialektala egendomligheter utan
mera om riktiga satsbyggnader, böj
ningar och avdelningar av ord i vårt
svenska riksspräk, samt inte minst om
använda ord i tal och skrift har med
s:tt sammanhang att göra, eller om de
möjligen ·kan ersättas med andra, som
bättre klargör detta sammanhang. Vad
det gäller dialekterna, så har man, all
talpedagogik till trots, bara att notera
hur det talas, och låta sej nöjas med
det. Även om det skulle ha nog så stor
betydelse för den nationella enigheten,
om alla kunde lära sej tala rikssvenska
eller kanske ännu bättre - RIKSDAGS
SVENSKA ! Den senare har ju onekligen
ett avgörande inflytande på det mesta
här i landet.

Men åter till
professor Wellander. I hans bok med ti
teln Riktig Svenska har jag förgäves
letat efter en åsikt om singularformen
'en förälder' istället för 'en mor, en far',
eller 'som förälder' istället för 'som mor,
som far. Jag påstår att enhetsformen
ifråga är både dum och onödig! (Lägg
märke till att detta påstående också in
nebär att allt dumt inte nödvändigtvis
behöver vara onödigt och vice versa ...
eller 'omvänt', som det ju heter på sven
ska.) Uttrycket 'som förälder' har jag
faktiskt hört på ett !föräldramöte i
Kvarnbergsskolan, och nog verkade det
på mej som om den talande mera ville
markera det juridiska, än det mänskliga
sambandet mellan sej och sitt barn. Det
ta tyckte jag var mycket tråkigt och tyc
ker så än.

På tal om föräldramöte
så hade förstaklassarna ett sådant i bör
jan på oktober. .Iag var också inbjuden.
Från Hästhagen travade jag på en här
ligt asfalterad väg upp . . . nej, ner ...
eller kanske 'bort' är riktigare? . . . nå
ja, till •Ekedalsskolan. Utanrför matsals
byggnaden stod ett tiotal bilar och an
nonserade att 'här var det'. Innanför
dörren tog lärarinnorna emot. Man sade

sitt namn, man tog i hand, man hälsa
des välkommen. Den första kontakten
s. a. s. S•alen var full av målsmän och
målskvinnor ... "Hursa'?" ... - "Ja
visst! Det heter ju faktiskt bara måls
män eller målsman. Konstigt att inte
kvinnorna protesterar?" Nåväl, salen
var full av föräldrar, som slagit sej ner
vid de dukade kaffeborden och såg ut att
trivas med det. Så trädde rektor Geze
Iius och studierektor Berg i salen in ...
och så kunde kontaktmötets första av
delning börja.

Först hälsade rektorn
oss ännu en gång hjärtligt välkomna
och nämnde sedan 1bl. a. att han från
Målsmännens Riksförbund fått en på
stötning om att bilda en föräldralföre-

, ning, men att han ansåg de nuvarande
'träffarna' alldeles tillräckliga för ett
samhälle av Gustavsbergs storlek. I vå
ra tankar höll vi alla med om det, och
dessutom bör väl en demokratiskt utsedd
skolstyrelse vara ett uttryck Iför vad
medborgarna vill och inte vill i skolfrå
gor, annars - adjöss med den. Efter
rektorn var det lilla, rara fru Bergs
tur att dra veven. Det blev den ena all
sången efter den andra. Särskilt "Blinka,
lilla stjärna där" lyckades förträffligt.
Men tur är det att stjärnorna inte i verk
ligheten är så där små, små, små. Ja,
jag menar annars kunde det ju hitta på
att hända att dom trillat ner, när de
manliga målsmännens allt annat än spä
da röster började brumma.

!Sedan blev det soloframträdande av
en förälder ... nej, förlåt! en fader, som
hette Stig Lindberg. Ett mycket känt
namn, skulle jag tro, i såväl in- som ut
land. Hans närmaste vänner lär kalla
honom för Stickan, och bara det är ju
ett popularitetsbetyg så gott som något.
Innan Stig satte sej vid pianot, talade
han försiktigtvis om att det inte var
alldeles säkert att någon av de tusen
melodier han i vanliga fall kunde, skulle
'rinna till' just nu, oförberedd, som han
var. Fullt så galet gick det ju inte.
Tvärtom! Han charmerade och sjöng och
pratade så där intimt emellanåt, allt
under det att hans formgivande :fingrar
lekte på de svarta och vita tangenterna,
så det blev en riktigt hjärtlig och tack
sam applåd för det.

När vi applåderat slut
druckit påtår och borstat kaksmulorna
ur mungiporna, så var det dags för en
närmare bekantskap med barnens lä
rarinnor, i respektive skolsalar. I 'våran

klass' gick vi först runt och tittade på
väggarna, för där hade barnen färgkri
tat hur trevligt som helst. Därefter sat
te vi oss i bänkarna och lät fröken ta
kommandot. Bl. a. rfick vi lov att inte
försöka lära våra barn att läsa, för den
tekniken behärskade vi nog inte. Så vet
vi det. Efter frökens orientering blev
det en stunds frågesport med oss som
frågare och fröken som svarare. Den
första frågan, som jag själv ställde, löd
så här: Varför drar det genom fönstret,
där jag sitter?" Prompt kom svaret:
"Därför att det saknas innanfönster."
Ja·, det kunde ju vara rätt, så jag gav
henne tre poäng, men jag skulle nog bra
gärna velat höra något om temperatur
skillnader också. Nå, det kan bli litet
mera utförligt en annan gång - kan
ske?

Däremot fick jag
inte riktigt klart för mej varför en bok,
med ett mycket tendentiöst innehåll i
'trosfrågor', låg bland en stapel läroböc
ker rför småskolan. 'Inköpschefen' imn
måhända ge svaret? Fröken använde
sej inte av den för att bibringa barnen
'etiska begrepp', och det hedrar hennes
omdöme. Jag bugar mejl Se'n får våra
'livsåskådningsmonopolinnehavare' bli så
himmelens arga dom vill. Hör här vad
de två författarna, eller rättare sagt
'ihopsättarna' knåpat ihop, avsett att lä
ras utantill av sex- och sjuåringar.

Du Skall älska din mor! Du skall älska
din far!

Du •Skall alltid lyda din mor och far!

Hur en bok innehållande slikt dravel
kunnat bli godkänd som lärobok, det
övergår sannerligen mitt förstånd! I
samhörighetskänslan mellan normala
föräldrar och normala barn finns inte
plats för något DU SKALL, det kan
budihopsättarna sätta sej på! Skall och
lyda, låt gå för det, men Skall och
Älska, det passar då rakt inte ihop, "El
ler hur? professor Wellander".

Skall vi förövrigt
vänja våra barn vid alla de 'starka ord',
vi såväl behöver som vuxna, för att
uttrycka extraordinära sinnesstämning
ar? Låt oss för all del behålla några
ord att brukas i högtidliga eller särskilt
känslomässiga sammanhang! Vad är
musik utan nyanser? Vad är lutfisk
utan kryddor? För inte så länge se'n
var ordet ÄLSKA ett av svenska fol
kets finaste och mest sparade ord. Vi
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.,_=.ce respekt för det. Inte så nu, inte.
::Jet ä:.skas hit och dit, till höger och
.-ä=ter, ja, precis hur som helst och vad
m helst. Det finns människor som

z.o.m, påstår att de älskar att sova! Hur
kan de veta det, när de sover? •En gång

örde jag en flicka säja till sin vän
inna: "Jag älskar Tommy .Steel så myc
ket." - "Älskar du inte Nacka Skog
lund mera, då?'' frågade väninnan. -
"Jo, jag älskar honom också, förståss",
sa.' flickan. Vad liknar det? Förr var det

orlunda. Om än pulsarna brände och
hjärtat slog som en 'lammarumpa i en
vargflock', när man stod öga mot öga
med sin själs älskade, så skulle det allt
bra mycket mera till innan man fick de
innehållsrika orden 'Jag Älskar Dig'
över sina läppar. Istället använde de
svärmande paren utländska uttryck, som
de snappat upp på biograferna. Sådana
ikärleksuttryck halkade liksom lättare
över läpparna. Filmen 'Ich habe dich
geliebt" t. ex. berikade den svenska ung
domens svärmiska ordförråd med såväl
filmtiteln som varianten, 'ich llebe dich'.
Efter det att de engelska filmern,a börjat
dominera så blev det 'I love you' för hela
slanten. Aldrig glömmer jag väl det
kramaktigt ~hopslirugraide pair som en
kall decemberkväll för tjugo år sedan
ställde sej precis under mitt gläntståen
de fönster, innanför vilket jag satt i
mörkret och funderade. Rätt som det
var sa' pojken med en något darrande
stämma: "Aj lavv jo!" IDfter c:a tio mi
nuter hade flickan samlat sej till ett
svar, för då kom det litet grumligt: ''Aj
lavv daj också." Heder åt en sådan ung
dom, tänkte jag, där jag satt som en
annan tjuvlyssnare, som sparar vårt fi
na svenska ord för samma sak, tills att
de verkligen begrlper vad de säjer. Och
det tycker jag att herrar och damer
livsåskådningspedagoger också skulle
göra! Själv älskar jag allra mest ärt
soppa kokad på skinkspad, och det får
jag nog mellan jul och nyår, Iför det bru
kas så hemma hos mej. God Jul.

TJ'anfar

VARDAGSLöGNER

.Äskta mannen: - Det är ett mycket
viktigt sammanträde ••.

Redaktören: - Jag har 7,äst Ert ma
nuskript med stort intresse, men •..

Väninnan: - Klänningen klär dig be
ddrande, liUa du •..

Han eller hon: - Jag har aldrig
ätskat någon sd som dig .••

Ett trevligt familjerally
arrangerade OK - Konsum - Resa i
Gustavsberg söndagen den 5 oktober.
Banan var pilad och gick på det vackra
Ingarö, som dagen till ära var smyckad
i sin allra vackraste höstdräkt. •Solen
sken i klapp med deltagarna, som en och
annan gång lät ett moln skymta fram
när någon kontroll var besvärllg.

Tävlingen var arrangerad så att det
skulle bliva en trivsam lfaimiljeutflykt
med lite skämt och Iite allvar.

Starten gick från OK Bensinstation i
Gustavsberg.

Vid första kontrollen gällde frågan:
"Vad för slag av vägmärke körde ni sist
förbi?" Det var iför flertalet en stöte
sten. Kontroll nr två var lättare att se
vad det var, (kast med 3 pilar) men aj
vad pricken är liten.

Kontroll tre var fem trafikfrågor att
svara på. Visst sk,all man sakta ned lfar
ten vid järnvägsövergång och visst skall
bilen parkeras 10 meter frän gatukors
ning. Ja, det fanns stötestenar även här
trots att samtliga deltagare hade kör
kort.

Kontroll fyra uppdelades i a) och b).
Tävlingsmedlemmarna skulle här parke
ra, sin 'bil och promenera ut i naturen
och plocka ett vlsst antal löv. Här var
parkeringen utmärkt och skogen räckte
till för föreskrivet antal löv.

Kontroll fem var backning' och parke
ring i ficka. Här var körskickligheten
god.

Men kontroll sex var dagens stötesten,
ett reaktionsprov.

Fotbromsen var ur funktion, så det
gällde att på snabbaste sätt stanna for
donet. !Men tänk vad vanans makt är
stor, den där "foten" var trots allt med.

Mellan sjunde och åttonde kontrollen
var en idealtid å vägsträckan inlagd.
Vägsträckan kördes mycket jämnt av
deltagarna.

:Sista kontrollen var hemlig. Det gäll
de att uppträda riktigt vid utkörning på
större väg. Här skötte alla sig klander
frätt,

Ja det här var själtva tävlingen.
Till sist en honnör iför tävlingskomrnit

ten och ett sävskilt tack till överkon
stapel Adborn som gjorde kontrollerna
så omväxlande och .trevltga,

Sin uppskattning visade deltagarna
vid kvällens prisutdelning. Där inte en
bart de 40 deltagarna utan ännu flera
familjemedlemmar och även vänner del
tog. Vid ,kaffet och filmen kunde änte
alla beredas plats li klu:bibrummet i det
risksbekanta Farstaborg,

Klintis

Familjerallyts biZar samlas för start.
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.fOfv1 SAGT VAR...

FöR ATT TRIVAS:

1. Plocka !fram de värden du har att
leva för.

2. Låt dej inte toppridas av :falska am
bitioner utan tä'lllk efter 'Vad du verk
ligen vill och kan.

3. Ta vara rpå de glädjekällor du har och
unna dej pauser.

4. Avlägsna de punkter av tvång som
går att avlägsna - försök att accep
tera resten.

5. Sopa rent efter gamla konflikter och
problem.

6. Hitta på något nytt i ditt liv.
7. Försök att ta lite lättare på det som

händer - världen går inte under för
det som händer dej!

Ur Hälsoårets
broschyr "Friskare liv"

*
Ständig förnyelse och förbättring av

produktionen är rationaliseringens upp
gift. Därmed ändras framförallt arbetet
för de i företaget verksamma. Ju mer
den kroppsliga ansträngningen minskas
genom mekanisering och olika nya hjälp
medel, ju mer träder den psykiska på
frestningen i förgrunden. Med föränd
ringar i arbetsförfarandet måste alltid
förenas uppgiften att värna den mänsk
liga arbetskraften.

Ur en artikel i
den tyska skriften

''Rationalisierung''

*

När vd ser hur självfallet så Jm,llade
kristna ideal kopplae oon i sin motsats
för att krig skall :kunna föras och föras
efä~ktivt - liksom produktionsmaeki
nerna ooh sjä!lva de omistliga närings
medlen nästan omärkligt förvandlas ,till
förstöringsmedel - då pressas vi mot
ännu en fräga: Har också vår fredl[,ga
tillvaro och produktion !hruft samma in
riktning mot att självfallet föröda Jiv,
om 'efifektiviteten kiräv1de det? -Vi bör
jar ana att det saknas en botten i vår
tillvaro, någonting som avgör vad som
är upp eller ned, hälsobringande eller
ledande till lfövdärv. Kanske är det en
världsåskådning vi sadcnar,

Honorine HermeUn

Teater i Gustavsberg
Scenstudion har vdd sitt årsmöte vaLt

följan!d:e styrelse: ordr, Gunnar Lund
berg, selkr. Arvid Bergström, kassör Ar
ne Poijes.

"S1kyo:nning,sbaren" av Arthur Kostier,
som hade sin premiär i våras och då
även gavs på Oskar Fredriksl!Jorg och
vid LO~skolan, Runö, återupptogs i höst.
I Oustavsberg d'raJII!Jfö!ldes den nu tre
gånger och därtill i Värmdö. Med tan
ke rpå ana de kostnader som krävts för
instuderingen av denna svåra pjäs blev
emellertid det ekonomiska utbytet ringa,
då ,publiken d stort sett 'll!teblev från fö
reställningarna. !Scenstudions medlem
mar kan emellertid taga denna motgång
med jämnmod då de ur "•k!onstnärltg"
synpunkt lyc-karts bra. ·En stor del av
publiken har 1givä uttryck för sin upp
skattning a,v spelet, Likaså flera !fack
män och pressen. Till genrepet hade in
bjudits pensionärer i Oustavsoerg och
Ingarö och medlemmarna i ungdomstea
tern.

Nu är repetitionerna ;på nyårsrevyn
i gång. Den .s<krdves av Edla-Sofi:a och
Rune 1SvensS!On. Några avslöjanden om.
innehållet skaU ej göra:s innan ;premiä
ren, som är berä:knad ,till den 19 ja
nuari.

Nägon ny pjäs är ännu dnte bestämd,
men ett par äro på förslag •till instude
ri!ng under v,å,ren. Troligen !blir det en
kome:di med ett mindre antal r,oHer, detta
av rent •praimtiska skäl. Dels är det srvårt
samla en stOT ensemble till repetttioner,
dels 1äro scenerna smä rpå ett flertal
platser, dels lbli resekostnaderna mindre,
viifäet sistnämnda 'inte minst bör beaik
tas i förhållande till den eirsättning som
eventueli1t kan erhållas Ifrån de olika an
staLter vi .besökt.
Bygdeteatern har i höst gästat oss

med Mobevgs "Lea och iRa,kel" på pro
gra;mmet. Det var en god fö•reställning,
en av de ibättre, som visades, men ty
värr var äNen denna if.åtaligt besökt.

1Scenstucliion har bliv,it enbjuden visst
samar,bete med Pvogramboliaget, ,men
skulle teaterintresset i värt samhälle Vii
sa sig så ringa ,som senaste året, an,se
vi os•s ,ej kunna relmmmendera dem kom
ma }:lit med nåJg,on av sina turneer. iDock,
man 1bör inte på gr,und 18JV, som vi hop
pa,13, tH!lfäfäg nedgäng i pulbJti:kfrekven
sen lbli aHtför pessfand,sti,sk beträffande
teateruntresset. Detta i synnerhet nu, då
man sett -ett par ,trevHga crubaJretirore
ställningar, .sorrn Unigdomsteatern givit
pä F1olikan. Det var roligt 1att se, med
vilken glä:dje och al,INar de duktiga ung
domarna gick in för mna uppgilfter an-

Livet i ett nötskal
Allting som händer och sker här i

världen är helt enkelt en oavbruten ut
vecklingshistoria.

Allting är relativt har många sagt och
skrivit före mig. Vi har alla ,våra in
tressen, hobbies, tankar och tro, och vad
som synes vara rätt frän min synpunkt,
kan vara alldeles uppåt väggarna galet
från nägon annans.

Var och en ,blir salig på sin tro är
ett slagord som håller i många samman
hang.

Hela livet är små och stora puzzlebi
tar i olika färger och nyanser. Det är
tankar, gärningar, kärlek och tro. Vad
är tro ? En människa vill tala om för
andra att detta är min tro och min re
ligion. Det har hon rätt till, men det blir
i flesta fall inte annat än hennes per
sonliga "tro". Vi har även våra tankar
som även av andra kan accepteras i
vissa fall, och då känner vi oss lyokliga,
om vi får nägon annan att .tro att vi har
rätt. Men det är därför inget axiom,
utan ·bara en tro och för tillfället en san
ning i det stora skeendet.

Människan lever en tid, skrattar och
gråter, ihar Nils Ferlin skrivit. Under
den tiden så håller han eller hon på
med att lägga puzzle med större eller
mindre och olikd:ärgade bitar, där det
beror rpå vars och ens smak, färgsinne
och känsla för realiteter hur den stora
mosaiken 'Skall bli en gång i framtiden.

Vi har alla var och en på sitt område,
rätt och skyldighet att tro och göra det
lilla vi kan villigt och glatt, men vi skall
komma ihåg, att det skall inte vara nå
got bedrägeri med i spelet och först och
främst inget självbedrägeri. Sådant blir
vi aldrig saliga ·på!

John Andersson

t,ingen det n\l var dans-, sång-, musik
eller sketchnummer.

Det är ett gott al'!bete Selma Lars<son
oah henne,s medhjälpare här uträtta, att
lägga en god grund rtill en rolwg, upp
fostrande och givande hobby. De äro all
tack ooh hjälp värda.

I Ungdomsvärdskamm,j,ttens regi har
bi:ldats en tea;tergrupp, .som under herr
Ove filnellis ledning börjat sin v,evksam
het. Denna ihar dock hållri.t på så kort
tid, att det ännu är för tidigt yttra sig
orm resultatet a,v dess a·rbete. De önskas
emellertid all fmmgång. Här är ännu ett
tillfäJ.le för teater,intresserade ungdomar,
SO\lil inte bör försummas.

A.B-m
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Hösttid %nke

..

Höstmorgonens svaga vind 1började rö
ra omkring i dimman, vilken låg, fylld
av aningar, över den suckande nejden.
Trädens nakenhet var förutbestämd av
en tidig tanke. Men .träden sträckte si
na händer mot den avlägsna tanken och
viskade om försoning, men faktum var
orubbligt . . . Några talgoxar kvittrade
förväntansfullt utanför mitt fönster, jag
har tagit för vana att mata dem varje
morgon och deras punktlighet saknar
motsvarighet hos homo sapiens. De är
så precis i sin ankomst att jag inte skul
le behöva hålla mig med klocka, det
borde räcka med almanackan! Talgoxar
na är mycket försynta fåglar, uppträder
mycket kultiverat. Skulle det vara. en
för stor ibrödlbit att de inte kan ta med
sig den, så bildar de kö på klädstrecket
och flyger fram i turordning, alltmedan
de samtalar om den kommande vintern.

Nere vid Grisslingebadet ligger sanden
övergiven, bär fotspår av sommarglada
fötter, vilka tagit långa steg ut mot de
mjuka böljorna. Nu är vägfamnen kylig
och kanske motbjudande, men den rör
sig med gracil rörelse på sin eviga vand
ring. . . Några änder i viken nafsar ef
ter vassrester. En anddrake vilken ;full
komligt felaktigt uppfattat den soliga
höstdagen uppvaktar, med en envishet
som är typisk för dessa herrar, en liten
blyg andfröken. När han snattrar ljuva
ord i hennes öra sticker hon blygt ner
näbben i vingen, detta tar andherren
som en invit d'amour, men den sköna
drar sig snabbt undan. Med en ryckning
på d'jäderskruden simmar så andherren
till nästa fröken, med samma negativa
resultat, men så småningom d'år han
följa en lättsinnig anddam på en flygtur.

På vägen mot Gustavsberg, just där
skogen rpöser ut över ängarna, dansar
ett par rådjur, med steg som skulle kun
na fåJtt Pavlovna att blekna av avund
til'l trädens musik, och solen leker i
rådjurens pälsar och deras vän vinden
kommer med budskap om när fara är
på väg, då klipper de med öronen och
trippar med lätta fjät in bland de skyd
dande snåren ...

Vid Hästhagen, där asfaltens sirliga
trevande genom Gustavsberg börjar,
står lummigheten kvar och utanför kios
ken leker kolapapperen tafatt i den vis
kande vinden, vilken sveper in över plat
sen, med en ljum andedräkt. Tänk des
sa höstvtndar, nyckfulla och med en an
dedräkt fylld av rester av en svunnen
sommar samtidlgt som den förebådar
vintrig aning . . . Utanför konditoriet

När dagens mjuka viskning söker mitt öra,
vändes mitt ansikte bort från Rösten.

Men när dagens sista strimma tonar ut
mot nattid,
skall mitt ångestrop bliva ohört.

Mitt skrämda öga skall stirra efter det
flyktande ljuset,
mot mitt öra rulla orden,
som piskade av hånfull hand:
För sent, min vän, för sent -.

*
Tankar irra,
likt vindar på medvetandets upprörda hav.
Tankar, vilka i kort förnimmel,se fascinerar,
snubblar över rädslans tröskel,
ut i oändlighetens skrämmande rymd.
Rymd vars stjärnor slocknat.

I nattid,
då trötthetens trevande hand
slutit mitt öga,
borde tankar försvinna.
Men nej,
i undermedvetandets gåtfyllda värld de flykta.
Genom skräckens ödsliga dal,
över ensamhetens karga klippa.
För att slutligen försvinna.
mot fullkomlighetens avlägsna sfär.

OWE KINELL

samlas ungdomen, alla har ju inte eko
nomiska förutsättningar att gå in. Inne
på konditoriet råder eftermiddagslugn,.
gardinerna fladdrar sorgelöst i den sva
ga vdnden, som nyfiket störtar sig dn ge
nom det öppna fönstret. Musikappara
ten är tyst, vilket med tanke på musik.
arten, kan vara skönt. Det spelas ju
uteslutande rock'n roll på apparaten, vil
ket· är beklagligt, speciellt med tanke
på konditoriets förtjusande damer, vilka
varje dag skall stå ut med detta ovä
sen.

När hostmörkret ·faller och gatans
neonljus tänds, söker det spöklika ske
net stg ner mot asfaltens ,fuktiga hud,
strålknippena i buskarna försöker klam
ra sig fast pä de kala kvistarna men or
kar inte utan faller ner mot den höst
sömniga jordefamnen. I centrum är det
rörelse, det är folk på väg till studie
cirklar och nöjeslokaler, men först en
kvällstidning. Sä sluter nattens svala
andedräkt samhället i sin famn. I gräs-

mattan glittra regndroppar. När detta
skrives är tiden slutet av oktober, gräs
mattan lyser med en färg, som för tan
karna tillbaka till den spröda försom
maren. När dagens öga slutits och
mörkret räcker ända ner till marken,
då sova fåglar · dhopkurade intill träd
stammarna, drömmande om den ljuva
tid som tjusat nejden, kanske en och
annan tanke om vinterland stör deras
ro. Vindens lek har mattats något, men
med nyfikna trevningar sveper den över
trakten, väcker upp de gamla ekarna,
vilka sveper efter vinden med sina tunga
armar, liksom för att jaga bort den.
Uppe i Alltet blinkar stjärnorna och
månens strålar spegla sig i fönstren, en
och annan kanske kiLar innanför gardi
nerna, sprider trolskhet och Eratos sme
kande stämma till sovande människo
barn!... Utanför väntar nejden, på da
gens förlossning, en nejd som just bll
vit förförd av Tiden ...

Owe Kinell
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Elakt om direktörer
UPPMUNTRAN

- Bom Pettersson utan tvivel vet bru
har vi ge varje anställd, som inkommit
mea 10 förbättringsförslag en klocka.
]fän vi har hört att ni redan har en, var

ÖT vi be att få gratiiwra!

*
- Ja, herr Pettersson, det är uppfris

kamde att ha haft en medarbetare, som
uågat resa sig och säga emot mig. Adjö,
och lycka till nu på annat håll.

*
STYRELSEMöTE

Sekreteraren i dörren: "Direktorn,
fr·un ringer å frågar var direktörn ställ
de omelett/ormen, när direktörn diskade
i går kväll!'

*
Ekonomichefen: - Med tanke på bola

gets ganska svag,a ekonomiska ställning
föreslår jag helgardering av tredje mat
chen på tipskupongen denna vecka.

*
BESöK

- Jo, direktörn, det var en man där
ute, som sa att han skulle vända opp å
ned på direktörn!
- 8åå, vad svarade ni?
- Jag sa att direktörn tyvärr inte var

inne ...

- Kan jag få träff.a direktörn?
- Nej, han tar inte emot.
- Men jag är hans fru.
- Jo tack, det säjer dom alla.

HOS F1IUSöREN

Barberaren: - Har direktören hört
att det lär finnas Ieuamde varelser på
Mars som försöka få tala med oss?
Kunden: - Jaså. De ä' väl någon bar

berare, förmodar ja,g.

Gustavsbergsprofiler
ritade av Wdlh. 0-n.

B.: - Vald i Johannes den XXIII
brinner det i .Sanitet?

J.: - Närå, de ä bara Backrnan, som
signalerar att han ännu inte fått nån
gubbe till Benugnen.

*

Jan: - Nu skulle man haft en varm
Skruibb å krypa In i.

Jon: - Ja, eller ätminstone en Plåt
villa.

Premiesänkning!
Från den 1 januari 1959
sänks premierna för den frivilliga
sjukförsäkringen i allmänna sjuk
kassan.
Ni som är hemmafru
Ni som är egen företu,gare
kan nu komplettera ert !försäJkrilllJgs
skydd ,j den obligatoriska sjukförsäk
ringen med en fniJviillig försäkring,
som ger er en extra sjukpenning till
lägre premier än någon,sin tidigare.
Premiens storlek är emellertid bero
ende pä er ålder då ni tecknar för
säkringen - ju förr ni ordnar saken,
desto bill1gare bltr aältsä försäk
ringen,
Vänta inte - tala med sjukkass/1Jn
nu!
Alla medlemmar tillönskas en FRLSK
JUL ocih ETT GOTT NYTT AR!
Gustavsbergsområdets Allm. Sjukkassa
Kommunalhuset. Tel. 0766/303 96

GUSTAVSBERG

Knyckta blommor
Levnadsstandarden i Sverige är så hög

att ytterst få når upp till den.
(Ingrid Arvidsson)

Deras rödifrusna näsor stack fram som
blyga morötter ur ylleschalarna.

(Gustav Rune Eriks)

Morgonen hängde ut sina dimmor på
tork. (C.I.M.)

Den flicka man gifter sig med är inte
den fldcka man vet att man blir Iycklig
med, utan den flicka man vet att man
inte blir lycklig utan.

(Den Gyllenblonde)

Det bästa man kan spara tills man blir
gammal är sig själv. (L.S. McC.)

Jag är lika vacker som förr, men det
tar längre ttd. (Monica Brilioth)

Inget ont om karlarna; de är i alla
fall det bästa vi har i den vägen (Ax)

Hon kom rusande med hela ansiktet
fullt av oomtalade nyheter.

(Frank Heller).

Visste Ni?
Visste ni att m.an undvek vatten i for

na tiders badbaljor för att på så vis
slippa blöta ner sig?

Visste ni att det är Gustx:vvsbergs btui
karsfabrik som har uppfunnit det rena
julbadet?

Visste ni att när julen stod för dörren,
man i vissa vidskepliga kretsar inte vå
gade be den gå åt sidan, när man ville
ut?

Visste ni att den aUra första julen
firades för mycket länge sedan?

Visste ni att den sekelgamla seden att
pynta julgranen inte är mer än 12 år
gammal?

Visste ni att efter julen kommer påsk?
Visste ni att mam lät uppfinna snön

därför att det var så ont om vadd?

Visste ni att av 1.396.412.563 julklialp
par så är 1.269.895.919 st. slipsar?

Ur ett julkäseri av
Herr Sandberg i Status Julnummer
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Två episoder

,...

Vi människor äro underldga kreatur.
Vi skäller om reltgion, och om nationali
teter, och naturligtvis passar vi på och
ger våra bättre situerade medmänniskor
en muntlig dagsedel så fort vl kornmer
åt.

Två av mina bästa och som jag tror,
ärligaste vänner, representera en reli
gion och ett ifolkslag som jag inte gil
lar något vddare, Pater Tibolt är fransk
- kanadensare och naturligtvis sträng
katolik. Han är en bottenärtig' man och
gör mer gott i tysthet, och utan farufa
rer, än någon annan jag känner. Han
är dessutom man nog att erkänna att
han är svag nog att vara man. Och ej
endast katolsk präst.

Jag mötte honom 1940 när en av de
värsta skogseldar som härjat vår stat
bröt ut i våra trakter. Det var vid
Allagash i Staten Maine. 20 familjer på
saunmanlagt 78 personer voro kringrän
da av ett eldhav. V,i arbetade som djur
för att ge dem en väg till räddning.
Mitt ibland oss var den lilla katolska
prästen. Inte orkade han mycket precis.
Jag och många andra tyckte bara .att
han var ivägen. Vi hade huggit en eld
gata, två av oss gav sig i väg med en
lastbil för a:tt få ut så många som möj
ligt av offren, innan elden ånyo förstör
de våra. möjligheter, Jag körde bilen.
När jag tittade till, satt där den lilla
prästen också, I min iver, och utan att
tänka på innebörden av orden, skrek jag
åt långa Sven: "Kasta ut prästfan". Då
kom det helt lugnt: "Gör ni det, så går
jag in". Fader Tibolt, gamle vän, du var
en bättre man än jag var ...

Utav 78 personer fann vi 65 levande.
Lukten och situationen för övrigt gav
mLg "The heaves", Men inte prästen. Li
ten som han var lotsade han kvinnor och
barn till bilen och v,i körde ut första
gången med 40 personer, genom eld och
rök. Ej en min rörde sig i hans ansikte,
hans händer voro fulla av blåsor och
ögonbrynen avsvedda och han mumlade
i ett. Detta gick på mina nerver och jag
röt till ett ilsket. "Håll käften, det är
djäkligt nog som det är", Han tittade på
mig: "Jag ber till Maria att ringarna
skaH hålla", sade han. Jag lyfter ej gär
na på min hatt för. någon. Men för en
sådan man gör jag det gärna. Vi fick,
efter ett oerhört arbete alla de levande
ut ur infernot. Denna brand rasade i 2
veckor och tog 93 liv. Glömmer det gör
jag aldrig ...

När den stora dammen i "Fish River"
gick all världens väg 1942, och tömde
sin vattenmassa över de lågt liggande

samhällena "Squaw-Pan", "Portage" och
"Quim1by" i Aroostock Country i norra
Maine, liknade det hela mest en repeti
tion av syndafloden. Människoldv och
oerhörda värden gmgo förlorade. Det
jättestora sågverket i Portage med sina
oerhörda förråd av ,sågat och osågat
timmer, var på mindre än en timme
ett minne blott. Människor och djur flö
to omkring i denna malström, delar av
hus och lador seglade omkring som spök
skepp, det etora turisthotellet i "Squaw
pan" ramlade som ett korthus. Guvernö
rens order att alla som hade båtar och
motorer skulle ställa sig till lföl'lfogande
åttyddes omedelbart. 'Sökandet efter
hemlösa som tagit sån tiHflykt i träd
och på hustak, eller flöto omkring på
flottar började omedelbart. I Portage
hade anordnats ett til!Jfälligt sjukhus,
här arbetade för högtryck doktorer och
frtvilliga sköterskor. Den som arbetade
hårdast var dook jesuit-prästen, Fader
Giuseppe Catino. Här lärde jag känna
en man som ingav ibåde respekt och
vördnad, i dtrekt motsats till de med
Iemmair av hans sekt som jag förut mött.

Han är liten och puckelryggig, italar
sakta och med en alltid vänlig röst. I
energi och viljekraft har jag knappast
sett hans like. Här såg han ut att vara
allestädes närvarande. Han tog hand om
barn och mödrar, Han ordnade med am
bulanser och medicin. Jag vet att han
56 timmar arrangerade allt utan vila,
rast eller ro ...

Jag kom in vid 4-tiden på morron med
3 barn i min kanot, jag :fann dem på ett
flytande hustak. Prästen mötte mig vid
bryggan och hjälpte barnen i land. Då
hade j·ag aldrig sett honom förut ... "Var
äro föräldrarna till dessa •barn?" frå-

Det lönar sig
att göra ett besök hos

KURT SVENSSONS
Manufaktur

Martagatan 12
Tel. 30068

Vi önska gamla och nya kunder

En god Jul
och Ett gott nytt År

gade han. Jag i1sknade till. "Hur i helgo
vetium skall jag kunna rveta det. Fråga
din herre och mästare som tillåtit det
här eländet å inte mig. Under 12 tim
mar har jag kört min kanot ,och ,plockat
upp tjogtals med människor, ännu har
ingen fl'åiga;t mig om ja.g vill ha en kopp
kaffe el:ler litet mat". Han lade handen
på min skuldra: "Come on my friend.
En drink. Lite mat och ka;fä'e och en ci
gavrett, så åker vi igen du och jag, Som
du sa:de, den mästaren jag tjänar kom
mer att hjäl,pa oss." Den dagen färde jag
kånn-a •en ''Man".

Jag sov ett par timmar, så väckte han
mig. "COiffie on George den Mästaren vi
båda tjänar väntar på oss." En het kopp
ka;ffe och Lite gröt. Till min häpnad slog
svartrocken i en kaffehal1Va från en fäck
f<laska. Vi fyllde ,på 1bensin och gav -0ss
iväg. Han ha;de tänkt på allt - första
föriband o. s. v. 1Så sade han: "Det här
är första gången jag <är i en kanot. År
det något sänski1t jag skall göra?" Jag
svar·rude: "Sitt sUll i mitten på kanoten
och Iför övrigt håll tmten."

Vi kom ut i v,irvfar:ri.a -0ch ,vår kanot
dansade som ett skal, det var nu fullt
dagsljus. Där seglade ett hönshus iföl'lbi.
Ett par gri:sa;r på en brygga åkte ookså
förbi, så kom eH st-01:1t träd och i gre
narna satt en del människor. Prästen
vart ivrig och ställde s,jrg upp och peka
de. "1Sätt dej ner annars lindar jag min
paddel -0mkring din nacke", ropade jag.
Vi körde upp ba:konn trädet, 7 personer
hade där tagJt .sin tillflykt. Två mer ·än
min kanot kunde ta. Pl1ästen klättrade
ut och någon tog hans plats. När den
sista klev i kanoten hade jag fullt lass
och ,som Zackeus, satt Fader Catino •en
sa;m i trädet. "Om du får tillfäHe, kom
efter mtg, om inte, så kommer Mästaren
att hjälpa mig här också",· var hans av
skedsord. Jag lotsade mina passagerare
i säkerhet och lrämtrude den lilla kardi
nalsa,sipiranten, som hrude ett hjärta ooh
ett mod större än hans missformade
kropp. Heder och ära åt dig min vän.
Du var e,tt av undantagen SOiffi bekräftar
regeln. Skadorna förorsakade av denna
flod uppgick till elva -0oh en ha:lv million
doilair, 23 människoliv gingo förlorade.
När jag kom hem fann jag att miri lfru
ha;de främmande. Hon hade bogserat in
3 grisar och 2 la;mm. "V,ar i all världens
dagar har du fått tag i dom där?" Hon
snegla;de på mig. "Ja du förstår när jag
säg dom här 3 krabaterna komma seg-
1ande föribi på en brygga, så liknade dom
3 dtg, å den man älskar måste man ju
hjälpa, så här är ni nu alla fyra". Tack
kära lfrun. Med ffäsIDpriiserna så höga
som de var då var det en ära att vara
gris.

George Garring
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Födda:
Den 7 sept. Inger Christina, d. t. Lars-Erik

Hilding Holmlund och h. h. Rut Inger f.
Lidbom.

Den 8 sept, Lennart Ake, s. t. Jan Ake Kjell
Hillgren och h. h. Gertrud Maria f. Mag
nusson.

Den 25 sept, Sonja Maria, d. t. Angelo
Gatti och h. h. Anita Orvokki f, Elving.

Den 10 okt. Kari .Iuhani, s. t. Arvo Armas
Kakko och h. h. Astrid Helena f. Hilvonen.

Den 4 okt. Ann-Kristin Margareta, d. t.
Karl Olof Eriksson och h. h. Elida Agnes
:\Iargareta f. Halvardsson.

Den 5 okt. Jan-Allan, s. t. Allan Johan
Alfred Kron och h. h. Gerlinde Hildegard f.
::l!ayerl.

Den 20 okt. 2 döttrar till Nils Erik Thalin
och h, h. Gun Britt f. Johannesson.

Den 31 okt. Karin Birgitta, d. t. Harry
Artur Svan och h. h. Stina Ingeborg f. Hen
riksson.

Den 7 nov. en dotter t. Sven Tage Leonard
Andersson och h. h. Astrid Solveig f. Berg.

Den 12 nov. en son t. Karl Göte Lennart

Ström och h. h. Margit Linnea Kristina f.
Gustavsson.

Den 15 nov. en dotter t. Gunnar Eugen
Kjellberg och h. h. Lenny Helena f. Jo
hansson.

Den 18 nov. en dotter t. Karl Henry Eriks
son och h. h. Gertrud Margareta f. Ström
vall.

Vigda:
Den 4 okt. Karl Tage Elias Steibert och

Siv Marianne Näslund.
Den 5 sept. Reino Willehard Stenroos och

Alli Elisabeth Virtanen f. Holopainen.
Den 20 sept. Elov Johan Albert Söderström

och Eva Margareta Sundin.
Den 29 nov. Paul Gunnar Nilsson och Mar

got Ulla Britt Hamberg.
Den 19 okt. Kauko Einari Eskonniemi och

Sanni Ritva Lahtinen.
Den 29 nov. Bengt Gunnar Storm och Ester

Linnea Björk f. Nordström.

Döda:
Den 12 sept, Fabr.-arb. Helmer Nordin,

Hästskov. 2, 57 år,
Den 4 okt. F. porsl.-mäl. Alma Augusta

Atherton, Ald.-hem., 79 år.
Den 12 okt. Fru Edith Maria Linnea Karls

son, h. t. fabr.arb. Oscar Harald Karlsson,
Mariagat. 8, 63 är.

Den 13 okt. Fröken Teresia Olsson, Björn
skogsv, 4 a, 74 år.

Den 14 okt. Fru Anna Maria Vikner f. Vik
lund, h. t. fabr.-arb. Per Martin Vikner,
Hästh. terr. 5, 45 år.

Den 31 okt. Bror Willy Olavi Magnusson,
s. t. fabr.arb. Bror Fredy Magnusson och h.
h. Tyyne Elisabeth, f. Heikkinen, Skeviksg, 9,
2 år.

Den 19 nov. Fru Ida Sofia Pettersson f.
Larsson, h. t. f. städ. Per Viktor Pettersson,
Stenkullen 1, 76 år.

En ny skolträff - magister Kardssons och fröken Blombergssons avgängsklasser
1931 - har· strålait samman, ·efter ett intensivt spaningsarbete av kommitterade.
Många av ekolkamraterna är sig Hka, andra har !förändrats, men gemensamt för
alla tycks vara en viss patriotism för Gustavsberg och rutt även de mest långväga
följer allt som skirivs !från hembygden, SammMlkomsten höbls på Värdshuset, var
ifrån bilden är hämtad. I övre raden från vänster ser vi Hetty Kvick, Mar,g'lit Lind
ström, Knut Axelsson, Britt Box, Erik Eriksson, 1':fonja Malm, Arvid Johnson,
~er,stin .Johansson, StLg Ärlund. Mellanraden: Sonja Stålkrantz, Arne IDklunld, Ragn
hild Nelsson, Arne JiiJgbäck, Nina WdJberg, Oreger .kberg, Ingrid Pettersson, Torsten
Rolf. Sittande: Gurli Norberg, Ake Berglind, Märta Gustavsson, Gösta Eklund,
Aina Larsson, Tore Engfond, Ragnhild Box, ,s1verker Webterberg.

Ett halvår har gåitt sedan vi senast
hörde av oss. Vi har upplevt en regnig
sommar, men desto vackrare höst. Allt
går sin lugna och gilla gång härute.
Egnahemsbygget har fått ett ttllskott på
fyra stugor och tre är under uppförande.
Fullt klara blir de väl inte förrän det
nya vattenverket kommit till.

På campingområdet vid Södersved har
160 tält rests under sommaren, så man
kan räkna med att 600 personer idkat
friluftsliv i det vackra området.

Folkpensionärerna .hade sin första
träfif efter sommaruppehållet den 12 ok
tober och två nya medlemmar invaldes.
Vän1iga Konsum bjöd på kaffe och tårta,
Omar Edvardsson underhöll med sång
och musik.

Den 10 november var pensionärerna
Scenstudions gäster på en 1-ivligt upp
skattad teaterföreställning i Gustavs
berg. Den 15 november inbjöd Ingarö
arbetarkommun till samkväm -i Hem
värnsgården med kamfe, film, o.nusik och
dans. ,Så vi rör ,på oss och hänger med
i svängarna. Den 23 november hade vi
"Ingaröträffen" för dem som fyllt ·60
år. Som vanligt välordnat, med fri,a re
sor, kaffe med dopp, semesterbilder av
Hilding Ohlson och visor av Per-Olov
Winghed. Värdinnor för :festen var Sy
lföreningen IDnikrorran.

Från Ingarö har man bett oss fram
föra Jul- och Nyårshälsningar från Sy
föreningen Enkronan, Ingarö Arbetar
kommun och Ing~rös föLk,pensionärer. De
senare vill dessutom lägga till ett tack
till årets mång,a vänUga medhjälpare
och värdar.

S. L.

Göran Malmstedt
Ingarö. Tel.: 44110

Utför ,alla slags byggnaidsarbeten på

entreprenad tiil 1ägsta priser

God Jul och Gott Nytt År
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Tack!
Tul alla dern, som bidragit till den

stora penninggåva, som jag fått motta
ga med anledning av att jag avgått från
mili tjänst som d·istriktssköterska i Gus
tavsberg och Ingarö och till alm enskil
da. givare, som på olika sätt har ihåg
kommit mig, ber jag att få framföra
mitt varma och värd.samma tack.
Det är nied ve·rnod och saknad, som

jag liimna.r det arbete, som 'l)a,rit mig så
kärt, och alm de goda människor, som
jag kommit i kontakt med och som har
gjort att samarbetet alltid varit gott.
Glädjen över att få hjälpa och i någon
mån kunna vara till nytta för lidande
medmänniskor har mången gång givit
både kropps- och själskrafter.
Alla de små och stora barn, som jag

handskats med under årens lopp, har all
tid varit en källa till glädje, inte minst
skolungdomen, men för detta arbete har
tiden alltid varit alltför knapp - ty
värr.
Under min tjänstgöringstid här har ar

betet i distriktet ändrat karwktär så till
vida, ,a;tt från början det så gott som
uteslutande omfattade endast sjukvd.rd.
Sedermera har tillkommit dispensärvår
den, tillsynen av spädbarnen samt att
vara läkaren behjälplig med skolhälso
vården. Trots samhällets expansion och
den ökade folkrnängden har arbetet på
något sätt ändå blivit lättare, dels tack
vare antibiotikan, som har underlättat
sjukvård.sarbetet, dels, och inte minst
den oerhört förbättrade bostadsstandar
den, anställandet aiv hemsystrar m. m.
Vad som fortfar:ande saknas här är en

sjukgymn,ast samt möjligheter till fot
vård.
Till er som har bil skulle jag till sist

vilja göra en liten vädjan. Tänk någon
gång på de ensamma gamla och de som
är invalidiserade med en biltur ibland!

Syster Rut.

Ett varmt tack till pensionärsförening
en, släkt och goda vänner för glädjande
uppvaktning på min BO-årsdag.

Hjalmar Holmström

Till Melody Makers och övriga som
ataääe oss med trevlig underhållning den
27 november ber vi få sä[Ja ett hjärtligt
tack.

GammeZwddens se:rn.hem.

Ett varmt tack för all uppvaktning på
min 70-årsdag.

Signe Bergl=d

Ett varmt tack till släkt, vänner och
grannar för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Maja Andersson

Ett varmt tack till arbetskamrater,
grannar, släkt och vänner för glädjande
uppvaktning på min 50-årsdag.

Nils Gustafsson

För vänlig hågkomst på min 60-års
dag, ber jag att till Fabriksledningen,
Missionsförsamlingen, Arbetskamrater,
släkt och vänner få framföra mitt var
ma tack.

Iris Andersson

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 70-årsdag ber jag få fram
föra ett hjärtligt tack till släkt, vänner,
samt fabriksledning, gamla arbetskam
rater, kyrkokören, manskören och Pen
sionärsföreningen.

Albin Olofsson

Ett varmt tack till fabriksledning, sty
relsen för f. d. Klubben, arbetskamrater,
släkt och vänner för all glädjande upp
vaktning på min 50-årsdag.

Karl Liljekvist

Till fabriksledning, släkt, arbetskan?
rater och grannar framföres ett varmt
tack för vänlig hågkomst på min 60-års
dag.

Ragnar Ericsson

För visad vänlighet, vackra blommor,
och hyllning vid Alma Atherions, jord
fästning, bedja vi till A.-B. Gustavsbergs
Fabriker, Gustavsbergs kyrkliga arbets
krets, Arbetskamrater, vänner på Alder
domshemmet, och alm andra, få framfö
ra vårt varma tack.

Brorsbarnen, övriga släkting.ar

För alla bevis på vänska'J! och delta
gande som kommit oss till del vid vår
kära Makas och Moders, Anna Wikner,
bortgång samt för den vackra biometer
gärden, som ägnats hennes minne, vilja
vi härmed framföra 1,årt varma och in
nerliga tack.

Martin Wikner, Solveig

Ebba Elins-Carlsson har skickat oss ett brev
med hälsningar och tack för årets tidningar,
Hon tycker tidningen är bra och läsvärd frän
pärm till pärm, Sä tackar hon sina skolkam
rater, som ordnade att man fick träffas i Gus
tavsberg. Det var så roligt att fä återse den
gamla skolsalen, som nu blivit barnbespis
ning, och de gamla skolhusen, vackra och
hemtrevliga trots sin ålder. Allt det gamla
liksom det nya, som berättas om i Gustavs
bergaren, fägnar en som lekt i Gustavsberg
som barn, - Tack för hälsningarna. De bå
da bilderna var som Du förmodade för ljusa
för att avbildas, men välkommen igen! Din
hälsning till Din gamla Fröken och Dina skol
kamrater vidarebefordras härmed.

Harald Pettersson, Walnut Creek, USA,
skickar julhälsningar. Dina dollar räcker till
både för nästa års prenumeration och jul
numret med flyg! Var så god och God Jul.
Du tycker Gustavsbergaren skulle komma
dagligen, så Du slapp läsa om den ideligen.
Det skulle bli så dåligt papper, så Du fär
nog nöja Dig med tidningen varannan må
nad! Gott Nytt Ar!

Dbg

Och så tillönskas

Gustavsbergarens läskrets

GOD JUL och
0

GOTT NYTT AR!



~

GUSTAVSBERGAREN DECEMBER 1958

En verklig Julklapp
är RADIO - TV.

Direktförsäljning från
Philips - Concerton
Telefunken - Aga.

Fabrikerna svarar för god
service.

Aug. Eriksson
Mariagatan 4. Tel. 307 97

GOD HELG

GOD JUL ONSKAR
Ert-foto-AFFÄ'ROOH ATE•LJE

Bjömskogsvägen 8 B
Gustavsberg-Lugnet
Tel. 0766/31232

Är öppen från klockan 17.30-19.00
Lördag 14.00-16.00

Tagningar efter överenskommelse
även på söndagar

Försäljning av kameror, til'lbehör,
film och fotopaipper rn.m.

Inneh,
Heinz Erret-Edmund Deinböck

För det år som gått ,vdH jag' tacka

s1äiktingar, vänner, bekanta och

kunder

God Jul och
0

Gott Nytt Ar!

HULDA OLSSON
GR]S,SLINGE

Radio & Tv-Nytt
Kvalitebsmärken såsom AGA,

RADIOLA, LUXOR m. fl. Även
avoetalrung med delad handpenning.
Varför :köpa från sta'n när Ni kan
få samma förmåner på närmare håbl ?
Demonstration i ihemmet.
Fulbstämdjgt fackmässig service.
Vänd IDder till

TEVERADIO, Agne Rosen
Centrum, Gustavsberg'. TeL: 310 50
GOD JUL och GOTT NYTT AR

Jul- och Nyårshelgens predikoturer

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULDAGEN kl. 7 Julotta. Kyrkoherde Hallin. Kyrkokören.

Kollekt: Stockholms stifts arbetsfond.
ANNANDAG JUL kl. 11 Högmässa, Komminister Töldsepp.
SöNDAGEN 28/12 kl. 11 Högmässa, Kyrkoherde Hallin.
NYARSAFTON 31/12 kl. 17 Nyårsbön med solosång av kyrkoherde Hallin.

Vid orgeln: kantor Kristina Wahlberg.
NYARSDAGEN kl. 11 Högmässa. Kyrkoherde Hallin. Kyrkokören.

FILADELFIA-FÖRSAMLINGEN
HYDDAN

önskar samhällets innevånare Guds välsignelse
och välkommen till Helgens

Jul- och Nyårshögtid
Söndagen den 21/12 kl. 19.00

VliCKELSElllöTE
Juldagen kl. 7.00

JULOTTA. Kj. Andersen, E. Adelid
och sångarna.

kl. 19.00 (Obs. tiden)
Sång- o. musikmöte i Bygdegården,

FRUVIK.
Annandag Jul kl. 19.00

MISSIONSMöTE. Andersen m. fl.
Sängarna.

Söndagen den 28/12 kl. 19.00
SANG- och VITTNESBöRDSlllöTE.
Andersen: och Sångarna.

Nyårsafton kl. 22.30 NYARSVAKA.
G. Person, Andersen m., fl.
Fruvik o. G.bergs-sängarna.

Nyårsdagen kl. 19.00
ViiCKELSEMöTE. E. Adelid.
Andersen o. sångarna.

Gustavsbergs Baptistförsamling
Hälsar Er alla välkomna

till. Jul- och Nyårshelgens möten i Kapellet
SÖNDAG 21/12 kl. 15.00 Söndagsskolans Julfest. Barnen svarar för

programmet.
JULDAGEN kl. 07.00 Julotta.
ANNANDAG JUL kl. 11.15 Gudstjänst.
NYARSAFTON kl. 18.00 Nyårsbön.
NYABSDAGEN kl. 11.15 Gudstjänst.
TRETTONDEDAG JUL kl. 11.15 Församlingens årsmöte.

En fridfull julhögtid och ett välsignelserikt Gott Nytt 1959 viil vi
också tillhönska alla läsare av Gustavsbergaren.

BAPTISTFöRSAMLINGEN.

Välkomna till Jul- och Nyårshelgens möten

MISSIONSKYRKAN
Söndag 21/12 kl. 15.00

SöNDAGSSKOLFEST
i Bergasalen.
Barnen, Lärarna och
ett trevligt program.
Servering.

Jnldagen kl. 7.00
JULOTTA i Kapellet.
Past. Sameland, Hägg
lnnd. KöREN.
kl. 8.30 Sångstnnd · på
Hemmet för gamla.

Annandag Jnl kl. 11.15
MISSIONSFEST med
sparbössetörnning.
Sång och Mu:sik.

Söndag 28/12 kl. 11.15
Missionär Josef Röjås,
Japan. Sång: Signe
Bäckström.

Nyårsafton kl. 18.00
NYARSBöN i Kapellet
Sameland, Hägglnnd,
m. fl. Sångarna.

Nyårsdagen kl. 11.15
Gudstjänst. Hägglund.
Sång: Ake Henocksson.

Söndag 4/1 kl. 16.00
FAMILJEFEST
för alla åldrar.

Trett.d.-dag Jul kl. 14.00
JULFEST
i Skälsrnara Missions
hus. Sångarna m. fl.
medverkar.

ALLIANSMöTEN under
tiden 7 jan.-18 jan.

FöRSAMLINGENS års
högtid hålles den 25
jan. kl. 11.15.

EN FRIDFULL JULHELG OCH ETT GOTT NYTT AR TILLöNSKAS. ALLA.
Gustavsbergs Missionsförsamling,



GUSTAVSBERGAREN 39

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmarna och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Tips för Er
som vill ge kvalitet...

~,i;:- . ~~<~ Il~
ll~ ~.JJ,

"' ,,;,!~

Den populära klockan i högklassigt
utförande med d-o-t-u-m kr.
158:-. Boett i guld på stål kr.
217:-.

Se även de vackra damuren av
samma berömda fabrikat!

stötskyddat och vattensöker!, i stål med
liten sekund enl. ill. kr. 205:-. Sam
ma med centr.sek. kr. 217:-. I guld
på stål från kr. 291:-, i guld från
kr. 733:-.

Farsta Trädgård
Tel. 30726

Affären vid Blå Porten hålles
öppen

vardagar 9-13, 15---17.30
lördagar 9-14

Måndag och Tisdag 22/12, 23/12
hålles öppet 9-13, 15-19
Julafton 9-13

Välj en Omega
eller en Tissot

En God Helg tmekae alla våra kunder

THORNQVITS UR & OPTIK
Kommunalvägen 4. Tel.: 0766/309 90

GUISTAVSBIDRG

Ärade kunder uppmanas att i
god tid beställa de blommor
som skola skickas som julhäls
ning. För övrigt hoppas vi att
genom riklig tillgång kunna till
handahålla blommor i affären
till jul utan beställning i för
väg.

God Jul
och Gott Nytt År!

Vi vinterförvarar ·Eder bil bilHgt. I
priset ingår epoln., tvättn., .rund,

smörjn., vaxn., underhåfhsladdn.,
uppallning;

Tel. 0766/20090

Hela vår kundkrets
tacka vi för i år och önska
God Jul och Gott Nytt Ar

Kiosken, Lugnet
Erik och Mai Olsson

Vid köp av Kamera
och för övrigt
Allt i Fotobranschen, vänd eder
till Fackman. Goda råd, och sak
kunniga Fototips.
Avbetalningsköp till kontant
pris hos

HILDING OHLSON
Grindstugärde B 14. Tel. 304 01.



GUSTAVSBERGAREN DECEMBER 1958

Joel Fläcke

Målerifirma Stockholm tel 25 95 93
251990

Har sedan 1939 utfört måleriarbeten i Gustavsberg
för Gustavsbergs kommun och fabrik

~

(\1,

Bygg på säker
grund
I mer än tio år har vi utfört alla slag
av schaktnings- och sprängningsarbe
ten. Med vår utbildade personal och
tekniska utrustning är vi väl rustade
även för de mest •kompJJicerade arbe
ten.
V-i s·tår med nöje till tjänst för Ert
projektertngsarbete och utarbetar
förslag och kostnadskalkyler.

~---- jLl_

AB BERG & HUS
Badstrandsvägen .l1 • Stockholm K • Tel; 54 11 55
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QuslatJs6e,gs
Herr- och Damfrisering
tillönskar sina kunder

God Jul och Gott Nytt År!
RUDOLF WALLEN

Tel. 307 40

Har Ni sett så fin choklad

Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 19 94 59

God iut
och Goll nlJII {,,

Il_,
SENT

SOM ÄR SÅ GOD
kostar så lite---------------

Gudrun Stenströms

CJJt1mftisering
Algatan 1 Tel. 309 63

GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR

Mjölkförsäljnings
föreningen

Algatan, Gustavsberg,
Tel 300 81

tillönskar kunder och med
lemmar

En God Jul och
Ett Gott Nytt År 1959

och inbjuder till

goda julinköp
i vår välsorterade butik

C X

Konsum Gustavsberg
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Ett skepp kommer lastat med sköna tofflor . . .

~SKEPP KOMMER LAS~

Personvåg . . . . . . . . . . . . . 38: -

Termostatjärn med sladd 35: -

Rosafärgad flicktoffel med ankel
sleif. Prisex. 20>--24 . . . . 7: --·

Svart herrtoffel med kromsula,
bekväm läst (finns även i brunt)

11: 75

Tjusig damtoffel i slippers modell
Elfenbensfärg . . . . . . . . . . 23: -

En prydnad för matbordet.
Formgivare Sigurd Persson.

Sladdosan löser julens kontaktproblem.
Gör Julen ljus med LUMA juleljus.

El-grill . . . . . . . . . . . . . . . . 47: 50

Liten docka - stor schlager. Dockan PAM med
blundögon, rörliga armar, ben och huvud . . 11: 50

Leksaker • Sällskapsspel • Julpynt
Böcker • Presentkartonger • Kosmetika
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VISIT - 20 denier. Elegant
mellanstrumpa 4:50
PARIS LYX Fransk crepe
strumpa av högelastiskt
helancagarn. 2 x 20 denier,
effektiva maskspärrar 8:50
ORCHIDE - 20 denier.
Tunn högelastisk crepe
strumpa 8:90

Boris Pasternack
"Doktor Sijvago"

Stig Lindbergs
Spelkort

Succe.~kiortan

av nylon D1ed Triplex•
bindning

Lika behaglig antingen det är
kallt eller varmt, ser alltid snygg
ut och behöver inte strykas.
Finns i vitt, grått och beige.

Stig Trenter
"Springaren'

herrstrumpan för alla tillfällen

Kompletteringsmöbler
El-armatur
Hushållsmaskiner
Sportartiklar
TV-apparater

Familjejulklappar
till bilen

God Jul

Se skyltningarna
Titta in 1:

1}

Textil
~

Husgeråd
i:,.

Möbel/Sport
~

Fölungen
~

Skobutiken
~

Servicestationen
*Våra åtta snabbköp
i:,.

~

.

~ .
_.__, - . ..,

Konsum

-. ' . --~
'i. -~
"- I >t,,,~ .....

"'··

Välkomna!
Gustavsberg
Fruvik • Grisslinge • Lagnö
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Gunnar Andersson

Vid förberedandet av Gustavsbergarens första nummer för 1959 n&dde oss

det smärtsamma budskapet om Gunnar Anderssons bortgång. Efter en lång

varig sjukdom avled han på Saltsjöbadens badhotell den 3 februari.

Gunnar Anderssons frånfälle innebär en sv&r förlust för vår kommun och

för gustavsbergarna. Gunnar var vår företrädare på många områden. Han

hade vår varma tillit, känd som en sällsynt omdömesgill och rättskaffens

arbetsmänniska och en god och glad personlighet. Han motsvarade det bästa

i begreppet vägröjare och ledare.
I länet och landstinget, i Sveriges riksdag, var han en man, vars insatser

varit till fromma för många medmänniskor. Särskilt ömmade han för de

sjuka och de gamla, för vilka Gunnars initiativ satt spår i utvidgad socialvård.

Gunnar Andersson var gustavsbergsp.ojke och började sin livsgärning som

porslinsarbetare i fabriken. Som klubbist visade han starkt intresse för sam

hällsproblemen och anförtroddes tidigt uppgifter i .kommunalpolitiken. I

många år förestod han arbetsförmedling, sjukkassa och fattigvårdsarbetet

inom hemkommunen, tills nya uppgifter gavs i län och landsting. Han var

landstingets ordförande och socialdemokratisk ledamot av första kammaren.

Därutöver togs hans krafter i anspråk för en mängd viktiga uppdrag i

kommunens, länets och landets tjänst.

Gunnar var också Forums ordförande och ansvarig utgivare av Gustavs

bergaren. Tidningen hade hans synnerliga intresse och trots en stor arbets

börda släppte han inte kontakten med det organ som han varit med om att

skapa i samhället. Uppmuntrande och stödjande underlättade han redaktions-·

arbetet även under sin sjukdom. Gustavsbergaren saknar sin redaktionschef

och sörjer en god vän. Vi vill städse bevara hans person i ett ljust minne.

Vila i frid, kamrat!
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Skolning
en kärnfråga i samarbetet

på arbetsplatsen

ll

Inom arbetarrörelsen var man tidigt
på det klara med att möjligheterna till
ökat inflytande var starkt förknippade
med de anställdas egna kunskaper och
intressen, Redan i 1923 års betänkande
framhölls att "i praktiken kommer
driftsnämndernas värde i främsta rum
met att bli beroende av arbetarklassens
egen duglighet". I efterkrigsprogrammet
underströks "att ingenting på detta om
råde kan vinnas genom formella rättig
heter för såvitt de arbetande saknar in
tresse att begagna sig av dem".
Avtalet om företagsnämnder utgör en

dast en grund för aktivitet. Företags
nämnderna kan sägas vara ett special
konstruerat verktyg för bestämda syf
ten, men värdet av detta verktyg be
stämmes av med vilken färdighet och
handlag som det används.
Det är troligt att vi ännu inte insett

skolningsbehovets hela omfattning. Av
en under 1955 genomförd undersökning
av LO framgick att närmare 15 000 ar
bctarledamöter suttit i företagsnämnder
na fram till 1955. Och detta enbart
inom SAF:s och LO:s gemensamma om
råde, som utgör ungefär hälften av alla
inom hela näringslivet befintliga före
tagsnämnder. Av dessa 15 000 hade un
gefär 40 procent av ledamöterna endast
suttit en mandatperiod, eller två år. 30
procent hade suttit fyra år och endast
10 procent en tidrymd som överstiger
sex år. Sett mot denna stora omsättning
av arbetarledamöter ter sig de dittills
varande skolningsinsatserna, trots att de
i och för sig inte varit små, som allt för
blygsamma. Sedan 1957 har också den
av LO bedrivna kursverksamheten för
dubblats i omfattning. Det skall också
klart markeras, att frågan om skolning
och handlag ingalunda har mindre ak
tualitet bland arbetsgivarna än bland
arbetstagarna. Frågor som om företags
nämnden sammanträder regelbundet,

hur informationen delges i nämnderna,
förslagsverksamhetens utformning, vil
ligheten att ta tillvara uppslag och syn
punkter från de anställda etc., har alla
samband med arbetsgivarens kunnande.
Arbetsgivarna måste manas till en för
kovran av de nödvändiga kvaliteterna.
Den företagsekonomiska skolning som

organisationerna kan bedriva måste av
naturliga skäl bli ganska generell. In
sikterna i ämnet kommer helt till sin
rätt först om en fortsatt skolning kan
ske i företagen och med direkt anknyt
ning till det egna företagets ekonomiska
problem. Först då leder kunskaperna
fram till de möjligheter till konstruktivt
samråd som företagsnämndavtalet för
utsätter. Förutom nämndledamöterna
har också varje anställd i företaget rätt
till att bli ordentligt introducerad i det
företag där han skall göra sin produk
tionsinsats, och detta borde inte stanna
vid den allmänna orientering om före
taget, som nu är vanlig i de företag som
över huvud taget har någon form av
introduktion av nyanställda. Den borde
målmedvetet drivas så att de anställda
blir mottagliga och vakna för dels den
vidareinformation som företagsnämnden
skall sprida till de anställda, dels andra
nödvändiga kommunikationer mellan
företagsledning och anställda i gemen.

Varje skyddsombud, men därtill varje
annan anställd, borde genomgående sko
las och informeras med hänsyn till ar
betets risker och skyddsombudets vikti
ga funktion på arbetsplatsen. En sådan
skolning bör bedrivas just med utgångs
punkt från det egna företagets situation
ifråga om riskerna. Varje anställd bor
de, vid företag där arbetsstudier bedri
ves, informeras ordentligt om vad syste
met innebär, både med avseende på me
todstudier och tidsstudiernas roll i för
bindelse med ackordssättning. Arbetsstu
dierna, tillämpade efter de principer
som arbetsstudieavtalet förutsätter, in
nebär ju att verksamheten är en sam
arbetsfråga. Hur väl utbildade och
skickliga ett företags arbetsstudiemän än
är, kan inte arbetsstudier bedrivas på
rätt sätt utan att de anställda positivt
är medagerande. Och detta kan inte ske
med mindre än att de anställda har goda
insikter om vad arbetsstudierna innebär.
De fackförenings- och nämndrepresen
tanter som därutöver vill skaffa sig en
grundligare arbetsstudieutbildning borde
också ges tillfälle därtill.

Exemplen skulle kunna vara flera,
men de som lämnats ger en klar bild av
starka behov av skolning av en art som
ännu endast blygsamt beaktats och prak
tiserats på företagsplanet. Den kräver
också alldeles särskilda åtgärder för att
kunna realiseras effektivt. Det beror på
att de nuvarande förutsättningarna för

Familjen och
arbetstidsförkortningen

Några frågetecken

Hur inverkar arbetstidsförkortningen
för en hemarbetande husmor i en familj
med förvärvsarbetande familjemedlem
mar? Kan det för henne medföra ökat
arbete och en arbetstidsförlängning om
familjemedlemmarna är lediga två i stäl
let för en dag i veckan?
Hur blir det för husmodern då båda

makarna har förvärvsarbete? Om famil
[en tänker utnyttja de lediga dagarna
med båt- eller bilturer - när skall då
husmodern förbereda mat för de lediga
dagarna och när skall hon göra vecko
städningen? Kräver inte husmödrarnas
arbete vid en arbetsomläggning, också
vissa åtgärder i samhället t. ex. betr.
daghemmens öppethållande, skolans och
Konsums tider? Sist och inte minst mås
te inte de övriga famzljemedlemmarna
anpassa sig genom arbetsfördelning i
hemmet och delning av ansvaret för
hemmets skötsel och vård?

(Red:s spridda anteckningar
ur ett föredrag av
Svea Starrin-Reindahl)

skolning på företagsplanet är allt för
snäva. Utvecklingen går mot ett allt ef
fektivare utnyttjande av arbetstid och
arbetskraft. Lokala fackliga förtroende
män förklarar ofta, att det inte är möj
ligt att efter en effektiv arbetsdag, på
fritid, orka med att delta i en skolnings
verksamhet av den omfattning och den
intensitet som ens med blygsammaste an
språk skulle motsvara behovet. Skall
problemet lösas, måste skolningsfrågan
inlemmas som en del av produktions
livet, och man måste också erkänna att
skolningen av det här slaget är ett pro
duktivt arbete, som kräver sin tid och
sin kostnadspost i företagsekonomisk
kalkyl.
Tiden är därför mogen för en ytter

ligare utbyggnad av saltsjöbadsavtalen
i avseende på skolningsfrågorna där par
terna närmare preciserar behovet av in
formation, introduktion, instruktion och
utbildning för alla dem som i skilda
funktioner har att svara för de nödvän
diga insatserna som det moderna pro
duktionslivet kräver, både med hänsyn
till produktivitet och de mänskliga an
passningsproblemen. Resultaten kommer
alltid att stå i relation till de insatser
som görs. Vi får ingenting gratis. Den
industriella demokratin har också sitt
pris.

Ture Flyboo.
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Den goda viljan Gunnar Anderssons jordfåstning
En av Europas största tänkare, Ima

nuel Kant, har sagt att det finns ingen
ting på jorden som är obetingat gott -
inre makt, inte skönhet, inte rikedom
- utom en enda sak: en god vilja.

..• ånga andra tänkare har sagt unge
fär detsamma, om än med andra for
muleringar. Den goda viljan har ställts
fram och prisats som det allra förnäm
sta. Våra stora diktare har också skild
rat viljans makt att nydana och för
bättra såväl de enskilda individerna
som hela tillvaron. De som sysslar med
att klarlägga samlivets, samarbetets och
utvecklingens problem framhåller att
den goda viljan är grunden både för
karaktärsdaningen och för ett harmo
niskt samliv i hem och familj, som grup
per och samfund, liksom inom folken
och hela mänskligheten.

Vår tid kännetecknas framför allt av
en oerhört snabb teknisk utveckling.
Vetenskapen gör ständigt nya landvin
ningar. Vårt sätt att tänka, arbeta och
leva påverkas av allt detta nya. Sam
tidigt som man konstaterar detta, måste
man allvarligt spörja: ska den goda vil
jan månne mera än hittills komma till
sin rätt eller kommer det att sluta med
katastrof?

Vi har trott att maskinerna skulle
befria oss från det grövsta slitet, och
detta har också skett i hög grad. Livet
har blivit bekvämare, vilket måste be
tecknas som en vinning, men detta har
också bidragit att skapa nya problem. -
Vi behärskar lufthavet och spränger
atomerna, och vi är starkt medvetna om
att dessa erövringar ökat riskerna och
oron.

Är den onda viljan starkare än den
goda? Varför är det så att den goda vil
jan ofta drar det kortaste strået? Vill vi
inte det rätta och förnuftiga?

Visst vill vi det goda, dvs. det som
gör allas vår tillvaro bättre, ljusare och
mänskligare. Detta är vår innersta öns
kan. Men det finns tyvärr andra krafter
som spelar en stor och i många fall av
görande roll. Vanetänkande och kon
servatism triumferar ofta över andra
inflytelser. Tröghet och likgiltighet
hindrar den goda viljan att forma vår
tillvaro. Misstro och fruktan skapar
motsättningar · mellan enskilda, grup
per, nationer och maktblock, något
som resulterar i spänning och konflik
ter, för att inte tala om rustningarna.
Hur mycket skulle vi inte kunna uträtta
ör att utrota svält, nöd och elände, om
den goda viljan hade övertaget.

Vi längtar efter en annan och bättre

Med de anhöriga samlades en talrik skara av Gunnar Anderssons vänner för att
bringa honom en sista hälsning och farväl i Gustavsbergs kyrka måndagen den
9 februari. Efter "Våren" av Grieg till violin av Sven Pettersson tolkade kyrko
herde Olle Hallin församlingsbornas ljusa minne av Gunnar Andersson och vigde
hans stoft till ro. "Den store hvite Flak" sjöngs av operasångare Arne Wiren. För
de närmaste anhöriga, syskon och släkt talade Ragnar lsraelsson. Kistan bars ut till
tonerna av Oskar Lindbergs "Fäbodpsalm", och fördes till Norra Krematoriet för
eldbegängelse.
En stor blomstergärd från släkt, vänner, kolleger och olika myndigheter och

organisationer i Gustavsberg, Stockholm och länet hade ägnats den bortgångne. Vi
låter texten på ett av banden till de vackra kransarna tala för alla: "Rättrådighet,
klokskap och kärlek till människorna präglade Din livsgärning. SJ kommer Du att
leva vidare i våra sinnen."

tillvaro. Vi vill en framtid med mera
av god vilja i små och stora samman
hang; Kanske är vi, trots allt, på sakta
glid åt det rätta hållet. De goda viljor
na har samlats kring praktiska uppgif
ter och stora resultat har vunnits. Vi
behöver bara tänka på vad förenings
livet betytt, för att få belägg för den
saken. Det rör sig även på det mellan
folkliga planet, och vi ser i Förenta
Nationerna ett embryo till fredliga re
lationer folken emellan. Det har hänt
mycket under några årtionden, och en
del av detta ger anledning till en för
siktig optimism.

Den goda viljan kan vi alla främja
och utbreda. Vi små vardagsmänniskor
kan ge den goda viljan husrum inom
bords, för att så låta den gå vidare.
Inte genom stora ord utan genom insat
ser för vad vi finner rätt och riktigt.

Vi har säkert rika tillfällen härtill i
den närmaste kretsen, under samvaro
och samarbete med familjen och arbets
kamraterna, meningsfränder och andra.
Föreningslivet ger stora möjligheter till
fruktbärande insatser, och det gäller att
ta dem i akt. Så går arbetet och de goda
impulserna vidare.

Vi känner oss små i de stora sam
manhangen. Men även där kan vår in
ställning betyda något. Vi kan söka be
döma händelserna nyktert och förnuf
tigt, utan alltför hastiga och tvärsäkra
domslut. En del av intresset bör vi vän
da åt världens stora och brännande
frågor. Vår värld är en, och vi bör ta
konsekvenserna av denna vår insikt.

Vi vill det goda. Tar denna vilja ge
stalt i sinnelag och gärning, har vi rätt
att hoppas på den goda viljans seger.

V.J.
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Gustavsbergs plast
vinner terrang

r1

Vid en tillbakablick på Gustavsbergs Fabrikers plastpro
duktion kan man konstatera, att såväl experiment som pro
duktion varit mångskiftande. Det torde icke finnas fler än
två företag i Sverige - förutom Gustavsberg - som sam
tidigt experimenterat och producerat inom så vitt skilda plast
områden som formpressning av härdplaster, formsprutning av
termoplaster, formpressning av glasfiberarmerade esterplast
produkter, framställning av lågtryckslaminat i esterplast, till
verkning av rör i glasfiberarmerad esterplast, båtbyggeri i
glasfiberarmerad esterplast, strängsprutning samt slutligen
framställning av vacuumformade produkter i termoplast.

Förklaringen till detta mångfresteri - som naturligtvis
krävt en viss tribut i form av kapital och arbete - är rela
tivt enkel, om man ett ögonblick ser på Gustavsbergs Fabri
kers produktionsprogram totalt och till den marknad vi skall
tjäna. Hushållsprodukter i porslin, elektroporslin, sanitetsgods
och badkar, rördelar och rör ingår bl. a. i vårt tillverknings
och försäljningsprogram. Kven om de uppräknade produkt
typerna var för sig är väsensskilda, så har de alla det gemen
samt att de fått kännas vid en långsam men dock växande
konkurrens från plasterna. Huruvida användandet av plast
i produkter av detta slag varit ekonomiskt eller funktionellt
berättigat eller ej, har många frågat sig. För att få klarhet
i dessa frågor har Gustavsbergs Fabriker gjort egna undersök
ningar och även om alla områden av vårt produktionsprogram
icke hunnit penetreras, så har vi idag en god kännedom om
plasterna och deras möjligheter, vilket resulterat i, att vi med
gott samvete kunnat släppa vissa plasttyper för att koncentre
ra oss på andra. Vad sedan marknaden beträffar så torde det
vara allom bekant att den svenska kooperationen innesluter
en mångfald olika industrier och företag och om man därtill
fogar alla övriga industrier vi betjänar, så är det naturligt
att vår plastavdelning ställs inför såväl många som skiftande
problem.

Bilderna:
Den populära
fyrkantiga
plasthinken

Nedan fr. v. Variant
serien av hushålls
burkar. Syltburk med
tättslutande lock
Roulettserien

Formgivare: C-A Breger

Fortfarande med ett vakande öga på utvecklingen i stort,
koncentrerar vi oss idag på vissa produkttyper, som av olika
skäl fångat vårt intresse. Dit hör bl. a. hushållsprodukter och
servisgods samt badrumsartiklar som hör till den s. k. lösa
inredningen. Ett stimulerande samarbete mellan formgivare,
konstruktörer, produktionspersonal, ekonomer och försäljare
har resulterat i att Gustavsbergs Fabriker kunnat gå ut med
en mångfald nya plastprodukter som nästan undantagslöst
fått ett gott mottagande.

Vår legotillverkning av halvfabrikat för olika industrier
utgör fortfarande den största delen av vår samlade produk
tion och vi räknar med att hålla den oförändrad vid den om
fattning den för närvarande har. Det ökade utnyttjandet av
tillgängliga maskiner kommer att tagas i anspråk för tillverk
ning av egna produkter. Förutom de formar och verktyg vi
i dagarna fått fram och som skall ge vårens plastnyheter, be
arbetar vi även ett stort antal ideer, som i vissa fall redan
nu gått upp på konstruktionsavdelningens arbetsbord för vi
dare utveckling till formar och produkter. Här skall icke
döljas, att den hårda - i vissa lägen desperata - priskon
kurrensen vållar besvär, men sett på längre sikt torde vår
plasttillverkning ha en klar och ärlig chans att kunna bli ett
värdefullt komplement till de övriga produktionsgrenarna.
I all synnerhet om vi följer det gamla mottot: "Hatten av
för det förgångna! Rocken av för framtiden!"

Folke öhlin.
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''Klubben"
2. Klubbens glada tid

En bild från seklets början. "Bondbröllop" i Klubbparken.

Om man ska beskriva Gustavsbergs
Klubb och dess liv för sena tiders läsare
är det nog nödvändigt att samtidigt
teckna den miljö, där den frodades.
Klubben var ju skapad av disponenten
för Gustavsbergs Porslinsfabrik för dess
arbetare och tjänstemän med företagets
disponent som självskriven ordförande.
Ordförandeposten sköttes för det mesta
av klubbens vice ordförande, som alltid
var "en man av folket" och tillsammans
med styrelsens övriga medlemmar alltid
valdes av medlemmarna på Klubbens
Årsmöte.

Verksamheten på Klubben blev för
många ett Ja,mplement till vardagens
arbete. Tesen "bröd och skådespel" för
verkligades därmed till allas fromma.
Den som var "porslinare" på dagen kun
de vara disponent eller brukspatron på
Klubbens teater för att nu ta ett exem
pel. Det blev en god växelverRan mel
lan arbetstid och fritid i den isolering,
som var rådande i Gustavsberg.
Inom teatergruppen hade Josef Ek

berg och Oscar Severin tagit hand om
ledningen. Ekberg var regissör och Se
verin skötte om rekvisitan. En teater
premiär var en stor händelse i samhäl
let. Man och man emellan gick diskus-

sionens vågor höga och man jämförde
med vad man sett tidigare.

Så kom då äntligen den stora kväl
len. Skådespelarna serverades ett glas
konjak för att lugna nerverna, bagar
mästare Lindström trädde in i orkester
diket genom den lilla sidodörren, följd
av fröken Bergström, Wallius, Ekberg
och Eriksson. Violinisterna hartsade
stråkarna, de vita handdukarna åkte
fram och stoppades innanför kragarna,
pianisten slog ett A och man stämde
fiolerna, Wallius blåste ren pistongen
och justerade bygeln, rampen tändes och
ljuset släcktes i lokalen. Lindström knac
kade diskret med stråken mot notstäl
let, höjde armen och slog an den fest
liga ouvertyren. Därefter gick den vac
kert målade ridån i höjden och blot
tade Josef Ekbergs fina naturalistiska
dekorationer, ja det var en feststämning
varom det pratades länge i samhället.

I regel spelade man en pjäs varje år
och ibland reste man ut och spelade på
andra platser, som t. ex. i Neglinge F-ol
kets Hus, då man först åkte båt till
Skogsö och sedan gick till fots, bärande
de många dekorationerna den dåliga
vägen fram till Neglinge.

Är 1913 köpte Klubben sin första

kinematografapparat, som placerades
på en ställning mitt i salen och den
sköttes av 5. Englund. Bänkarna be
stod av numrerade säten på lösa bockar,
så det gick lätt att möblera om till dans
på den tiden. Som barn besökte jag bio
grafen, men jag minns endast ett för
spel, en av armens instruktionsfilmer i
bajonettfäktning, där offret utgjordes av
en med halm uppstoppad säck placerad
på en påle, som grenadjärerna angrep
med bajonetterna, ett ruskigt hantverk,
aktuellt under det pågående världskri
get. Men man tänkte som barn mera på
säcken med halm i än på den aktuella
magditon.

År 1920 byggde man det nuvarande
maskinrummet utanför klubblokalen. I
Perssons gustavsbergskrönika 1921 be
rättas därom följande:

Vid Klubben Bengtsson byggt ett hus
som har en form som en kardus,
där låter Blomberg motorn snurra
och grabbarna i salen hurra,
när Chaplin uppå duken gnor
i sina världsberömda skor.

I samma krönika läser vi följande om
teaterverksarnhetcn:

Vi "Karlavagnen" här ha sett,
"Esaias" glädje oss berett,
två nätta kvinns sågs debutera
på samma gång som herrar flera,
som alla var hos "Classe" gäst,
den "fallna stjärnan" lyste bäst.

Medlemsfesterna var andra trevliga
tillställningar, ofta med mat och dryck
jom, dans och andra lustiga upptåg.
Sven Jonasson, som var Klubbens borne
trubadur, sjöng ofta aktuella visor,
skrivna av H. Danielsson, som likt en
1900-talets Bellman målande skildrar
Gustavsberg under första världskriget i
en kuplett kallad "En maskerad på
Klubben 1918". Den sjöngs till Rolf
melodien "Mitt Svärmeri". Här följer
några verser:

Uti Påsk på maskerad
ska varenda en åstad
för att roa sej en smula
fastän tiderna ä fula.
Ty man tänker väl som så:
Man kan väl ej för jämnan gå
som ett murmeldjur
med en min så sur
och bara grubbla på,
hur det med mat och dryck
till slut skall gå.

Rejr.:
Nej man skall gå på Maskerad,
där kan man vara fri och glad,
man inga tråkigheter känner
när ibland vänner man roar sej.
Var flicka ä så söt och rar
och glad och trevlig varje karl,
man för en stund då glömmer kivet
och lever livet på Maskerad.
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Vi som här på trakten bor
och på porslinsfabriken gnor
tycker dagarna ä långa,
och våra nöjen inte många.
Ibland vi gormar nog och svär
att här så jädrans långsamt är
att ett gott humör
man i grund förstör
och snurren får till sist
för att det här på platsen
är så· dött och trist.

Refr.:
Men då vi gå på maskerad
då kan man åter vara glad,
ty då ä de ganska troligt
att mycket roligt vi också få.
Vår allra bästa lilla vän
vi knappast känna kan igen,
ty bakom maskens täta fransar
hon sej förskansar på Maskerad.

Men till Påskens Maskerad
mån bör av Brattens motboksblad
ha en sida ograverad
och en punschskvätt reserverad.
Ty utan den blir stämningen
en smula stel och tryckt, min van.
Det blir tryckt i saln,
ingen kläm på baln,
när intet livar opp
och sprider gläd je i vår
stackars tomma kropp.

Refr.:
Nej då man går på Maskerad,
då bör man vara fri och glad,
ha hatten litet smul på nacken
när lätt på klacken man svänger sej.
Man har så lätt för skratt och prat
och till att dansa inte lat,
den fröjdas säkert hela natten,
som är i "hatten" på Maskerad.

Dessa maskerader var en tradition för
samhället (en av många) och klubbsty
relsen offrade mycket arbete för att
göra det så trivsamt som möjligt för del
tagarna. Det fanns gustavsbergare som
varit med från ungdomsåren till 60-års
åldern i alla år utan avbrott.

Sven Jonasson kan också berätta his
torier från den tiden då seklet var ungt.
Vid en medlemsfest, då det gick mun
tert till, hade Ekberg och Severin gjort
några dockor i naturlig storlek förestäl
lande några skapliga kvinns, som satt
och väntade på att få dansa, som alla
andra damer.

Ekberg och Severin bjöd upp de bäg
ge "brudarna" och började en gammal
vals runt lokalen och enligt Frödings
recept skulle man "vischa" sin jänta i
skyn. Severin lyckades bäst med påföljd
att tre brinnande fotogenlampor från
stora kronan i taket hoppade ur sina
upphängningsanordningar och föll ned
på golvet, där det brann ganska friskt.
Severin, som var situationen vuxen, pla
cerade raskt sin dam med dess vida
kjol rakt över lågorna och kvävde el
den. Så tog han den "brända bönan"
och gick mot dörren, chevaljeriskt bu
gande sig mot festdeltagarna, utbristan
de: "Ursäkta oss, men bränt barn skyr

elden!" Och så satte han ut den (eld)
härjade damen i den kalla snön utanför.

Ett knivslagsmål hör också till histo
riens otrevliga detaljer men behöver väl
inte fördöljas för det. Doktor Lindhe
sydde ihop det mesta och resten läkte
väl själv och sen var man de bästa vän
ner igen.
Ett orosmoln drog på 20-talet upp

och förmodades hota Klubbens existens.
Det bildades en Folkets Hus-förening i
samhället och man stakade en plats i
Bleksäng, ungefär där bensinstation nu
ligger. Vid den tiden ordnades ofta mö
ten på landsvägen eller i Bleksäng.
Brukspatron Odelberg lät befallnings
man plocka bort käpparna och Folkets
Husföreningen somnade in i en törn
rosa-sömn med de insamlade medlen un
der huvudkudden. Därom skriver gus
tavsbergskrönikan:

Ett Folkets Hus det stakats ut
och kanske innan seklets slut
man möjligen kan börja bygga ...
Men det finns folk, som är så stygga
och tycka att ett större gäng
ännu kan samlas i Bleksäng.

Under stumfilmens storhetstid med
Stiller och Viktor Sjöström, Lars Hans
son och Karin Molander m. fl. gick bio
grafen bra och Klubben hade skaffat
sig fällbara stolar, som man köpte från
en teater i Stockholm och anpassade ef
ter lokalens plana golv. En bioorkester
fanns även bestående av Gehlin, jonas
son, Andersson och Kock.

Klubbens största årliga fest var väl
Midsommarfesten, som gick i samverkan
med Gustavsbergs Fabriker. Det började
med dans och lekar på eftermiddagen,
ja det började i själva verket redan på

förmiddagen, då Majstången kläddes
och kl. 12 kom "farstakarlarna" med
pikar och saxar och reste den 18 meter
långa stången mitt på den fyrkantiga
dansbanan, som var försedd med musik
estrad för mässingsmusiken. Men vi
saxar ur Pehrssons krönika från 1923:

I Klubbens Park midsommarstång
man reste upp. Men denna gång
vi sakna mässing till "balunsen".
så dansen fick ej rätta stunsen.
Till handklaver man gick till jazz
i genombruten högtidsstass.

Men glädjen den var inte stor
med högsta klack till minsta skor,
vi bli högtidliga i dressen,
man vill ju ej förstöra pressen.
Förr bar man tarvligare dräkt
men det fanns mer av glädjens fläkt.

Och tanken gick till gamla dar,
då vi Kalaset hade kvar,
då Mor och Far de togo vården ·
om sina små, som bars till Gården,
där vid musik och trummors ljud,
man åt och drack på chefens bud.

Där dingla borden utav mat,
en oxe stekt och lagd på fat
åts upp med glans och flera grisar
vi i hans sällskap gladligr spisar
och många tunnor skummigt öl
dracks ur med smak och utan söl.

Vid nubben trängdes Per och På!,
man drack varandras välgångsskål
ur muggarna tills benen vingla,
och när man genom porten dingla,
så var man mätt och glad och god
och gick till Klubben, där stången stod.

Och mången ifrån festen drar
med smörgåsar för flera dar
uti sin barnvagn. I paraden
gick grabbarna och spände vaden,
där de framför musiken gick
med glädjen lysande i blick.

Tja vad det var livat på Klubben i vår ungdoms vår! På denna bild, troligen från en
Maskerad, tycker vi oss känna igen en hel del av nutidens stadiga gustavsbergare.
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Så dansades till ljusan dag,
musiken blåste "skarpa" tag
till trummors d?tn och beckars rassel.
I buskarna man hörde prassel
av älskogskranka unga par,
som svärmade i sommardar.

När midsommarkalaset upphörde så
fortsatte Klubben med midsommarfi
randet och det var alltid mässingsmu
sik med på programmet och Fabriken
betalade denna del av kostnaderna. År
1923 var det krångel bland samhällets
mässingsblåsare men det ordnades upp
av fackföreningen och på en lustresa
till Nämndö debuterade "Tvåhundra
femman". Därom berättar krönikan:

Avdelningen 205
med Iustbår gick till Nämndö brygga
och "Sångarbröder" sjöng för dem
med ledning utav Backman trygga.

Och Gasaccnmulator III
i vimplar klädd och Sveriges flagga
förgylld av sol, vi fingo se
så stolt på Vikens vågor vagga.

På däck gör ny sextett debut,
den fått till namn "Tvåhundrafcmman",
och glad blev både mås och trut
när Manne blåste första stämman.

Sedan dess har samarbetet mellan
Klubben och blåsarna varit gott, men
tiden har förändrat sig och dansmusik
till mässingssextett går inte längre. Då
bildade några av blåsarna Jazzkapellet,
som alltid spelade på Klubbens tillställ
ningar. Det bestod av Spångberg, Mylla
Möller, Westerlund, Pettersson, Lill
Erik Johansson och Manne Svensson,
Bertil Karlsson och Kalle Törngren och
kanske någon mer.

(Forts.)

Till glädje
Du säger: Bort med vinterns bistra

grepp.
Men, ser Du snökristallers graciösa flykt
mot den nakna nejden?
Se upp emot blåblek vintrig sky
med cirrusslingor,
vars strimmor hänger frusna under den

blå evigheten.
Ser Du det obrutna snötäckets mjulea

rundning
över sovande tuvor?
Ser Du vintersolens flykt mot aftonland,
då himmelen leker med spektrats mörka

aningar?
Det blir blått och det töckniga sjunker

mot
havets oändlighet.
Alltmedan aftonstjärnans förföriska öga
låter Hoppets stråle omsluta våra

sargade själar.

Owe Kinell.

Vi satt på Stig Lindbergs studio och
diskuterade situationen på "hushålls
fronten". De ugnseldfasta serierna har
under de senaste åren fått en domine
rande plats på marknaden vid sidan av
bordsserviserna. Material, kvalitet och
form varierar i hög grad - men den
hårdnande konkurrensen har gjort att
den ena starka dekoren lyser bredvid
den andra i skyltfönster och butikshy 1-
lor - alla vill synas, alla vill "sälja"
genom att vara iögonenfallande.
Kommer den typen av skrikporslin

att stå sig? Overstarka dekorer och fär
ger låter ju inte ens maten komma till
sin rätt. - Borde vi inte försöka få
fram en serie, både för ugnen och bor
det, med enkla grundformer som både
var mångsidigt användbara i olika ty
per av hushåll och som kunde tillverkas
rationellt i ordentliga upplagor så att
priset blev hyggligt. En sådan serie
skulle kanske inte klara sig så bra i ett
överfullt butiksfönster men den skulle
kunna stå sig i det långa loppet därför
att den var bra i användningen. Jo, vi
borde!

Stig Lindberg skissade, arbetade, lev
.de uppe i modellörverkstaden, provade,
förkastade, ändrade. Till Nationalmu
seiutställningen Fem Formgivare kom
han med sin första definitiva provserie.

ARTHUR HALD

Inside

information

om

'Bobus

Den hade till och med ett namn -
BOHUS. Inte bara en ugnseldfast se
rie, inte bara en bordsservis - utan
både ock, från tallrik till gratinfat. Det
genomgående materialet var tätsintrat,
glasyrspricksäkert ugnsporslin. Enkla,
nästan anonyma former, en tallrik med
rejält tilltagen matyta, som ändå inte
tar stor plats i skåpet. I stället för djup
tallrik en portionsskål, som också kan
användas som uppläggsskål eller bered
ningsskål. En serie större skålar och en
annan serie med raka sidor, användbara
både för ugnsmatlagning och som ka
rotter. Små kvadratiska salladjärer ut
märkta också för förvaring av rester i
kylskåpet.
De har nämligen liksom övriga kärl

i BOHUS-serien plana lock som också
kan användas som underlägg, de kva
dratiska också som små smörgåsbrickor.
Namnet BOHUS var Stig Lindbergs

litet vitsiga anspelning både på funk
tionalismens pionjärer i den tyska Bau
haus-skolan och den bohuslänska kolo
riten i stengodsglasyren, mjukt granit
grå eller djupt havsblå.
Därmed var BOHUS inte färdig. Ty

sen dess har laboratoriet och driften
steg för steg löst alla de problem som
är förknippade med nya artiklar. - Nu
hoppas vi alla att Bohus ska bli väl
mottagen av allmänheten.
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Vildmarksliv
Till stor skillnad från den s. k. crvi

liserade rasens ungdom, är ungdomen
av IRIQUOI-Nationen, fastän fria i
sitt umgänge, bundna av ett järnhårt
band, ett band så starkt att det aldrig
brytes, hederns band.
När den Indianska kvinnan väljer

sin make så blir han med detta den
enda existerande mannen i hennes liv.
Hon nedlåter sig aldrig att bli klassi
ficerad som ett vandringspris, i dag er
övrad av en, i morgon av en annan.
Aktenskapsbrott är här ett främmande
ord som saknar mening. Jag har till
bringat många år bland dem, studerat
dem, lärt känna deras levnadsvanor,
deras goda såväl som dåliga egenska
per.:

Vänskapen hålles högt, är han din
vän så är han det under alla förhållan
den, är han din ovän, så visar han det
öppet. Iriquoi-indianen är ärlig och
gästfri, han ger gärna bort mer än han
har råd till. Hans fula drag äro att
han är hämndgirig och till ytterlighet
envis. Att söka läsa i hans ansikte och
ögon vad han tror om en sak är en
omöjlighet, han visar det ej. Han äger
en stålhård självdisciplin, förgår sig
aldrig, han är tystlåten och en god lyss
nare, men också en stor vältalare. Ung
domen är tränad från barnaåren att
bära smärta utan att klaga, en medfödd
respekt för föräldrar och äldre perso
ner gör agan onödig, en blick från be
hörigt håll är nog, svordomar höres ald
rig, språket saknar dem. Han älskar
sport, såsom simning, löpning och brott
ning. En pojke på 17-18 år har en
mans kropp och muskulatur. Huvud
dragen äro: över medellängd, ljust kop
parbrun hy, blåsvart hår, svarta ögon,
skarpt böjd näsa, tunna läppar. Kvin
norna äro smidigt men kraftigt byggda,
högbröstade med smala midjor, fylliga
läppar och jämna vackra tänder. De
älska dans och sport, isynnerhet sim
nmg.
Under sommarmånaderna bo de i

tält. Vinterbostäderna äro moderna, el.
ljus, vatten och värme. De ha moderna
sjukhus, kyrkor och goda skolor. Goda
läkare och utbildade sköterskor. Goda
och väl skolade ingenjörer utbildade vid
universiteten i Yale-Harward och Co
lumbia i USA. Industrier: Moderna
konservfabriker och rökerier, massvis
av dyrbara pälsverk skeppas årligen till
Amerika och Europa. Den mest bety
dande av alla deras tillgångar är dock
Uranium. Befolkningen uppgår för när
varande till omkring 11.000.

När jag första gången såg den tös,
som en gång skulle bli min fru, hade
hon nått den respektabla åldern av fem
år och gick i kindergarden i Halifax,
där jag besökte hennes bror som är min
mest värderade vän sedan mer än 30 år.
Nästa gång jag såg henne var hon 18 år
och hade klarat sin studentexamen och
studerade musik på akademien i Toron
to. Det dröjde ytterligare sex år innan
jag såg henne igen, men min dåvarande
fru och hon underhöllo en flitig kor
respondens. Efter min första frus allt
för tidiga bortgång blevo mina resor
till Iriquoi-Nationen tätare. Jaga och
fiska har alltid varit mitt käraste tids
. fördriv och vänskapsbanden knötos fas
tare. Hon utnämnde sig själv till min
ständiga följeslagare, jag lärde mig att
värdera henne för vad hon verkligen
var, en ärlig och rätt tänkande person,
som förstod att genom sina egna goda
egenskaper frambringa hos mig de spar
samt få av den sorten jag är den fat
tiga innehavaren av. Ett förhållande av
ömsesidig respekt uppstod, som för mig
var, ej tvingat, men något nytt.

Vi diskuterade väl ofta äktenskap,
men ett stort men låg i vägen, hennes
far. Om någon person, detta med full
rätt, någonsin hatat den vita mannen,
så var det han, en jätte på 210 cm. Än
nu i sin ålders sena höst var denna en
man som visste vad han ville. Tradi
tionen förbjöd en dotter av denna stam
att gifta sig med en vit man. Men om
han var stål så var dottern flinta och
traditionerna fick sparken. Stor var
min överraskning när han sent en kväll
slog sig ned i mitt tält. Sulla hade hela
dagen varit försvunnen, vilket ej så li
tet retat mig. Efter deras sed satt han
tyst, men de svarta ögonen följde mig
medan jag fixade ett par groggar. Tyst
naden talar sägs det, men den kan ock
så bli tryckande, men att från min sida
bryta den hade varit en oartighet mot
sedvänjan. Utan ett ord reste han på
sig och försvann men återkom med sin
dotter, endast tre ord vart sagda! "So
be it", och så blev det ...

"Och aldrig skall en hand från hen
nes folk resas i vrede mot dig. Och ald
rig skall din hand i vrede resas mot
henne, må den kraft som bjuder solen
"Stå upp" som säger till säden "Väx"
till den åldrige "Dö" och den nyfödde
"Lev", leva i eder - med eder genom
edra handlingar, aldrig kan detta band
genom mänsklig lag och makt slitas. En
själ, en kropp äro ni nu och skall för
bli tills döden skiljer er åt". Så lyder
den gamla Iriquoi-bröllops-ritualen i

översättning. Vi vigdes senare efter
Lutherska kyrkans ritualer i Svenska
sjömans-kyrkan i Halifax av pastor
John Eriksson.

Ett bröllop här är en utdragen affär,
fyra dagar. Under denna tid tillhör
hon de yngre kvinnorna och man ser
henne endast vid måltiderna. Man äter,
dansar och dricker den obligatoriska
"Tequoian", ett slags starkt körsbärsvin,
all möjlig sport förekommer. De äldre
männen ger mig skämtsamt goda råd
vilka med tacksamhet mottages, till vad
verkan de hava kan. Efter de fyra da
garna kanske ni tror att man tar den
nyblivna frun och valsar iväg. Det trod
de jag också, men man får kyla av hä
larna ytterligare två dagar. Denna tid
tillhör hon de gifta fruarna i och för
hemliga samtal, tämligen offentliga så
dana.

Så gjorde vi oss färdiga för en hel
månads kanotfärd genom vildmarker
na. En tjugo fots kanot packades med
det allra nödvändigaste, kött och fisk
litade vi på att vår Herre skulle hålla
oss med, men mjöl, potatis och kryd
dor, rökt fläsk och sådant stuvades in.
Ett tvåmans tält, sovsäckar, Sullas 32
special och mitt 30-30 gevär plus am
munition, en 38 pistol och Sullas båge
och pilar. Inga kartor, ingen kompass,
ut bara och iväg, bort från allt och alla.

Sulla i fören och jag paddlande ak
tern. Usurpa River flyter sin lugna
långa bana ner till Grand Lake. Vi
kände den väl och hade på förhand
valt vår blivande lägerplats och vi nåd
de den, medan det ännu var fullt dags
ljus. Tältet kom upp och vi började
titta oss om efter vår "Bröllopsmid
dag". Fisk fanns naturligtvis, lax och
foreller, men vi ville ha kött, rådjurs
stek eller något liknande. Det började
skymma när en flock av 4 rådjur när
made sig stranden för att dricka. Sulla
drog fort och tyst på sig "The wrist
protector", en läderhylsa som skyddar
armen från tillbakaslaget av bågsträng
en, den stålskenade pilen låg på bågen
och på 20 meters avstånd sjöng sträng
en. Vackert, den lilla bocken i sällska
pet gick till de sälla jaktmarkerna med
ett perfekt hjärtskott. Sulla vaskade
"Yarns" (söt potatis) för rostning och
gjorde majskakor för stekning, medan
jag drog överrocken av vår lilla bock
och skar ut ett par jättefina stekar som
tillsammans med baconskivor halstra
des över elden. Kanske att rikare män
niskor äta på finare platser med finare
servering, musik och tillbehör, men de
äta sannerligen inte ett bättre mål och
eftersom vår Herre själv byggt platsen
vi åt på, och nordskogarnas sångare
bjödo på det musikaliska inslaget, me
dan skenet från vår lägereld gav oss
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. Ofta jag drömt om en underskön plats
längst in vid en skyddande vik.
I tankarna bygger jag här mitt palats

~~- naturligtvis är jag som Krösus rik,
-~l,.... med tunnor av guld, med sjö och mark,

en rosengård jämte en underbar park.

Kanske det blir blott en villa, ett hus,
och pengar, nog lagom att leva.

'- ~Kanske är min dröm fantasiens rus,
'b!?~llllr e. för högt lät jag tankarna sträva.

•· ;s-- - Men vad vore liv utan drömmar?
.., En överrock sprucken i sömmar.

Nåväl då, jag önskar en liten stuga,
och låt hela min rikedom bli
ett par rara ungar, en duktig fruga,
ett hemliv i glädje och harmoni.

.. _ _ Ingen orm i min paradispark!

~
. -2-:-~- För sorgen är här förbjuden mark.

tf,.' . ,er"'--=;:;~-=..;;

' -~o O 01 I' I G . d t k .'_..:;,~~4~----- u smasna a 1v. e mig en as en 01a,
--, --~ en spis, en säng och ett bord,

·::- en båt, ett spö, så jag kan fiska och moja,
och bakom knuten en liten bit jord ...
Eller åtminstone - nog får livet fördras
med min flicka på knät, en flaska, ett glas.~~ .--,.u--,_,_~~arring

~\~- -~~
:..~~~- ~ ~;-.,C~

det magiska ljuset, så hade vi inga skäl
att klaga.

Labradors fullmåne låg som ett klot
av guld över floden, den omgivande
naturens renhet - tystnaden - endast
störd av ett och annat plask i älven -.
Tjutet från en jagande Lynx - berg
uvens skrik, annars intet, gör att man
känner sig fri - fri från allt tvång -
fri från livets vardagliga enahanda -
det skänker en känsla av lugn och sin
nesfrid ... Detta kanske låter sentimen
talt i den oinvigdes öron, om jag säger
att man blir ett med naturen och för
står att uppskatta dess mening. Jag är

långt ifrån en sentimental drömmare,
men känslan kommer osökt.
Här stannade vi i fem dagar, fiskade

och jagade omväxlande med långa
strövtåg i en vildmark där ingen vit
man någonsin satt sin fot. Tillsammans
beskådade vi "The Four Steps" vatten
fall. Nära en svensk mil rusar här "Su
san river" de fyra trappstegen ner mot
Grand Lake, ett virvlande, dånande
paradis för naturbeundraren.

Vi tillbringade oförgätliga stunder
här, för var dag som gick lärde jag mig
att mer och mer värdesätta denna kvin
na som högre makter sänt i min väg,

ibland gjorde vi som den goda boken
säger, "Ato vårt bröd i vårt anletes
svett", och ibland fingo vi det för intet.

Aktörerna på skogens teater gav oss
dagliga uppvisningar; med armarna flä
tade om varandras liv brukade vi sitta
utanför vår tältdörr och iakttaga dessa
naturens skådespelare. De bästa var ett
par svarta björnungar. Dessa vildbasar
vållade sin mamma mer bekymmer, och
ställde till mer rackartyg på kortare tid
än deras mänskliga jämlikar. Mamma
fiskade, vad var då naturligare än att
en av ungarna, på ungars vis dråsade
i floden. Hade jag blott haft en film
kamera! Det livräddningsarbete mam
man här utförde var ett fint arbete, och
medan detta pågick måste den andra
ungen naturligtvis göra något av intres
se, så för jämviktens skull så ramlade
han i på den andra sidan. När ordning
en i familjen var återställd s& infördes
husagan, det var sannerligen inga falska
kyssar som mamma delade ut. Nalle
mamman agade sina barn efter gamla
erkända metoder. Endast Sullas kling
ande skratt stoppade ceremonien.
"Grand Lake" låg framför oss, lugn

som en spegel. Jag paddlade sakta och
Sulla slängde i ett otympligt, hemgjort
drag för att om möjligt lura några av
dessa överväxta sjöforeller, som här
uppnår en vikt av 15 kg. Joodå, dom
var hemma, men inga så stora. Omkring
4 kg eller så duger det också. Med la
gerbärsblad, hel peppar och potatis ko
kade i samma gryta är detta inget att
spotta åt. I den södra änden av Grand
Lake ligger tre öar. Vi hade besökt dem
en gång förut, nu blevo de vår resas
huvudkvarter. För en älskare av fri
luftsliv representera de väl Paradiset,
ingenstädes har jag under mina vand
ringar sett ett djurliv så rikt och om
växlande som här. Alg, Elk, Caribou,
björn och rådjur och småvilt av alla
slag sågs varje dag. Vilda gäss och sjö
fågel i riklig mängd, även den så säll
synta "Visslar-Svanen" var represente
rad här. Lax, forell, gädda och gös mer
än jag förut erfarit och av resepektin
givande storlek fanns att få, när och
hur som helst. Vattnet här är kallt och
inbjuder ej till bad, men jag kunde än
då se min bättre hälfts huvud guppa
upp och ned ett par gånger om dagen
ett 100-tal meter från land. Kylan bet
ej på henne.
På en liten, väl skyddad plats stod

vårt tält och härifrån gingo våra ströv
tåg. Vi upptäckte en dag en liten rå
djurskalv, som förgäves sökte att dia
sin moder som nyss blivit riven och dö
dad av en storskogarnas marodör. Att
fånga honom var ej svårt, men att över
tyga honom om att han inget mer hade
här att göra var värre. Tro inte att en
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sån liten krabat ej kan sparka. Att
blanda torrmjölk med vatten och slå
det i en fingervante så att han fick äta
sitt lystmäte gick fort nog, och hans
hungriga blickar gick ofta till den liv
givande vanten och mamman var snart
glömd av honom, men ej av oss. Vi hade
i den döda djurkroppen det bästa bete
en jägare kan önska sig. Ett par tim
mar, senare stod vi på pass. Sulla med
sitt folks medfödda vildrnarksinstinkt
lyfte på huvudet och viskade: "Fåglar
na 'har tystnat, något kommer", och nå
got kom. Tre "Canadian vildcats", här
också kallade "Nordskogstigrar", visa
de sig på arenan för att fortsätta sitt
blodiga arbete. Ljust gråa i pälsen, en
till en och en halv meter långa, fega
till naturen äro de dock djävulen i en
person när de såras. Sullas "Trettitvåa"
låg redan i skjutläge och på mitt "nu"
så talade våra gevär. Två stöp genast,
den tredje tog ett par långa skutt när
Sulla sköt igen, ett bra skott fast något
högt. Kattan tvärvände och lät oss höra
sitt utmanande skrik, hon sökte oss med
ögonen och mitt emellan dem satt i
samma stund min kula. Pälsarna hänga
nu i vårt vardagsrum. Vårt lilla foster
barns medfödda instinkt och rädsla för
kattsläktet visade sig när vi återkom till
tältet, lukten från de nyss avtagna päl
sarna drev honom in i Sullas varma ar
mar, där sökte han sitt skydd.

En verklig sportsman skjuter ej mer
villebråd än han kan använda, ej heller
fiskar han och kastar bort överflödet
av resultaten, detta är en oskriven lag
som här uppe följes till sista bokstaven.
Den kanadensiska "Snögåsen" har väl
det läckraste köttet av alla de beving
ade middagar som flyga omkring här.
Han är väl kanske också den smartaste
av dem men hans stora nyfikenhet är
ofta orsaken till en för tidig död. Att
få ett skott på dem var nära nog omöj
ligt, men kvinnans list övergår gåsens
förstånd. Vi lade ut och gillrade Sullas
"Trapp"-fälla och satte oss i vår berg
skreva och väntade. Sulla brunbränd
och grann, sommarklädd i endast ett
par vita shorts, jag låg rak lång och
kikade på en stor gås som med gravi
tetiska steg marscherade upp mot den
väntande döden. Han såg de utlagda
betena och stack snällt huvudet i kly
kan som slog ihop och befriade honom
från alla jordiska bekymmer. Så det
blev "spettstekt" gås. Jag kan känna
smaken ännu. Med en fyllning av svamp
och vilda plommon är det en lukullisk
måltid.

Att säga att dagarna gingo för fort
är ju bara att upprepa vad andra sagt
så många gånger förut. Tiden för upp
brott kom, vi hade tre dagars paddling
framför oss och tog det vackert. Bör-

Den gamla bryggan kämpar med Farstavikens is.
Foto: Deinböck

jade vid fyratiden på morgonen och
kallade det full dag vid tvåtiden på
dagen. Blötdjuret Sulla försvann tätt
som ofta över stäven för ett dopp i det
iskalla flodvattnet. Godhjärtad som
hon var så slog hon var gång en näve
av det så innerligt uppfriskande "Aqua
pura" i ansiktet på mig. Smack - en
kalabalik och kanoten tömde oss båda
i det grunda flodvattnet. Allting var ju
surrat men vått vart det. Omedelbar
gevärsrengöring och alla kläder upp på
tork,' men satungeblicken satt kvar i
hennes ögon och när jag i min heliga
enfald böjde mig över en klippa för att
dra upp en hink vatten så fick både
hinken och jag en lift ut i floden, hu
vudstupa. Vattnet var här både kallt
och djupt och jag beslöt att spöstraff
skulle införas i detta äktenskap, men
brottslingen hade försvunnit. Man kan
ju vänta, och äta kan man också, även
om man är ensam. Jag rullade upp hen
nes sovsäck och kröp ner i min egen
och snörde tältdörren från insidan. Min
väntan blev lång och Morfeus infann
sig före frun, när jag tittade på klockan
var hon ett på natten. Utan att titta
rusade jag ut i den kolsvarta natten.
Inget svar på mina rop. Min ånger och
ängslan tilltog. Cigarretterna låg natur-

ligtvis kvar i tältet. Tillbaka igen. Men,
men, tältet var åter snört från insidan.
Hur hon kommit in vete Gudarna alle
na, men när jag efter många om och
men lyckades att trassla mig in, då sov
hon den oskyldigas låtsade sömn, litet
kallt vatten fixade det. Det var dags
ljus innan friden återställdes.

Vi anlände till lägret nästa dag. Med
saknad skildes vi från verkliga vänner
som man lärt att älska och respektera,
föga anande att detta skulle bli ett av
sked för livet . . . I mars månad dog
min frus far och i maj 1958 min fru,
ett offer för vår tids största och mest
hänsynslösa plåga, cancer.

Många av mina vänner ha frågat mig:
"Är man lycklig i ett äktenskap med en
person av en annan ras"? Svaret är "ja".
Skillnaden i hudfärg är liten mellan en
indian och en vit. Lyckan beror ej hel
ler på rasen, utan på individen, på
hjärtats godhet och på personens själs
egenskaper. Denna dotter av Amerikas
urinnevånare stod i samma klass som
min svenska och gustavsbergsfödda
hustru. Samma goda och gedigna egen
skaper. Samma trohet och ärlighet. Måt
te Gud välsigna dem båda.

George Garring.
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Nytt år och nya tag!
Föresatsernas mångfald stiger i sin

net! Fiskaffären kom igen. Låt oss stär
ka sinnet och kassan med en a två fisk
dagar i veckan. Färsk fisk få vi varje
dag från Stockholm. Recept för den ova
ne finns säkert nere på biblioteket. Och
finns det inte, hjälper det att önska.
Den lilla lokalen rymmer mycket stora
möjligheter.

Vår spänst skall trimmas
andligen och lekamligen

Kvarnbergsskolans gymnastiksal, teck
ningssal och hushållsavdelning har ta
gits i bruk med den äran. Gymnastik
salen är tillräcklig. Teckningssalen är
imponerande. Men hushållsavdelningen
föreföll litet liten i förhållande till de
båda andra. Kursernas mångfald var
frestande.

Synd bara att äldre människor kan
ske har litet svårt att ta sig dit upp.
Litet sand då och då på den vägen vid
halkigt väglag skulle inte skada.

Allt det gamla, det skall
ramla-sopas ut?

Den visan surrade i huvudet, när vi
såg den morronpigga "silverbilen" häm
ta våra julklappspapper m. m. Snöplo
gen kom på morgonen och kvällen. Den
gick till attack mot väldiga snömäng
der. Den kom rödgul och grann med en
kaskad av lös snö framför sig i ljusske
net. Gatan blev som ett nysopat golv.

Textil realiserade
Den dagen såg alla mötande fruar ut

som om det på nytt var julafton. Alla
visste var alla varit och alla skulle gå.
Intet att undra på! God kvalitet på det
mesta. På en realisation får man kanske
bättre än annars en god översikt över
en affärs standard. Det gällde att veta
vad familjen behövde. För frestad blev
man över hövan. Tyger var det litet av.
Men det hör väl ihop med god affärs-

ekonomi. Det var trångt, men samjan
den var god! Expediternas energi, tåla
mod och tillit var enastående. "Ta det
på armen och betala allt på en gång!"
- var det någon som sade. Sagt och
gjort!

Marknaden behöver rensas från
skräp!
Den känslan har man nog i allmänhet
när man slår upp en tidning och ser alla
realisationsannonserna. Inte så här! Men
tittar man inne i stan hittar man myc
ket som inte fyller måttet enligt den
gamla meningen: "Jag ville måla en trä
sked så, att människorna anade Gud."
- Vi få sota för gamla synder och nya
kommer till på vår väg till funktionell
form, njutningsfull mjukhet och seg håll
fasthet. En mer kritiskt inställd fabri
kation skulle kanske kunna ge oss större
penningvärde, bättre vardagsbalans och
psykologisk motståndskraft mot infla
tionen. Den där engångsinflationen som
inte vill ta slut!

Det nya modet?
Ja, det har kommit. Det förspörjes

att damerna kommer att smälta först
för de nya färgerna och stofferna, se
dan i dem, när sommarvärmen kommer.
Tunt-tunt ljust rosa och ljuslila ylle i
kombination med ultramarin och svart.
Ack som ett fjun så lätt. Det blir nog
inte så farligt i alla fall. Värre är det
med midjan. Den skall bli normal och
ligga på rätt plats. Vet någon vad det
ta är efter skärpen på stjärten, kut
svankryggad S-form, trapets, säck och
empire som hanns med under 1958. De
avlöste varann lika fort som de hann
att· sys.

Stopp och back
blev det som vanligt när vi försökte få
ut reseersättning för ett nyckelbensbrott
strax efter det sjukkassan blivit statlig.
Det svarades då "Vi ha fått stränga or
der att vara mycket restriktiva med
sjukresorna. Det utbetalas endast då pa
tienten måste stanna på sjukhuset. Och
inte för återresan!" Efter läkarbesök vid
ett falskt kruppanfall förklarades att
det ju i alla fall var ett falskt anfall och
således ingenting att bry sig om. Efter
en hjärnskakning då grabben vaknade
upp efter en timme, fick vi trösten att

det ju i alla fall var tur, att han vak
nade upp och fick ligga hemma! - Det
är inte gott att veta på förhand!
Härom dagen hamnade vi på Ersta.

Det är ett litet trevligt sjukhus. Med en
personal god som guld. Vi åker gärna
dit vid behov. Det underliga är bara att
dit betalas inte reseersättning för det är
inte allmänt sjukhus.

Vid den statliga sjukkassans införan
de förklarades att samma förmåner
skulle alltjämt gälla som tidigare tilläm
pats. Bland dessa nämndes också rese
ersättningen. Det behövs vidare en till
läggsförsäkring, för att vi skall komma
i åtnjutande av samma förmåner som
tidigare. Trots sänkningen från och med
nyår blir den betydligt dyrare än den
vi hade i många år förut. Men något
måste väl betala alla utredningar i sam
band med införandet av den.

Ta allting med ·en nypa salt
Det är den sista föresatsen. Man skall

inte tro allt vad folk säger och inte
ilskna till över småsaker. Så tänker man
i lugn och ro på kvällspromenaden.
Tänk vad fin kajen blivit. Vad det
skulle vara trevligt med musik och
dansbana ute på K.attholmen efter skra
pandet på båtarna. Och så flanera till
baka par om par till ett våffelbruk. Var
det någon som talade om att riva "ba
geriet"? Varför inte röja och rappa,
plantera vildvin, klängros och Clema
tis. Göra ett annex av det till värdshu
set för sommarens uteservering. Ar det
fler som börjar drömma sommardröm
mar redan?

Radien.

Aktuellt horoskop

Fiskarna 19/2-20/3

Nu kan ni ta munnen full om ni ta
lar med er arbetsgivare om förmåner
och löneförhöjning. Han är inställd på
att kompensera er efter förtjänst. I var
je fall är det inget tvivel om att ni inte
just nu kan göra er förtjänt av en mas
sa fördelar, för ni har sällan haft mera
vilja och krafter än nu. Redan i nästa
vecka står romantikens stjärnor i zenit.

Fru Stella i Familjejournalen

P. S. Gustavsbergarens redaktör har
en bekant, som tror på horoskop. Jag
träffade honom häromdagen på ett ar
betsförmedlingskontor - i väntrummet.

Red.
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Alkoholet och arbetsplatsen är huvud
ämnet vid en större kurs på Graninge
i slutet av februari. Fackföreningsrörel
sen och nykterhetsrörelsen i samarbete
med Arbetarskyddsnämnden är arrangö
rer. En hel del prominent och sakkun
nigt folk är inledare och föreläsare.
Gustavsbergs fabriker har observatörer
med.

Ungdomens Röda Kors inbjöd till
ungdomsträff i Bergasalen den 30 ja
nuari. Medlemmar ur Gnistan från
Stockholm och Melody Makers från
Gustavsberg medverkade. Kapten T.
Ringqvist, som är gymnastikledare vid
anrika Vasa Real, talade och inbjöd
ungdomen att bilda en sektion i Gus
tavsberg. Intresserade ungdomar kan
vända sig till Tora Severin, Mary Fall
man eller David Hjerpe.

Till Koop. RM på skidor, som går i
Luleå, har fabriken anmält följande del
tagare:

Gunnar Olovsson, Birger Andersson,
Sven-Erik Ostlund, Valfrid Berglund,
Greger Åberg, Folke Anevret, Ernst
Bäckström, Leif Anevret, Kjell Lund
berg, Runar Dahlgren, Hans Skans,
Allan Bergqvist, Royner Bergqvist.

Vi räknar att de kommer tillbaka med
diverse vandringspris.

Socialdemokratiska Ungdomsklubben
med 80 aktiva medlemmar, har presen
terat sitt program, och vill genom Gus
tavsbergaren hälsa alla intresserade ung
domar till sina träffar varannan mån
dag i Kommunalhuset. Klubben har del
tagit i lottförsäljningen för "Sverige
hjälper" och Internationella frågor blir
ett av ämnena i vår, ett andra ämne är
"Ungdom contra Brott". Och så samlas
man till "Berlin"-aftnar för att förbe
reda deltagandet i IUSY-lägret i Berlin
den 1-10 juli. Man räknar med en
kostnad på 300 kr per man. Klubbens
ordf. är Roine Eriksson.

Semestern vid fabriken förlägges i år
till tiden 13 juli-1 augusti. Den för
kortade arbetstiden kommer troligen att
uttagas med fria lördagar. När dessa
ska börja är dock ännu inte avgjort.

En semestervecka i norska fjällen står
på KPA:s program den 5-11 april. Det
är den norska avdelningens vänskaps
vecka som förläggs till Dovrefjell. Del
tagareantalet är begränsat, men den som
har chans att ordna för sig och är an
ställd inom kooperationen kan begära
anmälningsblankett och skicka in den
före 1 mars till KPA, Stockholm 15.

Stipendier för kooperativa studier i
England, Osterrike och Schweiz finns
att söka även i år genom KF. Man ska
ha goda språkkunskaper och jobbat en
längre tid inom kooperationen. Till vin
terkurs vid folkhögskola finns också
stipendier anslagna. - Vi kan samtidigt
erinra om att fackföreningen också har
en del stipendier att söka, både till
Brunnsvik och Runö och andra platser.
Men det vet Axel Ohlund mera om.

Filmen "Fosterbarn" kommer att vi
sas vid en filmafton i Bergasalen den 4
mars på kvällen. I samband därmed ta
lar barnavårdsombudet Brita Malm. Då
ämnet berör ett känsligt problem och
filmen är högintressant, räknar Röda
Korset, Kvinnoklubben och Lottakåren,
som arrangerar, att gustavsbergarna
ska komma i stort antal.

På sjukkassans kontor erfar vi vid ett
besök att sjukpenningen från 1 jan. ut
går med oreducerat belopp under 180
dagar mot tidigare 90. En annan nyhet

En rolig specialite, utövad av Börje Skohg
visas ovan. Genom ett skickligt användande
av studions kända silverteknik modellerar
han dekor i äkta silver, dels på vitt gods,
dels på natursten. Nyligen har Konsum i
Örebro haft utställning, där de unika ste
narna väckte stort intresse.

är att sjukhusavgiften höjts från 3 till
5 kr per dygn. Sjukpenningen utgår
dock oförändrad. - En annan överens
kommelse för fabrikens anställda är den
att patienten vid läkarbesöket hos här
varande provinsialläkare ej behöver be
tala läkarvården. Läkaren debiterar
i stället företaget, som i sin tur får den
lagenliga ersättningen genom sjukkas
san. Detta kommer säkert att bli till
lättnad för alla parter.

Dbg.

'Pensiondrsjoreningen har under vintern haft sina hobbyträffar i Kommunalhuset, där korg
arbeten, lampskärmar, schalar och andra trivsamma saker framställts. Man funderar på att

ordna basar. Här ovan har vi Hulda Ohlsson och Anna Eklund i full verksamhet.
Foto: H. Ohlson
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IÄMNDThl
Fabrikens företagsnämnd hade sitt

sista sammanträde för året 1958 den
17 december. Från resp. fabrikskom
rnitteer rapporterades att man diskute
rat julstoppet och en del produktions
frågor. Det meddelades också att lunch
rummen juldekorerats och att Lucia
kaffe ordnats. Sleyddskommittens yr
kesskadestatistik visade 36 olycksfall
t. o. m. 3 :e kvartalet. Vi tycks kunna
räkna med en nedgång i olycksfalls
frekvensen. Frågan om plogning och
sändning i samhället föranledde debatt
och nämnden rekommenderade en snar
överenskommelse mellan fabrik och
kommun om uppdelningen av ansvaret.
Ett annat problem, som dyker upp
ibland, är spritbruk inom arbetsplatsen.
Med skärpa betonades både från fa
briksledningen och fackföreningen att
oarten skall stävjas genom särskild upp
märksamhet och· samarbete. Samman
trädets huvudämne var givetvis det ak
tuella marknadsläget. Porslinsindustrins
representanter har på sistone haft täta
överläggningar i tullfrågan. Diskussio
nerna ska fortsätta i frågan, där man
också har att ta hänsyn till andra fak
torer, t. ex. då Sverige bundit sig vid
överenskommelser med utlandet. Pro
duktionen på hushållsporslin är bra,
med ökat primautfall, men försäljnings
volymen är otillräcklig. Detsamma gäl
ler sanitetsporslin, där man emellertid
kan räkna med ett stort lokalt behov
i kommande reparationer och nybygg
nader på bostadsfronten. Badkarsfabri
ken säljer hela sin produktion. På plast
sidan har produktion och omsättning
ökat och de dyra maskinerna söker man
utnyttja på bästa sätt. En del nyheter
i detaljer kommer. För kyldiskarna no
teras god orderstock och jämn produk
tion .. Pannorna har ökat sin intensitet
på konstruktions- och försäljningssidan
och då utvecklingen tydligen pekar mot
stora enheter för kvartersuppvärmning
räknar man med ökad omsättning på
våra mycket förnämliga pannor.
Trots att arbetsmarknadssituationen

är bekymmersam, så finns alltså ljus-'
punkter, men vi måste skärpa oss.

Sekr.

Fabrikens förslagskommitte inbjuder i
dagarna 1958 års förslagsställare till års
träff, varvid minnesfat och bokpremier
utdelas. De "nydiplomerade" äro Sven
E. Johansson, Björn Lindahl, Heinz
Erret, Kurt Hagelin, Arne Quist, Signe
Bäckström, Emil Persson, Stig Jansson,
Sven Wadström, Edmund Deinböck,
Helmer Lindström och Melchiorre O1-
dani. Bokpremier tilldelas tidigare diplo
merade, som under året återkommit med
nya förslag, nämligen Elsa Carlsson,
Allan Sjögren, Olinto Marian, Karl Gus
tavsson, Evert Johansson, Birger Anders
son, Gustav Gustavsson, Erik Alvar
Eriksson och Aldor Hagberg. Tilläggs
premier har under året tilldelats Erik
Nylander, Oskar Johansson, Gunnar En
berg och Axel Nordström, för förbätt
ringsförslag, som prövats längre tid och
ansetts värda ytterligare premiering.
Under 1958 kom det in 59 förslag,

varav 32 hittills premierats med en sum
ma av kr 2.365: -. Kommitten hoppas
på att nu få igång en studiekurs bland
intresserade anställda om Förslagsverk
samhetens ide och teknik.
Om man så vill kan förslagsverksam

heten i år fira 20-årsjubileum. I juli 1939
utgick en första inbjudan till de anställ
da att insända förslag till förbilligande
och förbättrande av våra produkter ge
nom förenklingar i arbetets utförande,
nya arbetsmetoder, minskning av trans
portkostnader, minskning av bräckage,
minskning av emballagekostnader osv.
Särskilda formulär och kuvert fanns re
dan då. Fem förslag blev belönade, men
det tog några år innan nya ansatser
gjordes till en reguljär förslagsverksam
het. Två av förslagsställarna 1939 finns
kvar i arbete och får vid årets träff
minnesfat med årtalen 1939-1959 och
namnet som dekor.

Sleyddsleommitten redovisar för 1958
55 olycksfall, varav 7 på väg till eller
från arbete. Antalet förlorade arbets
dagar var 1.952. Som jämförelse kan
pekas på 1957, som hade 74 olycksfall
och 1.682 bortfallna arbetsdagar. Anta
let olycksfall per 100 årsarbetare har
gått ned till 4,8 mot 6,9 för 1957. Det
blir en bra premie för ett gott skydds
intresse. Närmast på programmet står
nu några träningskvällar för arbets
platssamariter och en träff med
skyddsombud och andra nyckelmän
i arbetarskyddet. - En ny Brev
skolekurs på 4 brev, Varför händer
det?, har utgivits av Arbetarskydds
nämnden. Den utgör en komplettering

Förbdttringsförslag
eller önskedröm i Februari

om Mars

Här var en marsman i förra veckan.
Hans tefat hade fått stora läckan,
men vad han ville, vi ej förstod.
Vår public-relation är inte god.
De prata ryska, de prata franska,
de prata anglo, de prata spanska.
Men marsianen han bara log.
Trött Halden honom till Möller drog.

Och kan ni tänka er vad som hände?
Jo, Möller marsspråket gott nog kände,
för det var skånska - min liv och kniv.
Fast marsianen, han sa': "Mursio",
Han köpte tefat i såna massor,
att pengar strömma till alla kassor.
Och ja, han nicka och log och sa':
"Ert benporslin, ja, det är väldigt bra!"

"Men det kan tänkas, att Ni behöver
på Mars nåt annat, som vi fått över?"
(Vår Dahllöf blixtsnabbt en chans här

såg,
att göra av med en hel del "tråg".)
"Och det vi har, ja-, det är klosetter,
man vanligtvis, ja, på dem sig sätter,
och det beror se'n hur man är närd,
om 'ljuvligdomen' blir en beskärd."

"Det låter vackert, det vill jag lova.
De verkar bra till personlig gåva.
Ja, femtiotusen - jag tror jag tar.
Ta hit kontraktet - nu hem jag far!"
Nu gör vi tefat i stora formar,
som dag och natt sig mot rymden ormar
Och alla är vi på gott humör,
ty krisen löstes. Fär Mars honnör!

Fanfar

av den tidigare större kursen, Arbetar
skydd lönar sig, och kan studeras i cirk
lar av våra anställda. Varje deltagare
erhåller då sitt exemplar av kursboken
och den som åtar sig att vara cirkel
ledare får en bildpärm och studiehand
ledning till hjälp. Dessa cirklar betalas
av företaget om cirkeln rapporteras till
skyddskomrnittens sekreterare. - Tå
skador förekommer alltjämt och i en del
fall har man allt annat än lämpliga
arbetsskor på arbetsplatsen. Skyddskom
mitten propagerar på nytt för skydds
skor och kan förmedla inköp av verk
ligt goda arbetsskor av märket Stålex
eller Stålman. Tillbuden på ögonskador
har också varit många. Alla som be
gagnar slipmaskiner av olika slag måste
därför skydda sig med skyddsglasögon,
som finns vid varje dylik arbetsplats.
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39:e verksamhetsåret
I berättelsen om föreningens verksam

het under året redovisas i siffror och
korta kommentarer vad som skett under
den aktuella redovisningsperioden, men
där finnes också att läsa i siffror vad
vi gemensamt samlat under åren sedan
föreningen startades. Ser vi på 1958 så
blev omsättningen 9 miljoner med en
ökning av 1,2 miljoner kronor. Aktivi
serad prispolitik under året har medfört
att marginalen mellan inköps- och ut
försäljningspris blivit lägre än föregåen
de år. Detta har medlemmarna/kunder
na fått i form av lägre priser på ett an
tal varor. Kostnaderna har vi bemäst
rat och den ekonomiska ställningen har
ytterligare stärkts. Förutsättningen för

fortsatt god utveckling är givetvis att
arbetstillgången vid vår industri blir
tillfredsställande. Vi hoppas att så blir
fallet.

Det nya året
Vi har börjat efter i stort sett samma

linjer som tidigare år. Det var stor rea
lisation i textil i januari, som gav eko
och nöjda kunder, även om det var lite
trångt när den pågick som bäst. När
det gäller realisation så hör det till ord
ningen att det skall vara trängsel. I feb
ruari var det sedvanlig realisation i sko
butiken och vita veckan gick traditions
enligt i textil.

Distriktstämma
I början av mars månad räknar vi

med att sända verksamhetsberättelsen ut
till samtliga medlemmar under person
liga adresser. Genom berättelsen och ge
nom anslag i butikerna kallas medlem-

marna till distriktsstämmor som kom
mer att hållas under tredje veckan i
mars. Vi hoppas på god anslutning till
stämmorna. När slutligen föreningsstäm
man hållits den 2 april och återbärings
beloppen äro uträknade sänder vi peng
arna genom postgiro.

Arvet skall gå från led till led
Vad som samlats i gemensamma till

gångar i form av fastigheter, inventa
rier och varulager äro värda mera än de
äro bokförda till. Detta är värden som
samlats under åren och nu ger ekono
miska fördelar både för gamla och ny
tillträdande medlemmar (hushåll), som
samarbetar i vår förening.

Ej ttana på andra
tjäna varandra
ett vackert tänkespråk för vår rörelse.

men

G. M-n.

tt!•l•>K•1
- slalombyxa

Ny praktisk gossbyxa i slalom
modell med knäförstärkning
av plastväv. Materialet är irn
pregrierat pelrolfärgat moll
skinn. 4-6 år 24: -

8 år 27:-
10 år 28:-

Textil-Konsum
Gustavsberg

KF 60-årsjubilerar och rustar upp

Vdr gdrds nya ansikte i höstens make up.

Kooperativa Förbundet fyller 60 år
i år. Jubileet siktar på en tillbaka
blickande och en framåtblickande kam
panj, den förra riktar sig till förtroende
valda och andra intresserade koopera
törer, den senare vänder sig till allmän
heten, unga hushåll och nya medlem
mar. Jubileumsaffischerna får rubriken
"I blomman av sin gärning" och "En
framtid utan gränser".
Två nya filmer produceras, försälj-

, ningsaktionerna aktiveras, bl. a. genom
ett campingtåg genom landet med olika
arrangemang i folkparkerna, utbild
ningsverksamheten utökas o. s. v.

Under hösten inviges den tillbyggda
Vår Gård med ökade möjligheter för
personalutbildning, studier och konfe
renser. Rektor Harald Elldin, en varm
vän av gustavsbergarna, uppnår i år sin
pension och överlämnar jobbet till en ny
kraft, Gunnar Dahlander, nu chef för
upplysningsavdelningen. Denna avd. un
derställes Nils Thedin, som överlämnar
sin redaktionspost i Vi till Birger Lund
berg. Jubileumsåret 1959 blir säkerligen
ett aktivt år inom kooperationen. Gus
tavsbergaren önskar lycka till!

G-g
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sarna är snyggare och att chaufförerna
kör mindre ryckigt. Kvar på önskelistan
står alltjämt ett skyddstak (Gustavsbergs
glasfiber!) vid Tjärhovsgatans skumma
hållplatser. Vidare att Gustavsbergsbus
sen, åtminstone efter Björknäs, kunde få
gå direkt till sta'n, även om det råkar
finnas några ståplatser kvar. Frän Björk
näs finns det ju tätare förbindelser. Låt
oss sedan slippa dessa tidsödande och
oförsynta byten till utkyld buss vid
Björknäs. Behandla slutligen också ung
domarna som kunder, även de som kö
per skolkort, si blir allt frid och fröjd,
trots de dyra resorna.

11, salmsången i kyrkan, i vilken
jag åter sökt deltaga under ny-

~ årshelgen, tycks ha blivit något
av solosång i stället för "menigheten
sjunger". Vem annan än en tränad
kyrkosångare kan nå de tonhöjder, i vil
ka de psalmer dväljas, som angivas på
nummertavlan? Det är ett gammalt öns
kemål, sanktionerat av kyrkomyndighe
ter, att man får transponera psalmerna,
så att vi alla får en chans att vara med.
Kanske en styggelse för musik- och sång
främjare, men ett villkor för att de
många ska kunna nyttja det andliga ut
trycksmedel, som psalmen onekligen ut
gör. Den frikyrkliga rörelsen har vunnit
många anhängare tack vare mycket
sång. I kyrkan blir det de utplacerade
körsångarna som får agera sjungande
församling.

ret 1959 tycks inleda gustavs
bergarnas medelålder och ju
belår. Ungdomarna frh de

gamla bruksgatorna börjar uppnå mogen
ålder och tätt efter följer brudarna, dvs.
grannflickorna, som grabbarna gick och
tittade efter nån gång i slutet av det
glada 20-talet. Det blir tydligen kaffe
och kakor ett par gånger i veckan några
år Framåt, då fajanskrukan från fabri
ken och diplomet från KF ska överläm
nas. Springpojkarna frh Odelbergs epok
äro nu betrodde män i "staten" och som
upplevt en verklig nydaning och om
vandling av deras barndoms samhälle.

Själva har de också märkbart bidragit
till att bygga upp det nya. Heders,
bröder!

00 et hände också en del, märker
jag, när jag bläddrar tillbaka
till vintern för bara ett decen

nium sedan. Folkmängden var då 3.263
själar i själva Gustavsberg, i år är det
precis 1.200 fler. Ekvallen invigdes för
10 år sedan som skridskobana - och det
bestämdes att klubbor icke fick före
komma på isen, då den var öppen för
promenadåkning. I det fallet har det gått
bakåt. Fabrikens företagsnämnd konsti
tuerade sig, förlossningshemmet inreddes
och skolan på Kvarnberget började byg
gas. Och Gustavsberg var juniormästare
i bandy! Tidigare måste det ha varit
rena mörkret. - Men inte vet jag vad
jag ska skriva, om jag råkar ut för en
återblick om 10 år igen. Åtminstone är
det tunnsått på stoff till Gustavsberga
ren, sedan det fortsatta skolbygget redan
refererats och avbildats. Vi får väl tala
om julstopp, om att Gustavsberg var det
tätaste Tv-området i landet (med licens
nr 250.000), att bion var sig lik och visa
de Chaplinfilm, och att kommunens va
pen, som föreslogs tio år tidigare, var på
väg att förverkligas. Alltid något.

esorna med Björknäsbolagets
bussar har sina behag och obe
hag. Vi kan notera att den lilla

vänthallen i sta'n piffats upp, att bus-

n kooperacionsvänlig op11110n
bland ungdom i allmänhet och
nära kontakter med dess elit i

synnerhet, vill den nya Upplysningsav
delningen på KF för 1959. En försöks
verksamhet på olika håll med ett 50-tal
cirklar i musik, foto, skönhetsvård, klä
der och friluftsutrustning bedömer man
som lyckade och stimulerande till en
vidgad ungdomsverksamhet med kon
sumföreningarna som faddrar. Som upp
takt har man prövat på föreläsnings
serier och rena underhållningsträffar -
och man konstaterar klokt att de senare
ej har större värde om de inte följs upp
inom rimlig tid, med hobbycirklar o. d.
Nå, det är en gammal erfarenhet, som
alla som sysslar med ungdomsverksamhet
miste ta fasta pi. Även i tonåren rinner
åren undan. Här ligger ett stort arbets
fält öppet, som kooperationen har varit
och tittat på många gånger och man får
hoppas att insatserna och stimulansen
denna gång inte bara blir planer på pap
peret. Kan våra konsumföreningar nå
kontakt med ungdomen, i cirklar, möten
och träffar, och få villiga ledare i upp
giften, så kommer säkerligen också koo
perationens ide att få frisk vind i seglen.

anuari - julgransplundring,
jämmer, jätterealisation. Jobbet
börjar. Vi jäktar över julgrans

riset och jämrar oss för julens överdåd
och justerade hyror och joxar bland bil
liga jackor, som vi inte kan köpa. Jag
har också fått restskatt och jämkar med
slantarna. - Juntornas jargong vid ja
van har börjat, en del jassar på jubileum.
Juniorerna jagar och jonglerar med nys
tanet på Ekvallen, medan jäntorna som
vanligt jamsar vid kiosken. Vi äldre
jumpar mellan sandkornen på jämnsli
pade vägar för att hålla jämvikten. Jäd-
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rans vägskötare! - Just nu jollrar en
del jyckar om julisemester och jublar för
fria lördagar, jasminer, jordgubbar och
junidagar, och tänker inte ett jota på att
vi närmast har att vänta en jämn jökel
temperatur.

I
i

I

I
$; ~olorna skulle kunna vara mera

aktiva, då det gäller förebyg
gande verksamhet mot ungdom

liga avarter, anser red. Gösta A. Svens
son i Metallarbetaren. I en ledare, "Så
här kan det inte fortsätta", hävdar han
bl. a. att det gäller att gripa sig an i tid
med en pojke eller flicka, som avviker
från det som vi kallar en normal livs
föring. Han efterlyser därvid också bätt
re kontakter mellan lärare och föräldrar.
- Jag anser att min v. kollega där sät
ter fingret på en ur olika avseenden öm
punkt. Det gamla ordspråket säger att
"det är bättre att stämma i bäcken än i
ån." Nog får man ibland en känsla av
att man i skolans isolerade värld står
famlande inför aggressiva beteenden och
underliga tendenser, som skulle kunna
hävas på ett tidigt stadium eller elimine
ras genom fastare åtgärder och omskol
ning. Det är en allvarlig, svår och an
svarsfull uppgift, varför skolan inte kan
vara sig själv nog, utan bör nyttja och
underrätta de organ, som finns utanför
skolans väggar. Redan på skolstadiet
kunde de ömtåliga fallen diskuteras med
samhällets barn- och ungdomsvårdsor
gan. Låter man ohägn fortsätta inom
skolan, utan radikala - och egentligen
humana - motåtgärder, så blir det
kanske polis och barnavårdsnämnd, som
efter skolans slut får ta itu med en avan
cerad ungdomsbrottsling.

ommunalfullmäktige trivdes
bra, då de vid Luciatid sam
manträdde i skolans ljusa och

rymliga matsal. Det känns på något sätt
instängt att åter krypa in i det skam
filade, varma och obekväma rummet i
Kommunalhuset. Det har talats länge om
att inreda den övre våningen. Det lär
inte bli så mycket över för någon större
ombyggnad - skolan ska först ha sitt -
men det kanske skulle löna sig att reali
sera Bergs och Fanfars gamla önskemål
att få Folkbiblioteket över till Kommu
nalhuset. Allrahelst om man iordning
ställde det i övre våningen och gjorde
plats för en läsesal, som också kunde
nyttjas som sessionssal för fullmäktige.
Två lokaler blir på så vis fria för uthyr-

ning eller att disponeras till något annat
nyttigt och kostnadskompenserande än
damål.

~

Il ndustrin som studieobjekt för
skolelever diskuterades vid ett
besök av ett 60-tal geografi

lärare häromdagen. Man hävdade att en
välorganiserad visning ger studerande
ungdom vidgade kunskaper av national
ekonomisk och näringsgeografisk karak
tär. Vårt stora antal besökare - över
15.000 per år - har gjort att vi måste
ransonera visningarna just för skolung
dom. Nu fick vi oss en tankeställare!
Gustavsbergs samhälle, skola och fabrik
ansågs idealiska att få titta på ur många
synpunkter. Det var stora krav man
ställde på en visning, och på värdfolket,
ifråga om informationer. Man önskar
höra både företagsledare, tekniker, eko
nomer, personal- och fackfolk och inter
vjua arbetarna. Broschyrer, film och
bildband önskas till förstudier och det
hela bör helst avslutas med en fråge
stund. Våra visningar fick beröm, trots
att vi endast i en del fall kan åstadkom
ma en dylik service. Det är tydligt att
Gustavsberg - både i fabrik, skola och
kommun - behöver inrätta sig efter en
vidgad public-relation-tjänst. Det kostar
en del, så gästerna får väl vänja sig att
betala en tribut, lägga i en slant i per
sonalbössorna och köpa mera souvenirer,
så kanske vi tjänar in en del på gungor
na vad vi förlorar i visningskarusellen.
Eja!, att vi hade en mottagnings-, ut
ställnings- och demonstrationshall i kom
bination med museum i Gamla Kontoret!

aneordet för dagen efter "vet
du" är "faktiskt". Vi hör det i
radio och TV- inte minst från

talskolade skådespelare, och nu är det
faktiskt i var mans mun. Sådana efter
hängsna uttryck kommer faktiskt in i
vårt samtalsspråk som små epidemier och
blir osköna, onödiga örhängen. Man
måste faktiskt ha hjälp att få bort dem
och be goda vänner påpeka när ovanan
att säga "faktiskt" faktiskt tar över
hand. Psykologerna bedömer sådana va
neord som uttryck för en hämning och
anser att man skulle bli säkrare på sig
själv om man kunde bli av med dem.
(Vaneorden förstås, inte psykologerna.)
Det där tål faktiskt att tänka på - eller
vad säger du, som blandar ditt tal med
"jag menar", "faktiskt", "vet du", "allt
så", "just det", "och så vidare" m. fl.
dunkelt tänkta och sagda överflödsord.

lltid roar eller retar det någon,
påstås vara denna spalts motto.
Det vore nyttigt och stimule

rande om det vore så väl. Den här lik-
giltiga "jasså"-inställningen till höger
och vänster, den är farligt sömngivande.
Här skulle nog ibland behövas en satiri
kers vapen, så att man kunde få in en
och annan stöt, som piggade upp till de
batt i gemensamma ångelägenheter. Då
skulle intresset för flera spörsmål i vårt
dagliga liv bli större - och 30-talets
slagord "Acceptera!" äntligen sättas på
plats. Många vill ännu övertyga genom
att rida antingen på fördomar eller dom
dera med kraftord. Vad vi behöver är
överläggning och samråd för att för
verkliga goda ideer. Och det är något
helt annat än att "vifta på svansen", då
texten dekreteras för något som sägs
vara en förnuftig lösning.

yåret med sina föresatser, bud
getförsök och önskedrömmar
har övervunnits vid det här

laget. De gamla bekymren har blivit som
nya. Så ock i fabriken. Vardagens kamp
för att få vardagsfolk att förstå att var
dagsporslinet ska vara från Gustavsberg
är ännu hård, men här vinnes terräng
varje dag, tack vare prima kvaliteer, De
många giftermålen i helgen ökade märk
bart efterfrågan på serviser. Jag inter
vjuade vår försäljningschef om denna
glädjande tendens, men han suckade:
- Förr var det vanligt att de unga
paren skulle ha 12 av var. Nu tror dom
att det räcker med sex. - Det där lät
lika tvetydigt som det annonsmanus jag
fick häromdagen: - Förstora Eder fa
milj. Vänta inte! Vänd Eder med för
troende till fotograf X. -

Gott nytt år i alla fall!
LERGOKEN
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Ungdomsledaren Conny Rolf till
bringade en vecka i början av januari
1959 på en nordisk ungdomsledarkurs
där han fick värdefulla kontakter och
impulser för arbetet här hemma bland
gustavsbergsungdomarna. Ungdomsträf
farna startade därför inte förrän den
19 januari och har bedrivits under sam
ma former som tidigare. Schackturne
ringen är fortfarande igång och därtill
har man en pingisserie i dubbel. Den
26 januari pulsade ungdomarna iväg i
den djupa snön till Skeviks grotta och
halstrade korv över elden. Anslutning
en och stämningen var god, alla 100
korvarna gick åt. En annan kväll visa
des en långfilm, "Flottans käcka gos
sar", som ansågs vara "buskul", Den
9 februari visade teatergruppen vad de
kunde. De spelade ett stycke, skrivet av
ledaren för gruppen, Owe Kinell. Styc
ket hette "Som vindar blåsa ..." och
var avsett som en tankeställare till
skinnknuttar och andra tuffingar. Mest
varje träff har man avslutat med att
dansa en stund till grammofon. Det
måste anses vara ett väldigt framsteg
detta att även pojkarna tycker det är
roligt att dansa. Little Kinch, en myc-

Ungdomsträffens teatergrupp.

ket populär rockorkester från Stock
holm, besökte Bergasalen den 14 feb
ruari. De hade hämtat förstärkning från
såväl Rock-Ragges som Little Gerhards
orkester och man fick påtagligt upp
leva fördelen med väggar av sten, ett
mindre hållfast materiel skulle inte mot
stått ungdomarnas jubel.
Ungdomsstyrelsens fritidsgrupper för

vårterminen är teatergruppen, en grupp
flickor som dansar plastisk dans och en
atletklubb som lyfter tunga saker uppe
på Kvarnbergsskolan. Vi är fortfarande
intresserade av hugade ledare för andra
fritidsgrupper, Conny Rolf svarar på
telefon 301 15 före kl. 12.

K. K-son.

Ekvallen har varit i flitigt bruk under vintern. Här en solig bild från en seriematch i bandy.
Foto: H. Ohlson

Gasregulator eller lövskogsäng?
En av våra prenumeranter avlossar följan

de salva, som borde besvaras:
- Visst var ungdomarna i regel mera nyt

tigt verksamma och positivt aktiva förr -
innan vi hade nått nuvarande höga levnads
standard. Den är väl förresten delvis ett re
sultat av en ungdomsgenerations kamp. Den
tillgodogör sig ungdomarna idag i ett till
stånd, som om det inte fanns några ideal
att kämpa för mera. Ungdomen förr hade
alltid något i hågen, som var acceptabelt
sunt. Målet kunde vara en sommarstuga som
utflyktsmål, en gemensam resa eller utflykt,
en fest för att få pengar i kassan. Rent per
sonliga uppoffringar var .regel, av slantar
och arbete - alla hjälpte till utan annan er
sättning än den man valt i gemenskapen.
Hur är det nu? Ja, varje generation klankar
på sin ungdom, man förstår den inte. Men
det är något alldeles särskilt nu. All ungdom
har varit aktiv och haft mål i framtiden.
Hur är det med våra ungdomar? Saknar de
verksamhetslusten, är de håglösa och mätta?
Några få har skum verksamhet där förstö
relselustan får råda, men alla de andra och
hyggliga tycks pendla mellan passivt häng
ande och dyrbara vanor. Finns det då inget
annat än rena nöjesindustrin som intresserar
herrskapet? Inte ens den egna hälsan? Få
ungdomar idkar verkligen friluftsliv - just
nu saknar många skidor för den vackraste
vinternatur man kan önska. Det finns junio
rer i bandy och skolidrott. Det hade vi också
i vår ungdom - men vi var många fler! Nu
är det stjärnkult redan i koltåldern och egen
nytta för några få - de andra tittar på.
Och går vi till annan klubbverksamhet -
sällan ser man att ungdomarna själva tar
initiativ till ett hobbygäng, en utflykt eller
något av "gör det själv". Eller har du sett
några ungdomar på skogsvandring, cykelut
färd eller skidutflykt en hel dag med mat
säck? Man har inte ens utrustning för sånt.
Då är det scouter. De andra vandrar på
Värmdövägen, på moped, motorcykel eller i
bil. De vet inget annat och är mera tjusade
av en gasregulator än en lövskogsäng. Och
staten anslår pengar till ungdomsverksam
het, som ungdomarna inte själva kan klara.
Det ska vara vuxna ledare för att locka dem
- och helst litet mera anslag från kommu
nen ...
- Så långt vår talesman. Kan någon av

våra ungdomar ge svar på tal. Eller vill
någon äldre göra ett inlägg? Men först och
främst ni unga: Försvara er!



FEBRUARI 1959 GUSTAVSBERGAREN 19

Glimtar
från skolan

Skolan började efter jullovet med
fullt pådrag den 8 jan. Uppe i Kvarn
bergsskolan kunde alla specialsalar tas
i bruk. En del efterjusteringsarbeten på
går ännu men slutbesiktningarna har på
börjats.

Den 8 jan. hade eleverna ledigt, me
dan lärarna fick sätta sig på skolbän
ken och under en pedagogisk dag i Nac
ka tränga in i gruppundervisningens me
todik. Föreläsare var rektor Eve Malm
qvist, Linköping.

Folkskolläraren Ljusk Sven Eriksson
har beviljats tjänstledighet för egna an
gelägenheter i 2 månader med fil. mag.
Dagmar Svingstedt som vikarie.

Efter framställning från skolstyrelsen
har länsskolnämnden medgivit att två
småskollärartjänster, varav en med fö
reträde för sökande med hjälpklassut
bildning, och en ordinarie folkskollärar
tjänst med företräde för sökande med
hjälpklassurbildning må ledigförklaras
under februari månad 1959, dock med
förbehåll av länsskolnämndens bifall till
deras inrättande.

Skolstyrelsen har tillsammans med lä
rarkåren haft s. k. lagstadgat samman
träde varvid man bl. a. diskuterade
ungdomsproblem i Gustavsberg efter in
ledning av skolstyrelseledamoten Bertil
Svensson.
På förslag av Gustavsbergs hembygds

kommitte kommer under vårterminen i
klass 3 skrivas en uppsats med hem-

· Eleverna i klass 8 har förmånen att fritt välja något praktiskt ämne som de är intresserade
av. Här undervisas en sådan tillvalsgrupp av slöjdlärare Ture Persson.'

bygdsmotiv varvid de tre bästa upp
satserna skall prisbelönas.

Under januari och februari har en
jämn ström av besökare studerat den
vackra och ändamålsenliga Kvarnbergs
skolan. Bland andra har delegationer
från andelsslakterierna i Västergötland
och Ornsköldsvik, Stockholm och Gäv
leborgs län hört sig för om erfarenhe
terna från försöken med djupfryst mat,
skolstyrelserepresentanter från Gagnef,
Ludvika och Kalix har skaffat sig tips
om moderna och praktiska detaljer, öv
ningslärare från Nyköping och Eskils
tuna har beundrat och tjusats av slöjd
lokaler och skolkök.

F. B.

En avdelning från klass 6 b prövar och uppövar sin smidighet i den nya gymnastiklokalen.

'l Skollov, alltså I
Dropp, säger det, dropp, dropp, det plas

kar och slaskar och den vita vackra snön
rinner bort i strömmar. Det är sportlov, det
vanliga sportlovsvädret har infunnit sig och
vi som inte har .fätt åka till ,fjällen sitter
här hemma instängda och svär för oss själva.
Tyvärr hjälper ju inte det och vi försöker
alltså ta oss själva i kragen och hitta på nå
got roligare.

Men vad? Ja varför inte ta och läsa ut
alla böcker som har blivet liggande olästa
eller på-började.

Eller kanske. . . Ja vad? Tala inte om
läroböcker.

Mycket Finns det inte att ta sig för här
hemma. Gå på fiket, sticka upp på Polkan
och se en film, som man inte har den minsta
lust att se, eller gå på ungdomsträf.f. Dessa
tre alternativ finns att väljå på - om man
inte är med i någon förening förstås.
Just nu bryter solen genom molnen ett

tag och genast ser man något ljusare på till
varon. Varför inte ta en promenad, eller för
söka med litet tövalla på skidorna, det kan
ske skulle gå bra}:

Kanske det knäpper till ett tag, så att tem
peraturen kryper några grader under noll
och man åtminstone kan få ut någonting
av sport-lovet.
Häromkvällen, strax efter det mörkret ha

de sänkt sig över åkcm, visade sig några
rådjur alldeles utanför mitt fönster.
Tre smäokra och smidiga gestalter, som

med graciösa hopp försvann i skogen. Månne
de var hungriga!

Det är i alla fall en fördel med att bo så
här på landet, och ha naturen alldeles inpå
knutarna. Avcn om det kan kännas tråkigt
att inte få åka till fjällen på sportlovet, så
är det i alla fall mycket roligare att rill
bringa ferierna här ute i Gustavsberg än på
de gråibruna, smutsiga och slaskiga Stock
holmsgatorna.

So long!
la.
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:ga och Redliga Svenskar I
ransoneringsåren räknades

•'1°-cdjurens hudar, varefter antalet
'ördes med den invägda köttkvan-

· teten. Summan av kardemumman blev,
..:c tusentals djur måste ha sprungit om
rnng i våra beteshagar utan tillstym
melse av kött under hudarna. Bönder-
as ärlighet och redlighet drogs i tvi

velsmål. En oförsynthet utan like! Ty
är det inte så, att två tredjedelar av
mänskligheten irrar omkring på jorden
under ungefär samma betingelser? Det
som människorna förmår, det förmår
nog också hennes fyrbenta kamrater:
"Åh, ingen orsak, hr Griskull och

Kofull. Det föll mig blott in och nämn
des för ro's skull."

Värre är det
att förklara, hur tre, fyra, - ja, fem
milliarder av varje års nationalinkomst
kan spårlöst försvinna, vid tiden för
deklarationernas avlämnande. Den slös
aktiga Staten har ju inte haft hand om
pengarna! Återstår då, att vi enskilda
medborgare uppger felaktiga inkomster.
Men kan man därav, som många lön
tagare gör, dra den slutsatsen, att oär
ligheten är det mest framträdande ka
raktärsdraget hos våra B-skattebetala
re? Nej, sakta i backarna! Vi skriver
ju under på någonting, som heter På
Heder Och Samvete. Vad innebär detta
uttryck? Vad betyder det för gemene
man? Ja, säj de, säj de! Det gäller ju
förmodade och s. m. s. abstrakta egen
skaper hos människan. Inte nog med
det. Finns det något ord, som är så
tänjbart till sin betydelse som ordet he
der? Har inte affärsvärlden sin heders
kodex, officerskåren sin, förbrytarna sin
och ... ja, i all oändlighet? För att inte
tala om den heder det säjs vara i att få
känna en viss person, att få kyssa en
viss hand, att bli bjuden dit och dit,
o. s. v. Annu flera idiotismer att för
tiga.

Och S-a-m-v-e-t-e I
Ha, ha, ha! Detta som vidskepelsens

underblåsare en gång skapade, för att
bättre hålla De Enfaldige i tukt och
förmaning. Många tror fortfarande att
samvetet är 'ett slags väsen', boende
innanför revbenen, med förmåga att

både tala, skrika, sticka, riva, slita och
göra ont. Samma människor tror förstås
mer än gärna på existensen av samvets
lösa individer, vilket vi måste nogsamt
notera. Men de samvetsbegåvade måste
väl också erkänna, att demokratisering
en åstadkommit en begreppsförvirring
hos dem själva så att, kort sagt, ingens
samvete är någon annans likt! Till slut
har människorna bevisligen en viss för
måga att 'döva' sina samveten, när så
anses påkallat. Jag tillåter mig därför
föreslå, hr finansminister, att uttrycket
På Heder Och Samvete utbytes mot det
säkert för alla mera förpliktigande I Ar
lighetens Namn eller I Ärlighet och
Redlighet.
"Och där minsann vi felet fann, för

svinnet satte stopp. Ty ärlig man nog
redligt kan sin inkomst skriva opp.

Självklart är
att ovanstående har tillkommit för att
dämpa alla A-skattebetalares farhågor
för att svenskarnas mångomtalade är
lighet och redlighet blott är ett talesätt.
Vi ska också komma ihåg, att det finns
en viss propaganda, som bestämt häv
dar att den enskilde sköter pengarna
bättre än staten. Att en sådan propa
ganda kan förleda en annars rättskaf
fens man till både fiffel och fuffel, det
ska vi vara förståelsefulla för. Fifflaren
fufflar ju i själva verket för vårt eget
bästa. Skapar arbetstillfällen och sånt,
vetja, för pengarna. Att vi A-skattebe
talare aldrig skulle kunna förledas till
något sådant är ju självklart. Vår är
lighet och redlighet är ju av det gedig
na slag, att den t. o. m. garanteras av
arbetsgivarna eller av någon därtill ut
sedd. Här i Gustavsberg t. ex. ger ju
hr Nilsson på intressekontoret uttryck
för samtliga anställdas höga kvaliteter
i nämnda avseende. För detta bör han
förresten tackas. Tack! hr Nilsson.
Dock ...

"Att slå sig för sitt bröst och sära sig
från mängden. Är mången nog till tröst,
men håller ej i längden."

I grund och botten
är vi nog alla så lika. Både brackor och
vi, som inte tror oss vara brackor. Jul
frossade vi inte allesammans på julskin
kor, julkorv, julost, julgröt, julfisk, jul
granar, julljus, julklappar, julstopp m. m.
m. m. utan en tanke på morgondagen?
Istället för att spara, spara och åter
spara. Tänk om man hade haft ett par
tior vid sidan om deklarationsblanket
ten, som ett litet men dock överskott
från föregående års ekonomiska verk
samhet! Hur mycket roligare skulle det

inte då vara att deklarera. Kanske man
i ett anfall av galghumor hade satt upp
tiorna som en förmögenhetstillgång.
Taxeringsnämndens ordf. hade väl inte
blivit ledsen för det? På tal om honom,
ja, så har jag hört att han är landsfiskal
till yrket. Ett förhållande som kommer
mej att fundera på om det inte vore lika
bra att slopa alla uttryck avsedda att
inskärpa vikten av att deklarera rätt.
En landsfiskal är väl utbildad till att
misstro alla människor, skulle jag tro?
Att skicka in en deklaration med san
ningsförsäkran till en taxeringsordf., som
man vet kommer att göra allt för att
bevisa denna sanningsförsäkrans lögn
aktighet, är ju alldeles meningslöst. Nej,
bort med landsfiskalen eller så stryker
vi texten under vilken vi ska sätta vårt
namn.
"Med namnet blott man ingenting

sagt, om hur man fått sin ställning in
takt."

Nu tycker många
att alla A-skattebetalare skulle befrias
från deklarationsskyldigheten, och det
ligger väl någonting i det. Men tänk i
alla fall på vilket nöje det kan vara i
att spela en stor affärsmans roll! En
gång om året! Allt beror på hur man
går till verket. Själv brukar jag alltid i
god tid be familjen att skaffa hem dekla
rationsblanketter. Och så en dag slår
jag mej ner vid skrivbordet med rynkad
panna och allvarlig min. Metodiskt stap
lar jag upp allt vad skrivbordet till
äventyrs kan innehålla av papper, gam
la skattetabeller, skattesedlar o.s.v., där
med låter jag den övriga familjen på ett
fint sätt förstå, vilket snärj det är att
deklarera. Tror jag åtminstone. Det är
alltså inte frågan om vad jag i själva
verket uträttar, utan om vad jag kan
inbilla min familj (och helst mej själv
också), att jag gör. Känns tricket be
kant? Tillämpas .mcd mer eller mindre
virtuositet av alla slags människor, i
alla slags yrken, befattningar och syssel
sättningar. G.D.S.G.D. eller "går det så
går det". Och det går för det mesta. Nu
passar jag förstås på att göra några
räknestycken över inkomster och utgif
ter, när jag ändå håller på med en redo
visning, ungefär så här. Förtjänststeg
ring 1958 kr 600. Som fördelades på
följande befattningshavare: Hr Mattson,
Konsum kr 370, Hr Skoglund, hyror
kr 77, Hr Steen, lyse kr 100, Hr Ohlund,
fackf. kr 31 och Hr Sträng, skatter kr
117, summa summarum kr 664. Alltså
en reallöneförsämring sedan 1957 på
kronor 64. Såvida inte något annat, som
jag inte använder, har blivit billigare?
"Hur man vrider, hur man vänder,
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Vid kommunalfullmäktiges samman
träde i januari redogjordes för slutgiltiga
kostnader för hyresfastigheterna i Lug
net. Ledamöterna ställdes inför de klara
fakta, att kostnaderna kommit en bra
bit högre upp än vad som från början
beräknats. En 20-procentig höjning av
hyrorna måste nu tillgripas. Inte nog

vinsten gripes ur ens händer. Varför blev
jag nå'nsin stor? Bäst det var hos far
och mor."

Men skam den
som klagar, skam den som ger sig!

Sa' inte allaredan Måns Stenbock, när
han såg hur illa rustade hans getapojkar
var: "Upp med huvudena och se morska
ut pojkar, så springer dansken för er!"
Och trots allt så har det blivit en liten
reallönestegring sedan dess. Vidare kan
man nog inte helt bortse från att världs
marknadsläget enl. samstämmiga rappor
ter är på väg att förbättras. Valutans
konbi ... nej, konveri. . . sjutton ock
så ... konverbilitet, så där jag, nej, jäd
rar! KONVERTI-bilitet skall prövas,
och nog tycker jag, dagen efter nyheter
na om detta, att både finansminister
Sträng och alla människor, som jag möt
te på gatorna, verkade mycket mera
glada och förhoppningsfulla än vad för
ut varit fallet. Dessutom har vi ryssar
nas "Drömmen" att glädjas åt, för givet
vis har vi i detta nu en Luniksak i pors
lin eller plast, som kunderna sliter ur
våra händer. Och inte ska vi heller vara
ledsna om vi inte lyckas plocka fram
de där skattemilliarderna. Vi låtsar helt
enkelt att vi skänkt dem åt underutveck
lade länder ... nej, kanske ändå inte?
Inte länder . . . det vore att bedra oss
själva alltför mycket. Men åt under
utvecklade . . . ja, bara underutveckla
de! Det räcker och måste f. ö. vara rena,
rama sanningen! Men som sagt eller som
Ernst Rolf en gång sjöng:

"Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah!
Det blir bättre och bättre da' för da'!"

Fanfar

därmed, sedan de ordinarie lånemöjlig
heterna tillvaratagits till gränsen, ford
ras ytterligare ett belopp på 300.000
kronor för att bostadsstiftelsen skall kun
na klara sina kostnader för husen. Här
fick nu kommunen träda räddande till
och beslutade lämna ett s. k. grundför
stärkningsbidrag på 300.000 kronor, som
lägges som ett långfristigt lån till stif
telsen. Efter sista höjningen är hyran i
Lugnetlägenheterna uppe i 45 kronor per
kvadratmeter lägenhetsyta, vartill kom
mer avgift för värme.

Om medborgarhus och parkhall har
åter diskuterats i kommunen, nu på ett
mera allvarligt sätt än tidigare. Den
kornmitte, som kommunen tillsatte för
ett par år sedan för att utreda frågan,
kom nu fram med ett förslag till kom
munen. Det förslaget inskränkte sig dock
enbart till en plan på hur man på fem
år skulle kunna skrapa ihop en halv mil
jon kronor. Med detta belopp på fickan
skulle man tordas börja sätta spaden i
jorden om fem år. Vad som skall byg
gas har dock kommitten inte närmare
funderat ut. Man har åkt omkring i lan
det och tittat på några så kallade park
hallar och därefter tyckt att en parkhall
nog inte vore så dumt att ha i Gustavs
berg. Den där halva miljonen skulle
åstadkommas genom att några givare i
Gustavsberg årligen satsar en penning
summa till en för ändamålet bildad
fond. Som glada givare har kommitten
tänkt sig Gustavsbergs kommun med ett
bidrag på 30.000 kronor om året, AB
Gustavsbergs Fabriker 30.000 kr, Folk
parksföreningen 20.000 kr, Konsumtions
föreningen 10.000 kr och Fackföreningen
10.000 kr.
Efter många diskussioner ställde sig

Gustavsbergs kommun välvillig till fond
bildningen och vid fullmäktiges januari
sammanträde beslutades att 30.000 kro
nor -skulle avsättas till en fond för upp
förande av medborgarhall i Gustavsberg.
Det där med medborgarhall var ovan
ligt fyndigt. Det blev således varken
medborgarhus eller parkhall eller tvärt
om.

Två veteraner och gamla pålitliga för
troendemän avtackades med blommor
vid sista fullmäktigesammanträdet år
1958, nämligen portvakten Sven Löf
bom och byggmästaren C. F. Carlsson,
båda från Ingarö socken, vilka avgick
som ledamöter i fullmäktige. Vidare av
gick och avtackades herrarna Carl Lind
ström, Åke Johansson och Valter Wei
mark.

Y. N.

Nyårsdans
Enligt affischerna för ovan rubrice

rade tillställning ägde inga skinnjacks
klädda tillträde. Oberoende av om man
ur estetisk eller från någon annan syn
punkt delvis kan motivera förbudet, så
kvarstår dock, att den hjärna, som
kläckte iden inte kan tillhöra de mera
lättrörliga. Bergasalen är i alla fall inte
Grand hotell, och är det nu så olyck
ligt att en ung människa inte har något
annat att klä sig i än en skinnjacka•..
(och vem vet det?), så ska man inte
tvinga henne till kanske värre hand
lingar än att gå och dansa, eller göra
henne till parias för den skull. Allra
minst i detta samhälle!

Fy på sej!

Parkhall
Vad det gäller parkhallsbygget, så

tycker jag verkligen att det är på tiden
något göres. Om det skulle vara så att
något allmänt behov inte föreligger
just nu så vore det väl ändå klokt att
förbereda för framtiden. Att inte ha
en enda modern och tillräckligt stor
lokal för teater, musik, dans och andra
större profana tillställningar är svagt
för ett samhälle av Gustavsbergs stor
lek, oberoende av om invändningarna
mot ett sådant bygge är hur sakliga
som helst. Kan man t. ex. inte göra så
- att bolaget, kommunen, konsum,
fackföreningen och event. andra org.
bygger upp en fond, som skall räcka
för att sätta igång bygget om - låt
oss säga fem år. Finns det inte tillräck
ligt intresse för saken då, kan pengarna
gå tillbaka till ägarna?

Lokalkrävare!

Många kursarrangörer
En ny arrangör av kurser har dykt

upp. Är det statsanslaget som lockar?
Räcker det inte i detta lilla samhälle
med ABF? Den nya heter Medborgar
skolan och har en kurs hur man ska
planera en festmåltid. Man har också
tänkt på värdinnan och skaffat en skön
hetsexpert som medhjälpare. Ska det nu
vara nödvändigt - så söta som våra
fruar är och så god mat som de lagar.
För övrigt är det väl på tiden att vi
samordnar studie- och kursverksamheten
i Gustavsberg!

Fru P-n.

Red.anm. Medborgarskolan är Hö
gerns studieförbund och dom ska leva
dom också.
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1958 i 1\§vy
Kanske var det den ganska så bistra

vinterkvällen med översnöade fram
komstmöjligheter och snövirveldans i
luften som avskräckte ett förvekligat
folks promenad till Folkan och därmed
besparade arrangörerna att hänga ut
den röda lykta, som lär betyda FULL
SATT. Vad vet jag? I varje fall fanns
det en hel del lediga platser, då Scen
studion presenterade "1958 i revy".
Detta är beklagligt, för Scenstudions
ideella och ambitiösa strävanden för
tjänar verkligen att uppmuntras på
alla sätt.

Men nog om det! Här ska risas och
rosas, eller tvärtom. Kanske det kan
nytta?

Först och främst vill jag saJa att
manuset inte tillhörde det allra saltaste
av enkannerligen Strandskatans pro
duktion i berörda genre. Nå, inte ens
Strandskatan orkar väl vara elak jämt,
men nog är det önskvärt att saltet inte
mister sin sälta. Hon ska ha tack i alla
fall - inte minst för aftonens bästa
nummer, det där om Månens och Tidens
gång, som väl bar hennes signatur?
Rollinnehavarna hette Lottie, Fernan
do, Ninnie och Per-Olof. Alla bra,
Fernando i · särklass. En flicka, som
tycktes ha mycket goda anlag för revy
andet var Mary. Så naturlig och spritt
full ska man vara, då blir det kontakt
med salongen. Hennes motspelare i te
lefonluren var också en prima över
raskning. Namnet är Arvid Bergström.

En Thalias trotjänare och en av Scen
studions drivande krafter. Fram med
honom för större uppgifter till nästa
år! Dialogen handlade om vårdslöshet
vid snöplogning, om sandkorns spri
dande vid halt väglag, om Kvarnbergs
skolans djupfrysta bortrationalisering
av Värdshuset m. m. Bra skrivet och
bra framfört. - Hilding Ohlson och
Loffe Elofson hör också till de mera
slående figurerna. Bra diktion i såväl
sång som tal, rutinerade gossar, som
tyvärr var litet vanlottade denna gång
på publikknipande roller.

Rune, som så många gånger gjort
pyramidal succe, bör nog bredda sitt
register för framtiden. Mimik och plas
tik är inte tillräckliga uttrycksmedel,
om han vill slå riktigt igenom.
Den ljudeffekt som gitarristen Teddy

exekverade (medvetet eller omedvetet?)
som ett markerande av de tre söta flic
korna Ingers, Ninnes och Barbros bak
delsknyck, och som störande "applåd
buller" mellan numren, påminde alltför
mycket om vissa av Buttericks vulgära
skärntartiklar. Bort det! Operaparodin
gick nog inte riktigt hem den heller,
ämnet är ointressant och omtjatat, men
dekoren var grann att se på. Prinsessan
Lottie var vacker och sångröst hade
både hon och hennes medspelare Per
Olof och Jaro. Bert, Helmy och Ingrid
tycktes också lova gott för framtiden.
Melody Makers insats var både hörvärd
och applådvärd, men nog tycker jag att
revyn hade tjänat på att låta denna
ungdomliga orkester få sitt framträdan
de tillsammans med Teddys trio i mel-

Lottie och Fernando i "Månen och
Tidens gång".

lanaktsmusiken? Och varför inte även
i ouvertyren? För även om Teddys trio
ackompanjerade förtjänstfullt så var
deras musik vid nämnda -tillfällen myc
ket litet inspirerande för en revypublik,
som intet högre önskar än att komma i
god och glad stämning.

Allt som allt måste jag önska en
mycket, mycket elakare revy till nästa
gång. Alla slags pampar inom fabrik
och samhälle, institutioner och verk
samheter, behöver vad de får. Och tål
det nog också! Så salta på! Med om
döme, humor och smak! Oss vardags
människor till förnöjelse.

Fridolf

. Little Rune i Rock. 2 Knas, Loffe och Hilding i duett.

Foto: H. Ohlson
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Vi hrir i stället för det gamla upp
fostringsidealet, som hade sina brister,
fått en annan uppfostran, vars paroller
gruvligen har missförståtts framför allt
av de människor, som har mindre för
måga att tänka och reflektera. Vi har
inom alla samhällsklasser fått ett låt
gå-system och en föräldrarnas kapitu
lation inför ungdomen. Det är en av
de största försummelser, som gjorts, att
man inte har förklarat, vad man me
nade med de nya uppfostringsmeto
derna. Det var ju inte meningen, att
man skulle låta barnen göra som de
ville. Det var fråga om både värme
och stränghet, två komponenter, som
ovillkorligen behövs för att man skall
nå ett gott resultat. Man har förbisett,
att en hel del av den primära fostran
måste göras undan mycket tidigt, så
tidigt - när det gäller en del saker -
att barnen ännu inte begriper, varför
de skall lyda. Föräldrarna har kapitu
lerat för ungdomarnas önskemål, deras
krav t. ex. att inte behöva betala fijr
sig hemma, fast de har inkomster, eller
deras krav på att få motorcyklar osv.
De äldres kapitulation är en tragisk
historia. Varje levnadsålder har ju sitt
att ge åt samhället, åt sarnmanleuna
den. Likaväl som ungdomen represen
terar glöd och entusiasm, så represen
terar de äldre erfarenhet, besinning,
förmåga att se en sak från två sidor.

Ur en uppsats av Hardy Göransson i
tidskriften Barnavård och Ungdoms
skydd.

Jämfört med 1930-talet har antalet
folkhögskoleelever ökat från 5.000 till
10.000, ABF-cirklarna har ökat från
6.000 till 30.000, boklånen har ökat
från 12,5 milj. till 35 milj. Vartill kom
mer en stegring i bokförsäljningen som
kan räknas i to-tals miljoner exemplar.
Tyvärr fördunklas dessa ljusa sidor i
utvecklingen av de ungdomsproblem
samhället möter i form av det ungdoms
fylleri och ungdomsbrottslighet som un
dan för undan sätter nya rekord.

Sture Lantz
i tidskriften Förbundet

Det är hela denna atmosfär i hemmet,
som betyder så ofantligt mycket för
själens hälsa, för att ge gott uppfost
ringsresultat, En frisk och fri anda, där
man tillåter varandra att ge uttryck för
sina känslor både av gillande och av
kritik och där man också låter förnuf
tet ha sitt ord med i laget, förnuftet,
som är en nödvändig förutsättning fär
rättvisa och förutseende.

E. Reinius

Men de gamla egyptierna kunde något
som den moderna civilisationen inte hun
nit fram till. Jag betraktar kvinnan från
Sakkara. Hon är det alltjämt levande
beviset för att i egyptisk forntid även
den enkle hantverkaren kunde uppfatta
och med självklar säkerhet skildra den
mogna kvinnan i hennes på en gång
qjärva och trygga sensualism. Finns i
vår tid ett motstycke till en så saklig
och uppskattande syn på den fullvuxna
kv'innan. Nej.
De spriddaste konstarterna, fotografi,

film, reklam, ägnar sig helt och hållet
åt förgudning av flickan i tonåren eller
näst däröver. Det råder en närapå lal
lande dyrkan av det oskrivna bladet
precis som om det förtjusande hos den
unga flickan vore allt det som hon ännu
inte varit med om.

Den g u b b s j u k a tonvikten på
tonåren skrämmer troligtvis miljoner
kvinnor från att vara sig själva och slå
ut i blomning. De föredrar att vissna
i knoppen. Enstaka fullfjädrade exem
plar som Marlene Dietrich och Anna
Magnani visas på bio, men som erotiska
clowner.

Ur "Kvinnan från Sakkara"
av Kurt Bergengren.

Vad vi främst ska inrikta oss på, det
är ju· fred och trygghet och trivsel åt
människorna, i den mån dessa saker
kunna befordras genom ett inbördes
gott förhållande mellan jordens. folk
på uppfostrans, undervisningens, veten
skapens, kulturens och bildningens om
råden. I enlighet härmed bör nog den
nya åskådningen vila på ett slags hu
manism.

Julian Huxley

Negerproblemet
En· svensk skulle ta in på ett litet

hotell i en småstad i södra Amerika,
men fick beskedet att man bara tog
emot negrer. Han gick ut, köpte sko
svärta och smörjde in sig i ansikte och
händer. Nu fick han rum. Så bad .han
om väckning nästa dag för att hinna
med morgontåget. Väl på tåget gick re
senären in i restaurantvagnen, men ne
kades servering, därför att han var fär
gad. Han gick ut på toaletten för att
tvätta av sig, men färgen gick inte
bort ... Man hade väckt fel person på
det lilla hotellet!

Abborgrundet
Två gustavsbergsgubbar lånade en

roddbåt och gav sig ut på den stora
fjärden för att fiska. De hittade ett bra
ställe och fick mycket fisk. De beslöt
att göra en ny fisketripp nästa dag och
funderade på hur de skulle märka ut
det fina abborrgrundet.
- Du, sa den ene, vi gör ett märke

här i båten!
- Toker, sa den andre, är du säker

på att vi får låna samma båt i morgon?

Kria
Om haremslivet skrev en flicka i sin

uppsats:
"Dessa stackars kvinnor har det myc

ket enformigt och tråkigt. Därför blir
de mycket nyfikna och rusar alltid till
fönstren, då något försiggår på gatan,
t. ex. om en karafan kommer förbi."

Ur en annons
( från en annan församling)
På söndag avskedspredikan av

pastor Johansson. Kören sjunger en spe
ciellt för denna dag komponerad lov
sång

Ut protokollet
ldrottsplatsstyrelsen hade begärt ett

anslag på 2.000 kronor vilket fullmäk
tige prutade ned till 500 kronor och
avslog.
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Länkarna

E~ HYLLNINGSFEST.
Vid senaste besöket hos våra kamrater i

'Nackasällskapet hyllades en 2-åring och två
I-åringar. En av de två 1-åringarna tillhör
,årc eget sällskap. Det innebär 2 respektive
1 års fullständig avhållsamhet från sprit
drycker. Vi vet att detta är en prestation,
lika stor som vilken vältränad idrottsman
somhelsr presterar. Det är ett starkt själv
fostrande arbete att övergå från ett levnads
sätt till ett annat. Det innebär inte endast
en stor insats för den enskilde och dennes
familj, utan även för våra länksällskap och
samhället i stort, varför Ni är väl värda
alla de lyckönskningar Ni erhåller.

Sällskapet Länkarna i Gustavsberg gratu
lerar härmed våra kamrater i Nacka och
Gustavsberg och önskar dessa all lycka för
framtiden.
Hjälp andra, som Ni själva blivit hjälpta.

EN GLAD FAMILJEFEST.
På trettondagen jul hade Länkarna hyrt

fullmäktigesalen å Centrumhuset, för att till
sammans med sina familjemedlemmar dansa
julen ut. Det blev en glad och trevlig fest.
Efter det att barnen stoppat i sig av tårtan
och kakorna, de äldre kaffe med tårta, vid
tog dansen kring granen, vilken gick efter
noter och musik. Efter en del skämttävlingar
fick barnen mottaga påsar med div. innehåll.
Det var glädjande att se hur ögonen glitt
rade, denna gång inte endast på barnen, utan
även på mammor och pappor vilka för första
gången på många år hade en helnykter jul
och nyårshelg bakom sig.
Vi hoppas på fler sådana glädjestunder.

Veckans trevligaste timmar
blir besöket i vår moderna salong. Ni
får en stunds behaglig avkoppling me
dan yrkeskunniga händer med markna
dens förnämsta preparat trollar fram
den vackra frisyr som gör Ert utseende
full rättvisa.

Eivors Damfrisering
GUSTAVSBERG

Björnskogsvägen 8 B - Tel. 0766/313 50

Stängt påskafton den 28/3
samt veckan efter påsk
fr.o.m. 31/3 - t.o.m. 4/4

DEN FÖRSTA AV DE SJU PUNKTERNA
Vi har i tidigare nummer av Gustavsber

garen delgivit att vårt arbete, utöver våra
egna erfarenheter, gruppterapi, medicinska
rön och andliga värden, grundar sig på säll
skapets ideella och moraliska program "De
sju punkterna" av vilka vi här skall delge
den första. Vi skall också försöka oss på en
del synpunkter i samband härmed.
"Du måste erkänna, att Du är alkoholist.

Detta innebär inte bara att Du inte kan
sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för
Dig och Din omgivning och att Du inte kan
sköta Dig själv, utan det viktigaste är, att
när Du en gång är alkoholist så kommer Du
i all framtid att vara det. Du skall möjligen
så småningom kunna kalla Dig f. d. eller ex
alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så
kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet
för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en
sjukdom, närmast en allergisk, mot vilken
läkarvetenskapen ännu inte lyckats fram
bringa någon antikropp. Enda möjligheten
för oss är alltså att fullständigt och för all
framtid sluta upp att använda sprit."

Att erkänna sig som alkoholist betyder
inte ett erkännande av några sämre och min
dervärdiga mänskliga egenskaper. Det bety
der inte heller att inför den övriga mänsk
ligheten framträda och framhålla detta för
hållande. Det betyder helt enkelt en mogen
hetsfas inom den egna tankevärlden och det
egna jaget. Erkännandet sker genom att in
för sig själv lugnt och sakligt konstatera att
man är annorlunda, då det gäller sprit. Den
alkoholsjuka måste lära sig inse, att han inte
kan jämföra sig med de kamrater, vilka med
måtta kan förtära sprit. Han reagerar på ett
abnormt sätt för spriten liksom övriga män
niskor med andra vissa slag av sjukdomar
reagerar på ett abnormt sätt för andra sa
ker. Inför den första supen finns möjlighe
ten att säga nej, tages det första glaset, eli
mineras denna möjlighet helt. För den som
inför sig själv gjort detta erkännande gäller
likaväl som för oss alla, allt eller intet-lagen.

Vi föreslår att alla Ni som säkert vid
något tillfälle har låtit tankelivet syssla med
detta problem, vänder Er till oss för ett sam
tal i ärendet, Ni är hjärtligt välkommen.

Vår adress är t. v. Sällskapet Länkarna,
Gustavsberg, tfn. nr. 203 83 eller 203 24.

Som vi själva har blivit hjälpta, skall vi
försöka hjälpa andra.

Länken Gv.

En uppskattad present

På sin 60-årsdag den 1 januari blev
Berndt Friberg föremål för många upp
vaktningar med presenter från när och
fjärran. Bl. a. fick han den här fina vasen
från fabriken. Det är en skapelse av
japanen Hamada, en av världens för
nämsta keramiker.

En god gärning blir aldrig bortglömd.
Åtminstone inte av den som gjort den.

Gammalt tänkespråk av idag.

Ge en häst till den man som säger
sanningen. Han behöver den för att
fort komma undan! -

Armeniskt ordspråk.

Kasta inte gamla årgångar av Gustavs
bergaren. Skänk dem tillbaka! Många
saknar tidningar från de första 10 åren
och skulle vilja binda in samtliga år
gångar som krönika till sin bokhylla.

Ert foto ATELJE ocn ForoAFFÄR

BJORNSKOGSVXGEN 8 B
LUGNET - GUSTAVSBERG
TEL. 0766/312 32

AFFÄREN

är öppen från
klockan 17.30 - 19.00
lördag 14.00 - 16.00

Tagningar efter överenskommelse.
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Idrottsspalten
För att börja med de aktuella vinter

sportgrenarna kan man konstatera att
bandylaget ligger ganska illa till i se
rien. Det är inte någon direkt bortför
klaring om man säger att laget inte pre
cis haft tur vid seriedrabbningarna. Sista
matchen· kommer att avgöra om laget
får förnyat kontrakt i div. III-bandyn.

Skidsektionen har till korptävlingen
i skidor, som gick den 15 februari, sam
lat 150-talet deltagare vilket får anses
vara ett bevis för att det finns ett gan
ska stort intresse för skidåkningen bland
de olika korporationerna.
Därmed lämnar vi de "kyliga" gre

narna och övergår till kommande som
marsäsong. Därvidlag kan man inte
undgå att ställa vissa förhoppningar om
en ny uppryckning inom fri-idrotten.
Med Conny Rolf och Sture Engstrand
i spetsen, får man väl hoppas att Gus
tavsbergs mer eller mindre slumrande
friidrottare med förenade ansträngning
ar skall lyckas att sätta ny fart på
fri-idrotten. Det gäller alltså för alla
förmågor och intresserade att sluta upp
och göra det bästa. Resultaten kommer
väl så småningom om man bara inte
ger upp. För fotbollens del kan man
bara beklaga att det blev degradering
i höstas, men här gäller det att komma
igen med nya tag och börja marschen
uppåt igen. En förhoppning om friskt
mod och en aldrig vikande kampvilja
hos både aktiva och ledare får alltså
bli slutvinjett för denna gång.

I. V.

KORPMASTERSKAPEN PA SKIDOR.
I Gustavsbergs regi gick korpmäster

skapen på skidor på Farstaborg den 15
februari. Over hundratalet deltagare från
olika korporationer fullföljde loppet i ett
före som orsakade stora vallningsbekym
mer.

I seniorernas klass I segrade Allan

Prisutdelning Korpmästerskap.

Lövmark, Sofia skola före vår Birger
Andersson. I seniorer kl. II A hade vi
Sven-Erik Ostlund på andra plats. Här
vann också Gustavsbergs lag mäster
skapsplaketterna. Yngre oldboysplaket
ten togs av Helmer Karlsson, Spårvägen,
tätt följd av Valfrid Berglund, Gustavs
berg, som följdes av Conny Pettersson,
Konsum. Lagpriset gick till Spårvägen.
Folke Anevret, Gustavsberg blev mästare
bland äldre oldboys, där Harry Linde
borg, Konsum kom på andra plats. Aven
här togs laget av Gustavsberg genom
Anevret, Bäckström och Bergström.

Veteranklassen vanns av Arvid Hans
son, Fackf. Byggnadsproduktion. Bland
äldre juniorer kom Leif Anevret, Gus
tavsberg in som 2 :a man. I klassen för
yngre juniorer hade vi Kjell Lundberg på
1 :a, Hans Skans på 3 :e och Allan Berg
qvist på 4:e plats. Annu strongare var
ungdomsklassen, där Bengt Nilsson, Kjell
Ake Olsen och Tord Johansson toppade
prislistan. Priserna, som skänkts av Gus
tavsbergs Fabriker, väckte allmän för
tjusning.

RADHUSMASTERSKAPEN,

den årligen återkommande och spännan
de skidtävlingen för de yngsta i Grind
stugärdet med omnejd, samlade ett 40-tal
förhoppningsfulla deltagare den 14 fe
bruari. Tävlingens allt i allo, farbror
Bäckström, hade lagt upp en trivsam
bana och med goda medhjälpare arran
gerat en tävling, som inte stod de stora
tävlingarna efter. Deltagarna själva hade
genom olika insatser varit med om att
skramla till priser. Prissamlingen var så
riklig, så alla fick pris, till och med de,
som blivit hindrade att ställa upp på
grund av sjukdom. Ochhär några namn
på "mästarna" i alla de olika åldersklas
serna:

Marianne Sandkvist, Solveig Ljung
kvist, Kent Nordin, Lennart Backlund,
Jan-Erik Olsen, Olle Samuelsson och
Kjell Ake Olsen.

Prisutdelning Radhusmästerskap.

Korpidrottsleommitten hade årsträff
den 4 februari och valde följande funk
tionärer för 1959:

Vu: G. Dahlberg, T. Rolf och Sven
Johansson.

Sektionsledarc:
Fot- och handboll, korphockey: Sven

Johansson; fri idrott: B. Thunström;
skidor: E. Bäckström; varpa: G. Möller;
darnidrott: Tora Severin; orientering:
T. Rolf; skytte: 0. Bergkvist; tennis:
0. Ostgren: bordtennis: G. Hällström.

En kort översikt över föregående års
arrangemang lämnades av sektionsledar
na, varefter innevarande års program
skisserades. Kommitten godkände bl. a.
deltagande i kooperativa forbollsallian
sen och en ev. cupserie i fotboll mellan
intresserade fabriksavdelningar. Manli
ga handbollslaget, med stommen på Fle
minggatan har spelat i div. 7 och place
rade sig som 3 :a i tabellen. Dessutom
har man spelat 15 vänskapsmatcher.
Skidsektionen har åtagit sig att ordna
korpmästerskap i skidor på Farstaborg
och deltar i en del andra korparrange
mang. Till RM i Luleå nominerades ett
dussin deltagare. Varpasektionen, som
under 1958 nådde klass 1 fortsätter i
serien och i utbytestävlingar med andra
korporationer. Detsamma gäller orien
terarna, som också siktar på deltagande
i Kooperativa RM i orientering. Skyttet
hoppas på flera deltagare i årets fabriks
mästerskap. Hockey-hockeyn på Ekval
len har samlat 9 lag. Bordtennisen bör
jar stabilisera sig och har 2 lag med i
serien med god framgång. Kommitten
framförde ett tack till fabriksledningen
för ekonomiskt stöd till anmälningsav
gifter, resor och priser. Det kan noteras
att deltagarna i regel själva svarar för
utrustning och också tar andra kostna
der för sitt idrottsutövande. Vu berömde
de olika sektionernas vilja att själva sva
ra för arrangemangen kring olika täv
lingar.

Onskemål framfördes att samla alla
deltagare till en idrottsträff i vår och i
samband därmed förrätta prisutdelning
i diverse tävlingar under 1958-59.
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Bilmotorvärmare
Ur ett cirkulär om riskerna med

bristfätlig motorvärmaranslutning,
har vår elchef, ingeniör A. Steen,
förmedlat följande påpekanden:

Endast få bilägare har tillgång till
varmgarage och många har därför skaf
fat sig speciella elektriska värmeelement
för att skona motorn från kallstarter
och eventuellt också hålla en dräglig
temperatur i kupen. Tyvärr har inte
alla klart för sig att om en sådan mo
torvärmare inte är ansluten på föreskri
vet sätt till elnätet medför detta en
mycket stor risk för olycksfall. Inga
provisorier får här förekomma! Anslut
ningssladden och kopplingsdonen måste
medge s. k. skyddsjordning av bilvär
maren. Tag kontakt med elverket eller
en behörig installatör, innan anslut
nmgen görs.

Gör Ni en otillåten installation, tar
Ni på Er ett stort ansvar, om något
skulle hända. En vanlig tvåledarsladd,
som · är dragen från ett fönster ned till
en på gatan parkerad bil, är direkt livs
farlig. En sådan rumssladd stoppar inte
för användning utomhus. Vidare får
sladdar inte hänga löst efter husfasa-

derna och inte heller dras över trottoa
rer och liknande utrymmen. Man bry
ter med en sådan anordning mot både
elektriska säkerhetsföreskrifter och ord
ningsstadga och löper risken att få ett
åtal på halsen.

Men det viktigaste skälet är att med
en tvåledarsladd kan bilmotorvärma
ren inte skyddsjordas, dvs. förses med
skydd mot den allvarliga risk ett isola
tionsfel kan medföra. En bil är ju myc
ket väl elektriskt isolerad från marken
genom gummihjulen. Blir det ett isola
tionsfel i motorvärmaren eller de an
slutningsdon till denna, som finns i bi
len, så blir hela bilen spänningsförande.
Men det märks inte förrän någon tar
i bilen. Den som gör det får då en
kraftig ström genom kroppen direkt till
den fuktiga marken och det kan vara
livsfarligt. Vem som helst på gatan kan
råka ut för en sådan situation, i syn
nerhet barn, som ju gärna fingrar på
parkerade bilar.

En motorvärmare och självfallet ock
så en kupevarrnare skall därför under
alla förhållanden vara skyddsjordad.
Det innebär, att man måste använda
treledarsladd, där tredje ledaren, som
skall anslutas till stickproppens och
apparatuttagets jorddon, förbinder bi-

Leif Johanssons prisbild av b!itbryggan.

På väg från jobbet
Det är inte allom givet att av en till

synes vardaglig och bagatellartad hän
delse eller företeelse bli poetiskt eller på
annat sätt litterärt inspirerad. För mej
måste det var mycket påtagliga saker,
som alla och envar kan se eller reflek
tera över. Men då tycker även jag att
det kan vara värt några rader. Ja, na
turligtvis inte i form av poesi eller nå
gonting annat högkvalificerat skriveri
men ändå några rader. Jag kan t. ex.
inte tänka mej • annat än att trädgårds
skötarna längs Villagatans högra sida
blir glada om jag säjer att vi säkert är
många, som hoppas att era trädgårdar
ska vara lika välskötta detta och alla
andra år, lika blomsterrika, som de var
förra året. Det var en fägnad för ögat
och gjorde vägen från och till jobbet
litet lättare, för att inte tala om fritids
promenaderna, då man· har mera tid
och behållning av att betrakta flitens
möda och belöning.

Men det händer också andra saker,
som jag anser notabla. En dag passera
de jag tre damer, i hörnan av Trallbane
vägen och Gamle Svartens väg, då den
äldsta av dem, c:a sjuttiofem år, utbrast:
"Den där kåken", och så pekade hon på
längan där bl. a bröderna Norling har
sin cykelverkstad, "den skulle rivas och
göras om till parkeringsplats." Vem kun
de väl ana att gamla damer kunde vara
intresserade av sådana ting? Inte jag i
alla fall. Och inte var det konservatism
eller ett begråtande av det som var gam
malt och möjligen skulle bort. . . nej,
ett kallt konstaterande att så här borde
det va'. Själv säjer jag bara att så som
den gamla damen tycktes vara i uppfatt
ningen, så borde alla vara, både gamla
och unga, när de ser något som skulle
kunna ändras till det bättre - och där
med är tillräckligt sagt.

Gubben

!ens metalldelar med det elektriska
starkströmsnätets nolledare.

Men även om uttag och sladd upp
fyller alla säkerhetskrav, så finns det
ändå riskmoment kvar, som bilägaren
måste tänka på. Och det är först och
främst att inte glömma kvar sladden
inkopplad i vägguttaget med det spän
ningsförande apparatuttaget liggande
på marken. Ett barn kan få tag i slad
den, peta i uttaget eller stoppa det i
munnen! Tar man med sladden i bilen,
så har man eliminerat den olycksfalls
risken.
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Schacksällskapet har hållit ett för
senat årsmöte, det har varit inkallelser
och sjukdom i vägen. Intresset för det
ädla spelet har ingalunda svalnat, men
det är utan tvekan TV och annat som
drar iolk till sig i högre grad än det
ciera stillsamma schackspelandet. En trä-

~ara vandrar dock upp till Tretton
~a fredagarna i akt och mening att ge
någon motståndare på tafsen i turnering
eller blixtspel. Årsmötet var rätt väl
besökt.
Ur verksamhetsberättelsen ska vi an

teckna att styrelsen består av Hans
Ericsson, ordf., A. Lindström, kassör,
B. Arvidsson, sekr., J. Björk, mat.-förv.

Under det gångna året har hållits 4
protokollförda sammanträden. Medlems
antalet är 26. 46 spelkvällar har man
haft, dessutom en del vänskapsmatcher
både hemma och borta. Av den ekono
miska berättelsen får vi fram att våra
lokalhyror drar en kostnad av 322: -
kr., det är vår största utgift och för att
täcka denna har vi fått in 116: - kr. i
medlemsavgifter, 43: - kr. i startavgif
ter, anslag från ABF med 25: - kr. Vi
har också en sparbössa som vid töm
ningen befanns innehålla 72: 50. Hur
kassören burit sig åt för att få en be
hållning å 323: 13 har undertecknad
grubblat mycket över.

B. Arvidsson

FRAN FOTOKLUBBEN
Vid G-bergs Fotoklubbs senaste fototäv

ling belades glädjande nog första platsen av
en junior, nämligen Leif Johansson. Hans
prisbild är en vacker vy över båtbryggan
vid Kyrkviken, med fin beskärningsteknik
och klart visande bildsinne. De fem bästa
blevo:

1. Leif Johansson
2. Gösta Erixon
3. Anders Sund
4. Leif Johansson
5. Helmer Karlsson

Erixons bild är ett ypperligt snapsbot, fri
från störande detaljer.
Allmänheten inbjudes till nästa tävlin9 och

bilderna kunna lämnas till Hilding Ohlson
före den 31 maj.

Ystadsflickor om Gustavsberg
Ibland får vi uppsatser från skolelever,

som gjort besök vid Gustavsberg. Häromda
gen fick vi bidrag från ett par töser, som
inte varit i Gustavsberg, men väl på en de
monstration hos Domus ,i Ystad. Det visar
att man kan informera rätt bra om Gustavs
bergs porslin ute i landet. De bida skri
verskorna går i klass 4 i Ystads Kommunala
Flickskola. Bra gjort!

Mariann Hermeren Elisabeth Modigh

FRÄN LERA TILL KOPP.
"Bakom en färdig kopp ligger mycket

arbete. Det finns många modeller och kva
liteter porslin. Flintporslin känns igen på en
trög ring på foten. Porslinet är inte genom
skinligt, och det används mest i hushållet.
Benporslin är genomskinligt och har glansig
fot och är det dyraste porslinet. Det an
vänds mest till middagar och fest", berättar
herr Karlsson för oss.
"När man gör en tallrik, lägger man pors

linsmassan på en drejskiva med en form un
der." Den här kniven skrapar bort all över
flödig massa. Koppar gjuter man i formar.
Ni förstår, hur många olika sorters formar
det måste finnas, för att man skall kunna
tillverka så många modeller som möjligt",
säger herr Karlsson.
"Vill man ha mönster på tallriken eller

koppen, kan man gå till väga på ett par
olika sätt. På ett kopparstick med mönster
iskurct stryker man på en färg och lägger
ett papper på. Sedan lägger man det i press.
När mönstret fastnat riktigt, klipper man ut
varje blad och blomma ur papperet ytterst
noggrannt", säger herr Karlsson och demon
strerar. "Nu kommer vi till det svåraste,
nämligen att lägga varje blad och blomma
på den ännu fuktiga porslinsmassan. Om det
ej blir exakt samma mönster som på pappe
ret, även om det bara är en millimeters fel,
blir den koppen värdelös. Då måste man
börja om igen. När mönstret är på, sätter
man öra på koppen för hand. Det ser ni
på planschen där", fortsätter herr Karlsson
och pekar. "Efter detta skall mönstret brän
nas fast, och sedan bränner man det en gång
till för att få glans på godset."
"Hur var det andra sättet att få möns

ter?" frågar Britta, bäst i hushåll. "Jo, det
är helt 'enkelt att måla för hand. Hand
målat porslin känns lät igen på att färgen
inte riktigt är jämn och varje detalj inte
riktigt lika. Ni ser till exempel på det här
fatet att bladen inte är likadana", slutar
herr Karlsson.

Våra förfäders erfarenheter bildar förut
sättningen för de stora moderna porslinsfa
brikerna, som finns överallt i landet. Nog
förstår man, att det är mycket arbete, innan
det blir en kopp av en lerklump.

Mariann Hermeren

PÅ DOMUS, EN HEMKUNSKAPS
LEKTION.

En dag skulle vi gå till Domus, istället för
att ha en hemkunskapslektion. Vi skulle träf
fas utanför affären klockan 8.
Domus har bland annat porslinssaker, och

nu skulle vi få se, hur en kopp kom till. Det
första som vi fick se, var en gammal drej
skiva, som användes än idag. Där fanns
andra saker också såsom fat och koppar.
Porslinstillverkningen är mycket gammal.

Den började i Asien och kom sedan på 1700-
talet hit till Europa, där Tyskland var det
första land, som började med tillverkningen,
Porslinsleran består av plastiska ämnen som
kaolin, flinta, brända djurben och fältspat.
För att få fram en bra porslinsmassa, tillsät
tes ungefär 50 ~/o av detta. Man får då fram
olika sorters porslin, till exempel benporslin,
fältspatporslin och flintporslin. I Tyskland
gör de även en annan sorts porslin kalk
porslin, men det är så skört så vi svenskar
köper det nästan aldrig.

Benporslinet består bland annat av 40-
50 0/o brända djurben. Det är genomlysande,
eller som det också kallas, sintrat, och har
en mycket vacker vit lyster. I benporslinet
finns det också andra ämnen, som gör att
dess kanthållfasthet är mycket bra. Dekoren
lägges både över och under glasyren.

Fältspatsporslinct innehå·Iler fältspat med
mera. Det är mycket likt benporslinet, för
det är genomlysande och har en vit lyster.
Kantfasthållheten är också bra fast gör man
porslinet tunnare, blir det naturligtvis skö
rare. Dekoren lägges som på bcnporslinct
över eller under glasyren.
Flintporslinet består mest av flinta. Det

är litet skörare än de andra sorterna och är
inte genomlysande. Det är inte så vitt i lys
tern heller. Flintporslinets dekor lägges för
det mesta ovanpa glasyren. Det är också en
av Sveriges billigaste porslinssorter. Att kun
na skilja på alla: dessa olika sorters porslin är
in te så lätt men det finns ett bra känne
tecken, som skiljer ben- och fältspatporslinet.
Vänder man upp och ner på en tallrik ser
man en ring. Den är hos fältspatporslinet
oglaserad och hos benporslinet glaserad. Man
kan också hålla det mot I juset och då se vil-
ket som är genomlysande. ·
Det finns två sätt att få fram olika sorters

former, dels genom drejning och dels genom
gjutning. Man kan förstås också göra det på
maskinell väg. Karaffer, olika sorts formar
som inte är helt runda gör man genom gjut
ning och fat med mera genom drejning.

Om man ska göra en kopp till exempel,
drejar man först själva koppen och sedan
hänklan. Sedan bränner man den i en lång
ugn som blir varmast på mitten omkring
1000-2000 gr. Ska man nu ha en dekor kan
man antingen sätta på den nu, innan glasy
ren, eller efter glasyren. Det som naturligt
vis är mest hållbart är den dekor som lägges
under glasyren. Sedan bränner man koppen
en gång till på samma sätt. Till sist ska då
glasyren komma på och därefter ännu en
bränning. Hänklan bar satts på av kvinnor
som hela dagarna sitter på fabrikerna och
klistrar på hänklor, en sådan kvinna kallas
därför för en hänklerska.
Dekoren kan man göra på olika sätt. Dels

genom koppartryck och dels genom hand
målning eller på tryckta papper som sedan
tryckes på koppen eller fatet. I Sverige finns
det några stora fabriker, till exempel Gus
tavsbergsfabrikerna som visade oss allt detta,
och Rörstrand. Den dagen fick vi alltså lära
oss hur en kopp kom till.

Elisabeth Modigh.
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jag minns
Väder, vind och väglag

Vi ha beretts tillfälle taga del av an
teckningar från 1870-talet angående vä
derleken i skärgården vintertid, med
särskild hänsyn till kommunikationerna
mellan Stockholm och Värmdö, vilka
uppehölls av ångbåtarna "Värmdö" och
"Gustavsberg". "Värmdö" var en hjul
ångare som från 1842 huvudsakligen
användes för porslinsfrakt. Den bygg
des om till propellerdrift och plats för
passagerare år 18 81. Då hade flottan
utökats år 1873 med Gustavsberg I,
1878 kom tvåan så att gamlingen fick
nummer III. Den skrotades ned 1889.
Dessa tre båtar hade sina nummer mar
kerade på skorsten med resp. 1, 2 och 3
vita ränder. Båtarna hade svaga maski
ner och var ej lämpliga för gång i is,
så när isen blev för tjock var det bara
att gå i vinterkvarter, medan erforder
liga transporter utfördes av "Forbön
der". Det var lantarbetare och torpare
från Farsta, som på slädar med häst
skjuts fraktade porslin till Stockholm,
och hade för fabriken nödvändiga kol
lin, jämte livsmedel till "Bolagsbon" och
"Kindgrens" i återfrakt. Torparna hade
i sina kontrakt avtal om visst antal dags
verken per år, och då var det lämpligt
låna ut dessa gubbar till fabriken. Vi
vet hur varierande såväl väglag som
temperatur kan vara vintertid, och då
förstår vi att det ibland kunde vara
mycket påfrestande för både dragare
och kusk. En av torparna hade så litet
jordagods att han ej hade råd med häst,
utan hans färdkamrat var en stut, som
då och då uppmuntrades med höga rop.
Pinglornas klirrande och stutens på
maning varskodde om karavanens an
komst till "Ekorrn" (Skogsö), där man
inväntade varandra, och sedan fortsatte
över Lännerstasunden-Duvnäs-Järla
sjön och Hammarby sjö till målet i
Stockholm, där välbehövlig vila och
matrast väntade. För dessa resor utgick
ett dagtraktamente om 25 öre, ett be
lopp som nog gick åt vid rasten i stan.
Denna rast fick inte bli lång, återfrak
ten skulle hämtas, och så ville alla om
möjligt vara hemma innan det blev för
mörkt. När vårsolen gjorde isarna
riskabla kördes på den backiga och kro
kiga Gamla vägen, tills issågning och
brytning på nytt öppnade för sjöfarten,
efter ibland mer än fyra månaders iso
lering.

Torparen och hans oxe.

Ur de i början nämnda anteckningar
na kommer här några utdrag:
1875: "Natten mellan den 12 och 13

nov. 1875 var det 12 grader kallt,
med fortsatt kyla stängdes snart
sunden för ångbåten som på en
resa den 4 dec. hade göra 7 tim
mar till Stockholm. Den 8, 9 och
10 dec. kördes foror från Gus
tavsberg över Eriksvik till Kum
melnäs och så ut till isrännan där
ångbåten kunde möta. Att Värtan
och Skurusunden så tidigt varit
körbara torde ej i mannaminne
hava inträffat. Den 20 April 1876
kunde sjöfarten återupptagas."

1878: "Efter att från Stockholm ha ta
git vägen över Kanholmsfjärden
och Nämndöfjärd ankom Värmdö
den 25 mars 1878 till Täcka ud
den, därifrån sågades isränna ge
nom viken så att båten kom in
till kajen den 3 April."

1880: "Från den 12 dec. var ångbåten
igång till den 22 dec. då all sjö
fart för året upphörde. Den 4
maj började isbrytning med ång
båt och sågare från Kungshamn
och båt från Stockholm, som den
5 maj fick propellern söndersla
gen. Från Gustavsberg utgångna
ångbåt och sågare möttes vid Län
nersta den 6 maj om aftonen."

1881-1882: Vi slutar våra citat med
nedanstående korta men så be
tydelsefulla rader: "Angbåtstra
fiken mellan Gustavsberg och
Stockholm har oavbrutet under
hela vintern med fyra turer dag
ligen fortgått, vilket förr aldrig
inträffat"!!!

]. H.

Det brinner
Det är i år 60 år sedan två händelser

jag särskilt minns och kanske det kan
vara lämpligt med en erinran. Det var
den stora skogsbranden i Aspviksskogen,
och branden på Gustavsberg V, som kom
samtidigt.

Det var torrt och varmt i juli 1899

då vi närmade oss den för regn och
oväder illa beryktade s. k. Fruntimmers
veckan när ett kort med kraftigt åsk
väder antände skogen väster om Sången
på Aspviks ägor, och åstadkom en brand
som var synnerligen svårsläckt. Hjälp
kom från militära förband i Oscar
Fredriksborg och Stockholm, tegelbru
ket i Alstäket och ej minst från Gustavs
bergs fabriker som fick sätta till stora
styrkor i arbete, särskilt för eftersläck
mng.

I Dagens Nyheter för den 20 juli 1899
heter det:

"Skogselden vid Aspvik å Värmdön
fortsatte även under gårdagen. Elden
höll sig huvudsakligen till marken med
dess rötter, stubbar, kruttorra mossa och
barrlager och hade trängt fotsdjupt ned
i jorden varigenom eldsläckningen blev
mycket svår.

Vid femtiden på eftermiddagen av
löstes flottans manskap vilka med be
römvärd uthållighet arbetat i mer än ett
dygn, av en kontingent om 300 man ur
Göta livgarde, som i två pråmar dragna
av bogserbåten Löparen färdades till
brandplatsen."

Rörande den andra händelsen kan vi
ur samma tidning hämta följande: "Som
vi redan i gårdagens nummer kunde
meddela, hemsöktes ångfartyget Gus
tavsberg V natten till onsdagen av eld
ute i sin egen hemhamn på Värmdön.
När man på natten kom från de spra
kande gnistorna och den bolmande rö
ken vid Aspvik, erbjöd Gustavsberg en
skarp kontrast. Över hela nejden vilade
stilla ro, och vid kajen lågo ångbåtarne
förtöjda, och befäl och besättning hade
kojat, och så kommer det en eldslåga
från Femman, de ombordvarande rusar
i land endast lätt klädda. Det var i sista
stund de hunno rädda sig, ingen kunde
få med sig sina. tillhörigheter. Ett par
av kvinnorna föllo i hysterisk gråt och
den åldrige, av alla såväl passagerare
som manskap, avhållne kapten Jansson,
måste så gott som bäras i land. Snart
ljöd i den stilla natten ropet: det brin
ner, det brinner, och folk myllrade ut i
hundratal mer eller mindre klädda. Pyt
sar framskaffades och man fick överösa
kajen med vatten, denna var nämligen
av trä och på densamma låg en mängd
packlådor, av vilka några fattade eld.
Ångaren som inom få ögonblick var ett
enda eldhav, drev emellertid ut på fjär
den, men då hotade en ny fara, den drev
nämligen mot Kattholmen där stora kol
upplag fanns. Faran avvärjdes emeller
tid genom att några personer i rodd
båtar lyckades draga det brinnande-hå-
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let bort· från det farliga grannskapet.
Under tiden hade fabrikens ångspruta
ryckt ut, men det dröjde länge och väl
innan den kom i verksamhet, och när
detta äntligen skett så riktade man
slangen i sjön. Omkring klockan 3 på
morgonen var allt som kunde brinna
förtärt, och av den vackra ångbåten
återstod endast skelettet av järn, samt
det ej brännbara av ångpanna och
maskin.

Lika litet som någon av besättningen
lyckades rädda mera än vad de hade på
sig då de lämnade fartyget, lika litet
lyckades kapten Jansson, styrmannen
och restauratrisen att rädda ett enda
öre av sina kassor, som enligt uppgift
voro betydande."

H-t

Algatan
Ett gott tecken på en aldrig sinande

saneringsvilja ådagalägger de som ond
gör sig över nutidens gangsterfasoner.
Men ser man tillbaka så där en 40 år i
tiden, så minns man att vår i dag så
fredliga Algata var rentav äventyrlig
att passera efter mörkrets inbrott. Både
importerade länningar och infödingar
hjälptes åt att göra gatan osäker. Skrål
och skrän, ofta rätt blodiga bataljer,
hörde till lördagens obligatoriska pro
gram. Som skolgrabb skulle jag en gång
hämta ett paket av en med den beryk
tade sjubåten hemvändande mansperson.
Ett rätt vanligt ärende, men den här
gången råkade vederbörande vara hög
gradigt berusad, och min anhållan om
att få överta paketet avviftades med
hotfulla åtbörder och svärjande. Jag
följde efter honom och när han vid
torget svängde åt höger genom Algatan
kom jag också in på den höstmörka och
leriga Algatan fast jag skulle åt motsatta
hållet. Jag höll mig på betryggande av
stånd från den vingliga färden, och från
sammanstötningarna och de små trafik
stockningarna mellan de skräniga med
passagerarna, som skulle den vägen. När
bebyggelsen äntligen började ta vid, lul
lade min man i sällskap med andra
gelikar in i en lägenhet. Jag smög efter
och under en tillfällig andhämtning lyc
kades jag få mitt paket och kunde
vidarebefordra det till min uppdrags
givare. Vad det var i 'paketet upplyste
han mig icke, men troligen var det
brännvin. Det förstod jag inte då. Min
belöning blev emellertid hela 50 öre, och
det var stora pengar på den tiden. Jag
undrar om paketets mottagare fick ut
lika mycket glädje av sitt stora paket,
som jag av min lilla SO-öring.

Emson

Anders Steen.

Anders Steen fyller 60 år den 26 fe
bruari. Gustavsbergaren vill gärna passa
på att hylla en son av Gustavsberg, som
på många sätt verksamt bidragit i det
gemensamma arbetet för samhällets och
företagets utveckling.
Hans dokumenterande kunnande och

goda omdöme såväl på det fackliga om
rådet som i allmänna ting har tagits i
anspråk av både kommun och olika or
ganisationer.

Att räkna upp alla de uppdrag som
anförtrotts honom skulle ta för stort ut
rymme i anspråk men några få av dem
bör dock nämnas.

Under åren 1940-1955 var han ordf.
i Elinst~llatörernas förening, som då om
fattade både Stockholms stad och länet.

I SIF:s avd. i Gustavsberg var han
styrelsededamot 1937-1952, därav 9 år
som ordförande.
Kommunalfullmäktige och kommunal

nämnd har han tillhört sedan 1945 samt
företagsnämnd och förslagskommitte se
dan 1949.
Hans stora hobby har varit och är

fortfarande skridsko- och skidåkning.
Det är en spänstig och vital 60-åring

vi hyllar och som säkerligen blir före
mål för hjärtliga uppvaktningar på sin
högtidsdag.

Bland övriga födelsedagsbarn, som in
rapporterats i februari inför presslägg
ningen, har vi Sven Pettersson, som når
sina 50 år den 25 februari. Det bör bli
fin musik omkring honom den dan, så
mycket som han glatt oss under åren med
sin underbara violin. - Nästa man är
Axel Björkman, 50 år den 26 februari.
En gustavsbergsgrabb med färg, styres
man i folkparken, flitig medarbetare i
Gustavsbergaren och habitue vid Ekval
len och Farstaborg, med idrottsreferat
som följd till Saltsjöbadstidningen .

I mars har vi några 70-åringar, Wil
helm Kåge den 6 mars, Frans Johansson
den 21 mars och Emil Larsson den 26
mars, alla tre med över 40 års tjänst vid
fabriken. Vi får väl återkomma i nästa
nummer, men sänder redan nu en lyckön
skan på förhand.
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Birgit Lindberg i Kibunzi, Belgiska Kongo
har just sänt en reseskildring från trakterna
kring ekvatorn. Det finns mycket att skriva
om, säger hon, men svårt att 'hinna med. Om
allt går väl har vi henne hemma i juni igen.
De som tittade på TV i "Kvitt eller Dub
belt" för några veckor sedan fiok se några
bilder just från Kibunzi och Ditt sjukhus.
I aprilnumret kommer Ditt bidrag med.
Tänk om Du hade några bilder också! Tack
för Dina vänliga ,hälsningar oc'h välkommen
hem!
lng-Brittt Sundin, Julia Pettersson, N.

Hallberg, Sonja och Tyko, Emma Lindgren,
Anna-Gina Karlsson, Familjen Hultgren,
Elsa Eriksson, 0. Rosendahl, S. A. Kind
blom, John Johansson, Hildur Andersson,
Sara Karlsson, C. V. Hellqvist, Ernst Lin
dahl, Linnea och Oskar Johansson, Ebba
Elius-Carlsson, Simon Ekberg, Lisa Anders
son, Hugo och Sara Karlsson, Anna Wester
berg och många fler har sänt hälsningar med
prenumerationstalongerna, och tackar för
tidningen och hoppas den skall fortleva.
Några utdrag: "Skriv mera om barndomens
Gustavsberg"; "Garring, vem han nu är, är
trevlig"; "Jag saknar Sa!tstänk och Edla
Sofia" o.s.v. Tack för er uppskattning av
tidningen.

Dbg
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CD Tack!
Ett hjärtligt tack till företagsledning,

förmän och arbetskamrater för upp
vaktningen på min 6O-årsdag.

Nils Höjer.

Till fabriksledningen, arbetskamrater,
släkt och vänner ett varmt tack för upp
vaktning på min 6O-årsdag.

Sigurd Tapper.

Födda

1 9 5 8
28/11 Eva d. t. Nils Börje Nilsson och

h. h. Ann-Britt Ingegerd f. Johansson.
29/11 Eva-Lena d. t. Hans Brynolf Petters

son och h. h. Birgit Irene Elisabet f. Landin.
5/12 En son t. Nils Gustav Gunnar Ekrat

och h. h. Irene Inger Elisabet f. Frank.
8/12 Lars Ove s. t. Nils Lennart Ekström

och h. h. Marianne f. Pettersson.
25/12 Gianna Maria Manuela d. t. Luigi

Rattaggi och h. h. Jole f. Sivieri.
26/12 Christina d. t. Per-Erik Hedberg och

h. h. Ulla f. Nordström.
29/12 Hans Allan s. t. Hans Anders Ahlin

och h. h. Ingrid Maria f. Pettersson.

1959
5/1 En dotter t. Bruna Cadario och h. h.

Märta Helena f. Wennberg.
6/1 En son t. Henning Teodor Bylund och

h. h. Hjördis Viktoria f. Hagström.
8/1 En dotter t. Carl Folke Ohlin och h. h.

Julia Irene f. Johansson.
13/1 En dotter t. Ove Bertil Lennart Pet

tersson och h. h. Erdmute Ilsebill f. Kanberg.
20/1 En son t: Leif Ivan Byström och h. h.

Ann-Mari f. Harström,
20/1 En dotter t. Krister Sture Gotthard

Norlin och h. h. Ruth Gullan f. Nordin.
25/1 En son t. Sven-Arne Harald Eliasson

och h. h. Ulla Mariana f. Rosen.

26/1 Ylva Sofia d. t. Erik Gustav Grön
dahl och h. h. Sonja Lilian f. Larsson.

26/1 En dotter t. Karl Evald Larsson och
h. h. Solveig Elisabeth f. Enfors.

Vigda
1 9 5 8
29/11 Bengt Gunnar Storm och Ester Lin

nea Björk f. Nordström.
6/12 Stig Gunnar Albin Hagrnan och Ma

rianne f. Olsson.
21/12 Jaroslav Tupy och Edit Györi.
29/12 Sebastino Saraceno och Ylle-Kaja

Käkk.
31/12 Josef Rolf Daniel Hoffman och

Salme Sinikka Kaponen.
31/12 Sven Folke Kängström och Elisabeth

Elinor Elsigärd f. Johansson.

Döda
1 9 5 8

16/12 Fru Anna Johanna Sofia Andersson
f. Olsson h. t. byggn.snick Bernhard Emanuel
Andersson, Aspvik 1: 166. 71 år.

1959
19/1 F. d. porsl.mål, Augusta Charlotta

Fröberg, Algat. 1. 82 år.
3/2 Riksdagsman Gunnar Sigfrid Anders

son, Ekhaga. 53 år.
4/2 Svetsaren Erik Rikard Sundberg, Ru

tens väg 6. 47 år.

Vid Far;taviken får änderna sitt bränsle av gustavsbergarna, var
efter de plaskar omkring i den vak som ordnats med luft från

plastslangar. ·
För bränslet till fabriken tar isbrytaren nu upp ränna, varefter
1/2 miljon liter olja pumpas in i cisternerna. Det bör räcka för

någon månad framåt. På bilden till höger kommer leran.

Ett varmt tack för vänlig hågkomst
på min BO-årsdag.

Karl Johan Gustavsson.

Fär vänlig hågkomst på min 6O-års
dag ber jag till fabriksledning, arbets
kamrater och vänner få framföra mitt
varma tack.

Wendla Thulin.

Hjärtligt tack för all vänlig uppvakt
ning på min 75-årsdag.

Sven Jonasson.

Mitt varmaste och innerligaste tack
till Gustavsbergs kommun och nämnder,
till Gustavsbergs Fabriker, Gustavsbergs
sjukkassa, Gustavsbergs-lngarökretsen
av Röda Korset, till vänner, patienter
och pensionärer, som sände mig sina
hälsningar i form av blommor, telegram,
böcker och underbara konstverk på min
6O-årsdag. Den värme och tillgivenhet
jag mötte skall alltid leva i mitt minne,
värma och glädja mig.

John Bellander.

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 5O-årsdag ber jag att till
Fabriksledningen, Idrottsföreningen,
idrottskamrater och vänner få framföra
mitt varma tack.

Bertil Hägersund.

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning
och förmän, släkt och vänner för upp
vaktningen på min JO-årsdag.

Hilding Isaksson.

Mitt varma tack för all uppvaktning
på min 5O-årsdag.

Elice Isaksson.
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Det är roligt med nya gardiner. Vi har
nu fått in mycket nyheter för:

kök, sovrum och vardagsrum

Färdiga gardinlufter
Paff, Piff, Puff "Solo" i bomull med
volang, längd 175 cm, kappa 225 cm.

Pris 14: 50

TERYLENE
det nya underbara materialet. Färger:

vit, gul, rosa, blå. Bredd 95 cm, längd
175 cm, kappa 240 cm.

Pris 29: 50

Bredd 95 cm, längd 225 cm, kappa

300 cm. Pris 39: 50

Solgardin rayon
Färg: vit, gul, rosa, blå, bredd 90 cm.

1: 70

Detta var bara ett litet axplock.

Välkomna in och se vad vi har att
erbjuda.
I Möbelbutiken kommer vi att skylta
med nyheterna.

Vårens nyheter
i klännings-, kjol- och blustyger finns i

god sortering.
I vår är det enfärgade strukturvavda
tyger som är på modet.

Ylleklänningstyg
45. 0/o ull, 50 0/o rayonull, 5 0/o perlon.
Enfärgat, linblom, syren, röd, bredd
150 cm. 16: 80

Klänningstyg kraftig strukturväv. 83 0/o
rayonull, 11 6/o bomull, 6 0/o lin. Färg:
linblom, gråbeige, bredd 90 cm. 8: 50

. Sommartygerna
Finns även i metervara, bredd 150 cm. har också börjat komma in.

Pr meter 8: -

Vår mönstertidning har många ny

heter att föreslå i modeller.

"Vinetta" damstrumpa
"Visit" elegant mellanstrumpa

Paris Lyx

4:50

Fransk crepestrumpa, högelastiskt garn
8:50

Nyheter i filtar från 25: -
Täcken - Kuddar - Madrasser

"Vi rosa"

Lakan - Örngott

i< med diffusor

dammsugaren
med de praktiska
tillbehören

riktpris 245:•
S-märkt 2 års garanti

Hugin lättsymaskin
med bl. a. fotreglage och friarm, rörlig
pressfot, rundgående skyttel och auto
matisk frikoppling.
5-märkt. 2 års garanti

Begär demonstration.

Tvättmaskiner
Gunda Konsumpris

245:-

585: -

572:-

Elektrisk strykmangel
Dessa varor säljes även mot låneköp.

Konsum
Gustavsberg
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9nfef år som oånians lider
Intet är som väntanstider
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka

och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
fär de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.

Erik Axel Karlfeldt.

Foto: H. Ohlson



GUSTAVSBERGAREN 3

Kvinna tige i
församlingen

Rubrikens uppmaning är inte ny. Dis
kussionen för eller emot kvinnliga präs
ter häromåret gav den förnyad aktuali
tet. Likaså folkomröstningen i Schweiz
där två tredjedelar av den manliga be
folkningen, i detta icke underutveck
lade land i Europas mitt, bestämde att
kvinnorna, majoriteten av landets invå
nare, inte skulle ha rösträtt. Det måste
vara genant för en normalt begåvad eu
ropeisk karl att läsa om sådant. Nu är
jag kvinna, händelsevis, det råkade bli
så någonstans i början av mitt ursprung,
ett biologiskt faktum som inte ger mig
personligen någon känsla av mindre vär
de. Men det finns mycket som förvånar
och somligt som tar emot för detta fak
tums skull.

Jag tycker inte om att göra inlägg i
kvinnofrågor. Anser inte att det bör fin
nas enkönade problem, bara rent mänsk
liga. För mig står Människan i centrum
och intresserar man sig det bittersta för
det mänskliga så finner man snart, att
uppfattningen om vad som är kvinnligt
respektive manligt är så förutbestämd av
traditionsbildning, vanetänkande, fel
tolkningar och prestigehänsyn, så att den
enkla sanningen syns omöjlig att fånga.
Det är dock min uppfattning att olik
heterna mellan individer är långt större
och flera än de som bestäms av könet.
De skillnader som finns är förvisso ing
enting som vi skall slå varann i ansik
tet med, utan gåvor att förvalta varsamt.
Gåvor som ger vårt mänskliga liv sti
mulans, äventyr, spänning, ömhet och
konflikter.

Tigit har jag gjort i de flesta försam
lingar. Och sagt ifrån i ungefär lika
många. Jag tror inte att det ligger något

onaturligt i det. Vidare stiger jag upp
som skjuten ur en kanon och vädjar till
de församlade om misskund, ifall det
skulle hända att någon lättsinnig per
son hittar på att föreslå mig till en min
dre post. Det är om möjligt ännu natur
ligare och inte särskilt kvinnligt.

För ett tiotal år sedan deltog jag i ett
årsmöte, ett av många i detta förenings
rika samhälle. Det var en stor och viktig
förening, många var närvarande och en
hög procent var kvinnor. Det hade bli
vit tvärstopp i dagordningen vid den
punkt som tillkännagav styrelseval. Det
var stört omöjligt att hitta en ordföran
de. Valberedningen stod maktlös och
utan namnförslag, och vädjade till den
avgående ordföranden att lägga ännu
ett år till sitt ärorika förflutna. Det gick
nu inte och det blev som det brukar bli
ibland, man började föreslå meriterade,
betrodda män, gick igenom hela skalan
av avsägelser och vädjanden, fortsatte
med karlar som i alla fall någon gång
yttrade sig på möten, kom ner till dem
som aldrig ens öppnat ett nummer av
rörelsens tidskrift, som gratis delades ut
till medlemmarna. Ja, det fanns ingen
så obetydlig av manligt kön och av kvin
na född i den församlingen, denna kväll,
som inte fick uppleva ·äran att bli före
slagen till denna för alla medlemmar så
viktiga post. Nej, jag menar inte att de
skulle föreslagit mig. Det fanns många
kvinnor i den kretsen vars kunnande och
vederhäftighet stod över allt tvivel. Så
här långt efteråt vågar jag erkänna att
jag log mitt i eländet. Men det var inget
gott lende. Det var narrens glädjelösa
grimas, det ögonblick då hans härskare
överträffar hans konstfärdigaste gycklar
nummer:

Det var som sagt tio år sedan detta
hände, och mycket har förändrats sedan
dess. I dag kommer kvinnorna ganska
snart på förslag i våra föreningar och
det gäller inte att bara kämpa för nya
rättigheter, det gäller främst att ta vara
på dem vi har. Handen på hjärtat, mina
systrar, det är bra dåligt beställt med
den saken. Vi låter helt glatt våra med
uppdrag överlastade män slita ut sig,
och förkunnar att allt sånt där är så för
tvivlat tråkigt, så det befattar vi oss inte
m;d. Det är sant, det är torrt, det är
tråkigt och det passar oss inte, men det

passar heller inte de flesta män. Vi har
en hopplöst föråldrad mötestcknik och
vi måste söka blåsa nytt liv i föreningar
och sammanträden genom friare och mo
dernare umgängesformer. Dit tvingas vi
och vi tvingas också att sanera i den allt
för rika föreningsfloran, endast de för
eningar bör överleva som har en väsent
lig uppgift att fylla.

Kära, älskade medsystrar, säg inte nej
till uppdragen! Vi måste hjälpa våra
män att bevara sin hälsa och att bredda
demokratin. För den demokrati som en
föregående generation slet så ont för att
ge oss, den låter vi, av ren lättja, glida
oss ur händerna. Vi håller på att få ett:
"de få männens välde," och det gör inte
vår tillvaro rikare, befrämjar inte en
sann utveckling och för de mäktigt; själ
va blir resultatet en för tidig nedslitning
och det borde stå i dödsattesten: död på
grund av allmänna uppdrag.

Låt den äkta mannen ta igen sig i fa
voritfåtöljen, låt TV-n mata honom med
lättsmälta och vältuggade program, det
är bara nyttigt i en tid av allmänt jäkt
och hetsig arbetstakt, byt med honom
ett par kvällar i veckan, syster, och gå
själv ut och gör en insats i samhällslivet.
Vad grannfrun skall säga!? Bry dig inte
om det. Det tillhör hennes mänskliga
rättigheter att få tycka vad hon vill och
varför skulle vi kvinnor undgå den sor
tens avund. Så fort en duktig karl stic
ker upp huvudet, finns det alltid en an
nan till hands som försöker trycka ner
honom. Då upphör av någon anledning
även den mångbesjungna manliga soli
dariteten att verka. Det är bara den in
billat underlägsnes försvar för sin känsla
av underläge och en mänsklig företeelse
som vi måste ta med i kalkylen. Vi måste
också räkna med dem som säger, att
det skall vara en karl för att få ordning
på allting. Även enfalden har sin moti
vering i mänsklig tillvaro och hos en vår
fästmö kan den rent av vara förtjusan
de. Vi måste skaffa oss hårdare hud och
framförallt öka vårt självförtroende.
Vara kamrater och ta vår del av bördan.

Det är vad jag gjort nu. Genom att
lägga av kåsörkappan och fylla denna
sida i Gustavsbergaren, som förut i alla·
år och skiften har varit fylld av manligt
sakliga argument och värderingar.

Edla-Sofia Arvidsson.
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')Klubben"
3. Mot nyare tider

Klubbens vaktmästare genom tiderna
ha alltid haft mycket att bestyra och
eftersom bostaden ligger vägg .i vägg med
klubblokalen och köket är gemensamt, så
fordras det mycken förståelse från båda
parter för att det hela ska gå friktions
fritt.

Om vi går tillbaka till 1889 så an
förtroddes vaktmästarjobbet åt Oskar
Wadströms fader C. 0. Wadström i den
då nybyggda lokalen och han följdes se
nare av Moström, som i sin tur avlöstes
av A. G. Ostman. Sedan kom Oskar
Magnusson till Klubben, följd av Anton
Karlsson och Frans Karlsson. -

På den tiden gick klubbstaketet utmed
landsvägen ända från Bleksäng till Erik
Hjalmars kåk, (för att nu tala gustavs
bergsspråk) och det var en vanlig syn
varje lördag sommartid, att man vid 7-
tiden såg en man komma bärande på ett
bord uppifrån Klubben på väg till
Klubbporten som låg mitt emot Skuggar
brunn. Klubbporten bestod av två stora
dörrar flankerade av en mindre på var
dera sidan. Vid en av de mindre tog
vaktmästaren plats med bordet framför
sig. Han måste känna till alla medlem
marna i Klubben, ty det var olika av
gifter. Klubbmedlemmar hade billigare
avgift än andra personer.

Men Klubbparken användes inte en
dast till dans. På vardagskvällarna an
vändes den till hästhage, och det var all
tid till glädje för alla smågrabbar att
följa hästarna dit från stallet vid Farsta
och om man hade tur så fick man rida

barbacka åtminstone på Bagarvägen
fram till parken. Utmed kajen och Gula
byggningen fick man inte rida, för man
kunde ju möta brukspatron eller kapten
eller rent av "befallarn". Hästarna bets
lades sedan av i Klubbparken och fick
springa lösa och rulla sig i gräset tills
dom lyckades slå runt. Så hämtades de
punktligt på morgonen dagen därpå av
Farstagubbarna.

Genom parken flöt Klubbån, som kom
från Snickarns träsk och rann till Ba
garns träsk. Den var överbyggd med
fyra broar, två inom parken, en för
Värmdövägen och så Tvättstubron.

För att pryda upp ån inom parken
planterade Klubbstyrelsen popplar på
åns bägge sidor. Av dessa återstår bara
en enda, men den är desto vackrare. På
andra sidan parken flöt Rutens å, mel
lan Rutens träsk och Snickarns träsk, så
där behövdes det inget staket. En bro
fanns även över denna å för hästarnas
skull, ty hagen fortsatte runt Snickarns
träsk till Kapellslätten. Det är klart att
det ofta blev en del "att ta vara på efter
hästarna" och det fick vaktmästaren och
styrelsen ombesörja till varje dans. -

Efter Frans Karlsson kom John Dahl
kvist till Klubben och han innehade plat
sen till dess Klubben blev Folkparken
och ytterligare några år.

Klubbens vice ordförande har ju all
tid varit den som organiserat arbetet.
Under Josef Ekbergs tid dominerade tea
tern med många goda krafter och bib
lioteket med tidningar och schackspel.

Klubbteater på 20-talet. I "Majorens döttrar" medverkade bl. a. Calle P., G. Lorang,
J. Ekberg, Selma Loandes, Anna Hellqulst, Valborg Pehrsson, Sven Jonasson, G. Lind

stedt, A. Unden.

Det var vanligt att de som var nya i sty
relsen fick ta hand om biblioteket, som
var öppet för lån en gång varje vecka.
Här, i det s. k. läsrummet, löstes alla
problem som inte ens kommun eller fack
förening kunde lösa, alltid lika gemyt
ligt och självklart, medan man rökte,
läste SöndagsNisse, Idrottsbladet och
andra saker, och medan man satt och
gungade bakåt på stolsbenen, så det blev
djupa märken i den genomgjutna kork
mattan till stor förtretelse för Dahlkvist,
som hade att vårda densamma.

År 1913 (5/2) föreslog Josef Ekberg
att man skulle inköpa en biografapparat
för 300 kr. och abonnera på film för
6 mån. till ett pris av 110 kr. för nämn
da tid. G. S. Englund blev Klubbens
biografmaskinist. För sina många resor
till stan i anledning av den nya biograf
apparaten och det myckna besvär han
hade med densamma, tillerkändes han
av årsstämman 25 kronor i ersättning
under säsongen. Englund fick även sty
relsens uppdrag att underhandla med nå
gon optiker om starkare glas (linser) till
bioapparaten. 1915 hade Englunds er
sättning på styrelsens enhälliga förslag
ökats till 50 kr. per säsong. Biografpri
set ökade från 25 öre för vuxna och 10
öre för barn 1914 till 1 kr. för 1:a plats
och 75 öre för 2:a plats och 25 öre för
barn. Det sistnämnda fastställdes av års
mötet 1919. Motiveringen var de kraf
tigt ökade utgifterna för filmhyror. Den
första bioapparaten hade blivit utbytt
mot en ljusstarkare apparat.

Efter Ekberg blev Gerhard Säfström
Klubbens ordförande och tillika biograf
maskinist, en syssla som han delade med
Herbert Bergsköld i det nybyggda ma
skinrummet. Före detta hade projektorn
varit placerad först mitt i salen, sedan
på scenen med duken på motsatta väg
gen, men när brandstadgan för biogra
fer slog igenom i Gustavsberg måste man
följa lagen och bygga maskinrummet
utanför lokalen i brandsäkert material.
Det blev gott utrymme med en projek
tor, om man tar hänsyn till källarplanet,
där växelströmsmotorn och likströms
generatorn fick sin placering.

Efter Säfström blev Georg Boox Klub
bens v. ordförande och då var det dags
att lägga om golvet, som efter drygt tre
decennier hade murknat betänkligt.
Detta upptäckte man, när man skulle
lägga in parkettgolv, så det blev bara att
riva bort det gamla och lägga in nytt
med syllar och allt. Styrelsen passade på
och murade in en flaska i grunden vid
maskinrumsväggen med dokument om
föreningen och dess styrelse. Parketten
kostade 1200 kronor i inköp, och så fick
danspubliken ett fint golv att glida fram
över. Hambon och polkan var ju i av
tågande och den utländska sweetmusi-
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ken krävde bättre golv för att riktigt
komma till sin rätt; man skulle ju gli
da fram i slowfox och modern vals efter
det tidigare mera intensiva "jumpandet".

Året 1914 försökte man bilda en sång
kör inom Klubben med Körling som
ledare. Detta ledde såsmåningom till en
manskvartetr -under Axel Unden, Kören
framträdde vid en fest och presenterades
skämtsamt av Josef Ekberg som "Vackra
Gossarne". Det sägs att somliga blev
smått förargade för detta, men Ekberg
tyckte väl att något namn skulle de ha,
och han valde efter stundens ingivelse
det bästa han fann.

Dyrtiden under första världskrigets
sista år pressade Klubbens ekonomi. För
att hjälpa upp den föreslog fru Mina
Persson på årsstämman 1919 att man
skulle bilda en syförening inom Klubben
och sälja de tillverkade sakerna på auk
tion och på så sätt hjälpa upp kassan.
Frågan bordlades till nästa årsstämma,
men då avslogs densamma.

Varje år i maj månad fick Severin i
uppdrag att vidtala kapten Odelberg
angående lagning av staketet kring Par
ken, lagning av dansbanan samt om det
behövdes tjärning av densamma. Det
skulle vara klart till Midsommar.

Är 1923 berättar A. Perssons krönika
följande om K.F.:s verksamhet:

1) Tre föreläsningar det blev
på Klubben här utav herr Gjöres,
om kooperationen såsom led
för allt som hus och hem tillföres.

2) De tjuguåtta vävarne
från Rochdales Paddgränd åter

spökar,
och uppåt duk vi fingo se
hur kooperationen ständigt ökar.

3) Men vårt förbunds partiaffär
för hackor går ej av numera,
för sjuttio millioner där
man sålt i år och det blir flera.

4) Vi ha en margarinfabrik,
den sprängde strax den gamla

trusten
men det blev mycket larm och skrik,
när man ej ensam blev om musten.

5) Dessutom äger vi en kvarn
som mal och siktar till vår kaka,
den ligger, som Ni vet, i stan ...
Applåder därpå Klubben skaka.

På teatern spelade man Andersson,
Pettersson och Lundström och samma
krönika berättar:

Herr Andersson vi sågo gå
med skräddar Pettersson på tiljan,
och Lundström gick där han också,
var glad och god men svag i viljan.

Bondbröllopstablå i gamla klubben.

När herr Pettersson blev smått förnäm,
då skratta Lundström bort förtreten,
och sade med en betoning frän:
"Dej tar nog slutligen Kometen!"
Ljuv som en dröm gick lilla feeri
och log åt avundsvärda snickarn,
som smektes utav Fiken Steen,
så att han aldrig glömmer flickan.

I april 1924 demonstrerades den för
sta radioapparaten på Klubben och vi
saxar ur tidningen Saltsjöbaden föl
jande:

1) Längst fram i salen på ett bord
en apparat med lampor stod
och där framför satt maskinisten
med öronlur och sökte gnisten.
Men han var nog ej riktigt van,
ty inga toner kom från stan.

2) Man satt förväntansfull en stund.
Då kom ett ljud som från en hund
och en kanariefågel kvittra,
sen kom en ton som från en zittra.
Då undrar man, hur det var fatt,
och största delen brast i skratt.

3) Och glädjen steg i Klubbens sal,
när åt en op'rans näktergal
högtalaren begynte vissla
och sen skrek till liksom en grissla.
Sen blev det tyst, ej hörs ett skvatt.
Då gick han, som satt klädd i hatt.

4) Publiken blev i hågen mörk,
men till antennen i en björk
en elektriker smög så sakta
för att på radiovågen vakta.
Han satte snart på tråden sprätt
så toner hördes mjukt och lätt.

-n.

Man började bygga radioapparater
litet till mans, först kristall- och sedan
enklare rörrnottagare och så kom radio
handeln igång, men biografen stod sig
gott än så länge utom möjligen vid sto
ra idrottsevenemang, som inträffade vid
biotid. Biografägarna svarade med ljud
filmen.

I maskinrummet avlöstes Gerhard Säf
ström av "Mylla" eller Gustav Möller,
som han även någon gång kallades. För
sta gången var, när han mönstrade och
andra gången, när han gifte sig, men
det var en annan historia, sa Kipling,

Efter Boox blev Herbert Bergsköld
Klubbens v. ordförande och han inne
hade posten tills Folkparken övertog rö
relsen 1948. En annan trotjänare var
också Gustav Gehlin som innehade kas
sörsposten i nästan 40 år.

Ljudfilmen blev en sensation när den
kom på 30-talet. De första filmerna ha
de grammofonplattor med ljud, som följ
de filmen igenom, bara nu ljudet kom
på rätt plats, vilket inte alltid inträf
fade. Men det var i alla fall en sensa
tion att det hördes något. Sen blev det
film med optiskt ljudband direkt på fil
men, men eftersom Klubben endast hade
en bioapparat i maskinrummet, så öka
de man filmhjulen till 1500-metershjul,
som räckte halva tiden och så tog man
en paus, medan maskinisten bytte om
hjul. En normalfilm är 2,800 meter och
räcker då i 1 timme och 40 min. och
bildhastigheten är 24 bilder pr sek. mot
stumfilmens 16 bilder.

En av de sista tablåer som framfördes
i Klubbparken föreställde "Vikingarnas
hemkomst". På Snickarna träsk gled i
kvällsmörkret det hemvändande vikinga
skeppet in mot strandens klippa, och i
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der bengaliska ljuset stod de hemmava
rande kvinnorna med långa flätor, sträc
kande sina armar mot de hjälmprydda
karlarna, som kom med dyrbarheter från
främmande land.

I mitten på 30-talet kom den stora
omdaningen av platsen kring dansbanan.
Dansbanan. nybyggdes 1930 av byggm.
Bengtsson så när som på musikestraden,
som är kvar från den gamla banan. Inom
missionsförsarnlingen, som Bengtsson till
hörde, gillade man inte, att han byggde
en dansbana, så han fick ta konsekven
serna. Men det var ett gott arbete, det
kan man se än i dag. Den glädje som
dansbanan har skänkt vår ungdom un
der dessa år har också sitt värde.

Nu skulle Gustavsbergs Fabriker läg
ga om ugnsdriften från de gamla rund
ugnarna till tunnelugnsdrift. Försök ha
de pågått i flera år med elektriska ugnar
i något mindre skala. Nu skulle det bli
gas istället och en valdig schaktning sat
tes igång för desamma. John Dahlkvist,
vaktmästare på fritid och lastbilschauf
för på arbetstid ordnade så att allt som
kördes från fabriken kom till platsen
kring dansbanan och en utfyllning bör
jade mellan trädrötterna ned mot ån och
träsket, där skjutbanorna nu ligger. Vi
dare framför banan hela den stora pla
nen framför scenen och ned mot Rutens
träsk till den nuvarande golfbanan. Sty
relsen hjälpte till med planeringen på
kvällarna och så fick Klubben sin plane
ring och fabriken sina gasugnar.

År 1938 hade Klubbstyrelsen planer
på att bygga en friluftscen i Klubbpar
ken och Herbert Bergsköld ritade ett
förslag. Samma mått som inomhusscenen

i Klubblokalen skulle ge gott utrymme
och dekoren, som Ekberg målat, skulle
på detta sätt kunna användas på bägge
ställena liksom övrig rekvisita. Det var
synd, att denna plan inte blev förverk
ligad, ry då hade vi haft, en visserligen
gammal scen men dock en scen, där man
kunnat ta emot gästande teatersällskap,
vilket inte genom den lösning frågan
fick något senare blev vad styrelsen ha
de tänkt sig, och vad Klubbparken be
hövde.

En snygg scen blev det för bl. a. Blås
orkestern och för artistuppträdanden,
men arkitekten glömde bort, att artister
na brukar klä om sig ibland.

År 1944 uthyrdes Klubbparken under
sommaren till Idrottsföreningen och
Hembygdsgillet. Ett arbetsutskott med
Gösta Dahlberg i spetsen tog hand om
gustavsbergarnas nöjesliv, där fördel
ningen av kvällarna utföll så, att
Idrottsföreningen fick lördag och söndag
och Gillet fick onsdagarna, då företrä
desvis gammal dans stod på programmet.

I april 1947 tillsattes den s. k. Folk
parkskornmitten, som skulle utreda om
organisationen av Gustavsbergs Klubb
och söka inordna densamma i Folkparks
rörelsen. Den 23 febr. 1948 var ett
diskussionsmöte anordnat med de olika
föreningarnas representanter i samhället
för att ta ställning till Gustavsbergs
Klubbs villkor. Vid detta tillfälle utsågs
en styrelse med Harry Pettersson, ordf.;
Gösta Dahlberg, sekr.; Tyko Axelsson,
kassör och Gustav Roos, Evert Sund
qvist, Walter Hånell samt Eva Gustavs
son som ledamöter.

A.B.

Våren
Nu vintern flytt och sej vänt på klacken,
å våren målar sin gröna färg,
å värmen sticker så skönt i nacken.
Å hallonbuskarna där på mitt berg
de lysa granna i nya kläder,
å solen myser i vackert väder.

Där bort i backen, där vaknar sippor,
ny syns konvaljernas späda blad.
Syrener växer i stora knippor,
å lärkan drillar i höjden, glad
åt himmel blå å att till få vara
å bara glädjas åt solen klara.

Å syrsan spelar så glatt sin cittra,
å myggan dansar, å göken gal.
Hör tusen fåglar, som muntert kvittra,
hör hur humlan mumlar sitt svar på tal.
Min katta ligger på bron å purrar,
millioner flygfän i luften surrar. ·

Ja, livet kännes rätt skönt å roligt.
Nu har man glömt b&de snö å slask.
Man går å myser å ler förtroligt,
medan man tänker på spö å mask.
Ja, gamla gubbar med gikt i nacken
som pojkar svänger de sej på klacken.

Jag har ej skatter å stora pengar,
men jag ä lycklig å nöjd ändå.
Fritt får jag titta på blomsterängar,
ser bäcken brusa, hör lärkan slå.
Då vill ock jag vara med de unga
och vårens eviga visa sjunga:
Nu är det vår!

Garring.

Konserter av Bl!isorkestern och Midsommardans kring majstången
återupplivades under 40-talet. På den nya scenen, i sina gamla uni
former gav blåsarna återkommande uppspelningar. Det ingick s. a. s.
i anslagskontraktet från fabriken. Midsommarstången kläddes av
ungdomar och restes under musik och hurrarop, varefter fo!kdan-

sarna ledde lekarna och gav uppvisning.
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Flera av våra äldsta vid fabriken har
dragit sig tillbaka från jobbet under se
naste halvåret. Där ha vi Edvin Stom
berg, Johan Åberg, Teresia Nyström,
Anna Erlandsson, Verner Larsson, Gott
frid Strömberg, Elin Persson och Anna
Säfström. Man tycker inte att krafterna
räcker till, eller man vill ta det lugnare
och unna sig litet fritt på äldre dar.

Då jag hade några kort från "det
gamla Gustavsberg", passade jag på att
visa dem för Anna Säfström, som san
nerligen inte verkar vara veteran, men
i alla fall var med i seklets början. Hon
började som klippflicka och blev med
tiden gjuterska. Min första bild kände
hon genast igen, därför att hennes far en
gång sagt att han gick i skola i båtmans
torpet vid Rutens träsk för en mamsell
Meiter. På bilden syns båtsman Palm i
förgrunden. Det ser ut som om indel
ningsverkets bricka sitter vid takgaveln.
De här soldat- och båtsmanstorpen lär
ha ritats av Erik Dahlbergh. - Till
båtsmanstorpet hörde också en ko med
uthus. Fodret fick båtsman slå fritt på
närliggande ängsmarker. - Mitt nästa
kort är från Gröneborg, nuvarande
Bergsgatan. Ja, Anna är ju född i Sten-

huset, men föräldrarna bodde som ny
gifta däruppe. Systern Sigrid, gift med
gravör Petterson, är född i Gröneborg,
liksom många andra.gustavsbergare. Det
är rätt länge sedan vi hade en berättelse
om Gröneborg, så en vacker dag gångar
jag mig mot Ekedalsvägen. Calle P. kan
ske har en tavla också! - Oscar Söder
berg berättade på sin tid om ordnings
reglerna för Gröneborg för 100 år sedan,
om de stora rengöringsdagarna och livet

Vet gamla
däruppe på berget. Därifrån finns säkert
mera att berätta, som skulle fröjda gam
la Gröneborgare att höra igen. Kortet av
drejaren har något sagt mig ska vara
Erland Andersson, men Anna S. är inte
säker på det. Men att det är ett gammalt
kort är säkert. Däremot är kortet från
"engelska verkstan" av yngre datum. Vi
gissar på 1939. Där syns Albin Möller
i karaktäristisk arbetsställning och när
mast Gustaf Blomberg.

Författarinnan Carin Lindskog, som
nyligen gått bort, visste mycket om det

gamla Gustavsberg. Hon hade forskat i
urkunderna och vid flera tillfällen skri
vit om utvecklingen och begynnelseåren
av fabrikens historia. Hennes efterläm
nade gustavsbergiana lär omfatta-ett rikt
stoff till en bok, som man hoppas ska
komma i tryck. Då vi publicerade gamla
bilder i Gustavsbergaren, kommenterade
hon dem ofta; senast var det de fyra
fartygen i Gustavsbergs hamn, vars iden
titet hon inte trodde vara exakt så som

Gustavsberg
vår kunskapare sagt. Vi hann aldrig få
resultatet av hennes närmare undersök
ningar av bilden.

Nu var de här korten bara ett tillfäl
ligt plock. Vi hör ibland talas om att det
på sina håll ännu finns mycket gamla
kort från fabrik och samhälle, som inte
varit återgivna i Gustavsbergaren. Låt
oss låna Ditt kort för att göra en kliche
till vår tidning. När Du städar Dina
gömmor kasta inte bort gamla kort. Låt
oss se dem först. De kan ha ett visst
kulturhistoriskt värde. G-g.
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Brev från Kongo

På byresa
Till arbetet vid sjukhuset på Kibunzi

hör också barnkonsultationer i avlägsna
byar. Detta sker en gång i månaden och
nu tänker jag ta' er med på en sådan
färd.

Vi startar kl. 5 på morgonen. Jag har
i förväg gjort i ordning allt vad jag kan
behöva för två dagar: säng, klädombyte,
matsäck. Mat och dryck har kocken
noga sörjt för, han tycker jag behöver
äta mycket. Så har vi den stora lådan
med all medicin. Jag har sex sjukvårda
re med mej, Vägarna är långa och bör
dorna tunga, så de behöver bytas om att
bära. De första 25 km. kan vi åka bil,
så vi packar in oss i vår ambulans, och
så bär det av. Har det regnat under nat
ten; kan det hända att vi får gå av och
skjuta på eller sätta på snökedjor för att
komma fram. Efter en timma är bilvä
gen slut och nu börjar vandringen. Var
och en tar sin börda, det är bara jag
som slipper. På morgonen är det skönt
att gå, och efter en timme är vi framme
i första byn. Nu sättes trumman igång
för att samla folket. Hövdingen plockar
fram ett bord och ett par stolar, vi skall
hålla till utanför hans hus. På varje
ställe börjar vi med en liten andakts
stund innan konsultationen tar vid. Vi
vill ju också ge andlig hjälp där vi kan.
Så plockar vi fram våra grejor, kort,
quinine, skabbsalva m. m. Barnen ropas
upp, undersöks, får sin medicin och på
dem som ser bleka ut tar vi blodprov.
Till uppmuntran för att de kommit får

Ärligen undersöks c:a 5000 personer i byarna runt Kibunzi, främst för att uppspåra
fall av sömnsjuka.

de en tvål och har de kommit flitigt fle
ra gånger i följd får de en liten skjorta
och då blir det glädje. När barnen un
dersökts är det de blivande mödrarnas
tur.

Så packar vi ihop, jag tar fram min
matsäck och pojkarna får mat i något
hus. Vi är färdiga att fortsätta. Nu har
det blivit varmt och solen steker. En
timmes marsch igen och vi är framme
i den minsta av byarna. Här stannar vi
inte länge, vi har dagens värsta sträcka
kvar. Nu börjar den verkliga terrängen,
kulle upp och kulle ner. Ibland undrar
man: "Hur skall jag orka ända dit
upp?", men det går fast nog är det
varmt. Efter 1 ½ tim. skymtar vi byn,
och då vi kommer fram samlas snart ska
ran av mödrar och barn, det är en stor
och folkrik by. En mamma kommer fram

till mej med en korg _ägg samtidigt som
hon stolt visar upp sina tvillingar och
frågar om jag känner igen henne. Och
visst gör jag det. Hon kom till Kibunzi
för att föda sitt barn. Hon hade fött
flera barn förut i byn, men alla hade
dött vid förlossningen. Hon förlöstes
med kejsarsnitt och jag glömmer ald
rig hennes glädje över att ha fått två
levande barn. Nu när jag kom, ville hon
visa sin tacksamhet.

Klockan har blivit fem och vi har
ännu en timmes marsch till nästa by, där
vi skall övernatta. Det känns skönt att
ha första dagens strapatser bakom sej.

Hövdingen är inte hemma, så jag får
ett rum hos en av våra lärare i byn. Poj
karna hjälper mej att få upp säng och
myggnät. Jag tar fram spritköket och la
gar lite mat, samt kokar vatten för mor
gondagens behov. Innan vi skiljs åt på

Personalen på kvinnliga kirurgavdelningen. Palmerna måste rensas ibland för att bli fina. Huset i bakgrunder,
inrymmer röntgen och lärosal,
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kvällen, samlar vi byns befolkning runt
en eld till aftonbön. Den upplevelsen
önskar jag varje missionsvan hemma i
Sverige skulle tå göra. S:i sänker sej
kongonattens mörker över byri, och man
somnar, trött efter dagens arbete.

Klockan 1/27 nästa morgon börjar vi
igen. Nu har det kommit folk från när
liggande byar också. Vid 8-tiden är vi
färdiga att gå, men d~ börjar det regna.
Vi har inget annat att göra än att vänta
och vi går in i ett hus. Efter en stund
knackar det på dörren och in kommer
en man, som säger att hans hustru är
sjuk. Kan inte mundele ( det vite) kom
ma och titta på henne?

Jag tar på mej regakappan och går.
Inne i ett litet hus, där det är alldeles
kolmörkt, hör jag en kvinna jämra sig.
När jag vant mig vid mörkret, ser jag
henne ligga på en matta på golvet. En
säng finns i huset, men naturligtvis är
den för mannen. Jag ber dem lyfta upp
kvinnan i sängen och lyssnar på henne.
Hon har haft hög feber i några dagar
och hostar. Det är inte så mycket jag
kan göra, hon får lite quinine och aspi
rin och känner sej tröstad.

Så saktar regnet av, och vi måste ge
oss iväg, vi vill ju hem innan kvällen.
Efter regnet är det såphalt i backarna
och jag tycker det är besvärligt att gå,
men ännu värre är det för pojkarna med
de tunga lådorna på huvudet. Jag vågar
knappt vända mej om när jag hör en
duns, lådorna rullar utför backen. Nu
kommer vi till en flod, och eftersom det
är i slutet av regntiden är det högt vat
ten och någon bro finns inte. Det finns
en lina att hålla sig i. Pojkarna tar sej
ett bad först och sedan försvinner de för
att jag skall få gå i. Vattnet räcker mej
till midjan, men det känns uppfriskande
med ett dopp. Men man blir snart lika
svettig igen, backarna är nästan lodräta
och första sträckan får man gå på trapp
steg av trådrötter. Detta tar 2½-3 tim
mar och det känns skönt att få vila lite i
nästa by, innan konsultationen börjar .
Här vet jag' att det bara återstår en by
och därför går nästa sträcka lättare även
om den tar 2 timmar.

Så är vi framme i sista byn. Har finns
ett sågverk med många unga familjer.
Här bor också en belgisk familj och se
dan jag slutat med barnen bjuder Ma
dame på iskall saft, det smakar bra efter
allt det ljumma vatten jag druckit förut.
Efter en stund hörs en bil, det är vår
ambulans från Kibunzi som kommer för

. att hämta oss. Ljuvliga känsla att få sät
ta sej i en bil! Vid 5-tiden på em. är vi
alla nöjda och glada hemma, tacksamma
for vad dagarna givit av både glädje och
möda. Tack ska ni ha för sällskapet!

Birgit Lindberg.

Missionskyrkan restaurerad

Efter en omfattande restaurering står
Missionsförsamlingens helgedom klar för
invigning. Med anledning av detta gör
vi en rundvandring i den nya byggna
den. - Vad det beträffar Missionskyr
kans nya gestaltning kan man med rätta
verkligen tala om en "byggnadens för
vandling". Av det äldre missionshuset
(eller som det också kallades "kommu
nalhuset") finns egentligen bara grunden
och stommen kvar. Allt det övriga är
helt och hållet nytt. Det skulle ta för
stort utrymme i anspråk att här tala om
vad som gjorts. Några saker kan dock
försvara sin plats.

Genom tegelbeklädnaden och nytt
plåttak har byggnaden fått ett vackert
utseende. Vid gaveln, där huvudingång
en är belägen, har ett belyst kors place
rats. Korset får symbolisera byggnadens
karaktär av kyrkolokal. Ovanför porten
har en vacker lykta av konstsmide sin
plats. Går vi in genom de stabila kyrk
dörrarna, kommer vi till vestibulen, vars
golv är av stenplattor och väggarna be
klädda med ekfaner. Härifrån leder dör
rar dels till kyrksalen och till kapprum
met och uppgången till ungdomsrummet,
dels till toalettrum och ett förrådsrum.
Kyrksalen är byggnadens "ögonsten".
Golvet är av eklamell med inlagd röd
korkmatta i gången, väggarna har be
klätts med faner av alm. Taket, som
sänkts betydligt, är gjutet av gips. Den

raka takytan hålles helt i vitt medan
snedytorna har en svag färgbrytning.
Belysningen är inbyggd i en ramp, vil
ken är målad i guldfärg. På väggarna
finns synliga lampetter. Estraden är ori
ginellt utformad och i fondväggen möter
oss en avbildning av Thorvaldsens Kris
tusstaty, som nu i bearbetning och gen
om sin välgjorda inplacering i en belyst
nisch ger ett starkt intryck. De nya
kyrkbänkarna levereras av AB Åtvida
bergs Industrier. På läktarens gamla
plats finns nu ett stort och ändamåls
enligt ungdomsrum. Det mesta arbetet
med detta rum har församlingens snic
karkunniga medlemmar utfört. I andra
gavelbyggnaden är församlingskök och
en mindre samlingssal belägen i botten
våningen och i den övre finns en bostad,
som också genomgått en stor förändring.
Utrymmena i den stora byggnaden sy
nes nu vara väl tillvaratagna.

Till denna korta redogörelse kan till
läggas, att byggmästare Skoglund till
sammans med sina medarbetare har ut
fört ett förnämligt, för att inte säga ett
heroiskt arbete att av det gamla, för
fallna och otidsenliga huset göra en om
bonad, praktisk och vacker kyrkobygg
nad.

Söndagen den 10 maj inviges Missions
kyrkan för sitt heliga ändamål. Mötena
hålles kl. 11, 15 och 16. Till samtliga
möten inbjudes allmänheten.

-ottar-
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Robinson Crusoe-mössorna
lades av
De höga, toppiga, långhåriga och härligt
ulliga mössorna borde ingå i Gustavs
bergs nationaldräkt. Vinden möblerar
om i både löven och "rufsen" bara man
skall ner till Centrum. Har Gustavsberg
någon nationaldräkt?

Roslagsvår brusar förbi
tillsammans med Trudie

"Afrikanen", asiaternas släkting för i
år, försvann med snön. Det gnistrade till
utanför solen. Hux-flux var de där, de
silvervita "kissarna". Himlen var så blå
att vi kände närheten till havet. Visste
instinktivt att vattnet gått upp.

Jorden reder sig att blomma
Det sker med all den självklarhet som

är naturen egen. De människor jag be
undrat mest ha stått naturen nära. De ha
haft egenskaperna att kunna skapa, ge
och ta emot. De ha också kunnat vara
sig själva i alla livets skiften.

Den största synden är:~
att inte bliva, vad man är avsedd att
bliva. Det ansåg en av biskoparna i en
morgonandakt. Kanske är det så. En yr
kesskola behöver vi, som kan slussa ung
domen över till yrkeslivet. Men en skola
någorlunda allround. För alla är inte
lika. Det är en styggelse att tvinga män
niskor till sådant, som inte intresserar
dem. Visserligen finns det ungdom som
inte intresserar sig för någonting. Det är
ju förargligt, men som tur är, är den
tunnsådd. De flesta ungdomar är dug
liga och trevliga.

Arbetstidsförkortningen borde
hälsas med glädje

Inom alla områden har det gått att
vartefter förkorta arbetstiden. Det har
skett till fromma för samvaro, frilufts-

liv, studier och vila. Ett enda stort un
dantag innebär kanske de familjer där
spriten spelar en dominerande roll vid
veckoskiftet. Benar man upp husmoders
yrket så finner man att mesta tiden
går åt till att återföra tingen i deras
rätta tillstånd. Improduktivt arbete så
att säga. Hit hör t. ex. plockning av
klipp och papperslappar, tidningar och
leksaker. Upphängning av kläder, sko
borstning, golvtvätt och diskning. Det
ökar endast något så irrationellt som
trivseln. Men tyvärr inte för husmor!
Tänker inte familjemedlemmarna om och
sköter sig själva litet bättre, kommer hon
kanske att känna sig som den lilla åsnan,
som packades på mer och mer: "tål du
detta - så tål du detta!" I så fall är
det ju inte konstigt om husmor tycker
det är bäst om familjen är utanför dör
ren! Annars är ju detta en ganska barock
tanke.

Rationalisering har varit lösen
Det är nog fortfarande en väg till hus

mors arbetstidsförkortning. Betyder det
verkligen så mycket om vi städar på
torsdagen i stället för på fredagen om vi
ändå skall använda lördagen och sönda
gen till att härja i skog och mark. Lä
genheten är lika stökig efter packning
för två dagars bortovaro som för en.

Kylskåp ha väl de flesta
Det innebär att "söndagssteken" kan

ordnas i förväg. Det finns för övrigt så
mycket annan mat som kan förvaras kall
två dagar efter till-lagningen att inköps-

dagen inte längre spelar så stor roll. Hu
vudsaken är ju att grönsakerna är ny
kokta och mjölken färsk. Matbrödet hål
ler sig fint i plastpåse. Man kan baka
litet mer på fredagen än man brukar
göra på lördagen och skicka in de hem
bakta wienerbröden i ugnen för upp
färskning på söndagskvällen eller göra
mandelsmörgåsar, om man vill ha litet
extra gott då, om man inte brukar baka
själv.

Fina lätta "burkar"
med lock som kan förses med gummi
packning, att flyttas från ugnen till kyl
skåpet (givetvis efter mellanlandning på
diskbänken en stund) och därifrån till
ryggsäck, bil eller båt, det önskar vi.

Skolans lördagstimmar borde
kunna fördelas
på veckans övriga dagar. Läxfria lörda
gar är en välsignelse. Hellre koncentre
rad arbetstid för barnen och rejäl vila
än motsatsen. Läxfria fredagar är kanske
inte möjligt.

Hur det kommer att bli står
i "Stjärnorna"

"Fiskarna ·19/2-20/3" passerade vi.
Ho vet vad vi nu kommit in i. Tidning
arna är fulla av fina chanser. Antingen
går allt framåt med stormsteg eller också
leker vi lite var den gamla leken där
det då och då fattas en stol. Jag hoppas
vi får fler horoskop!

Radien.

Britt-Louise Sundell i sin verkstad.
Prisbild av Hilding Ohlson
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Sjukkassa och reseersättning
Bästa Radien!
Med stort . intresse brukar jag läsa

Edert rosande och risande i Gustavsber
garen. I februarinumret fastnade jag med
förvåning för "Stopp och Back". Det
verkade så verklighetsfrämmande.

Men när jag kom längre fram i arti
keln kunde jag läsa följande: "Ta all
ting med en nypa salt. Det är sista före
satsen. Man skall inte tro vad folk säger
och inte ilskna till över småsaker."

Ja, det var ju väl, att Ni talade om,
att vi skulle ta det med en nypa salt
och inte tro på vad Ni säger. Vi får väl
hoppas, att även läsarna förs,tlr att det
var fria fantasier. Visserligen var det
väl avsett som ett kåseri, men att lyc
kas få med så många felaktigheter på så
få rader, det var verkligen bra gjort. Ni
har inte skrivit, att Ni erhållit de i arti
keln uppgivna svaren från sjukkassan i
Gustavsberg, men eftersom det är en lo
kal tidning tar jag det för givet. Skulle
så inte vara fallet, synes det ändå ej
skada, om Ni tar del av de tillrätta
lägganden jag här kommer att fram
föra.

Sjukkassan är icke statlig. Däremot är
sjukkassorna statskontrollerade och stats
understödda i likhet med de tidigare fri
villiga erkända sjukkassorna. Den största
skillnaden är väl den, att nu är sjukför
säkringen obligatorisk, d. v. s. alla får
vara med, även sjuka och gamla, vilka
tidigare voro utestängda från försäk
ringen.

Beträffande avgifterna nu och tidiga
re kan knappast någon jämförelse göras,
enär förmånerna icke är jämförbara. Om
man emellertid skulle ta hänsyn enbart
till dagsersättningen (sjukpenningbelop
pet) och våga sig på en jämförelse kom
mer man fram till följande resultat: För
att få en sjukpenning på 6 kronor per
dag betalades förr 105: 60 per år mot nu
96: - kr. För 14 kr/dag (den högsta
sjukpenningen i den erkända sjukkassan)
var årsavgiften 229: 80 mot nu 147: -
kr. Dessutom är ju nuvarande sjukvårds
förmåner betydligt bättre än under den
frivilliga sjukförsäkringens tid.

Ni talar även om en avgiftssänkning
från nyår. Tyvärr! Kven detta är fel
aktigt. Ingen ändring sker i avgifterna
den 1/1 1959. Ni har tydligen förväxlat
avgiftssänkningen som avser den frivilli
ga försäkringen.

Bestämmelserna angående reseersätt
ningar har vållat bekymmer för sjukkas-

sorna och helt förståeligt även viss irrita
tion bland medlemmarna. Men att påstå
att reseersättningsförmånerna var bättre
före den allmänna sjukförsäkringen är
absolut fel.

Då betalades ingen ersättning alls för
resor till och från läkare. Den enda
reseersättning som lämnades var för re
sor vid intagning på sjukhus. För när
varande lämnas viss reseersättning för
erhållande av läkarvård hos enskild lä
kare eller vid allmänt sjukhus. Ersätt
ningen begränsas dock till närmaste tjän
steläkare (provinsialläkare) eller i de fall
hänvisning finnes till allmänt sjukhus,
beräknas ersättningen till närmaste all
männa sjukhus, där erforderlig vård
kunnat meddelas.

Vid sjukhusvård betalas i allmänhet
hela kostnaden för intagning till sjuk
vårdsinrättning som intagits i förteck
ning som fastställts av Kungl. Maj:t. Där
finnes även Ersta sjukhus upptaget, var
för intagningsresor dit ersättes av sjuk
kassan. 1\ven hemresor efter sjukhusvård
ersättes i den mån kostnaden överstiger
4 kronor.

Sjukresorna har under föregående år
varit föremål för utredning, varvid vissa
ändringar föreslagits. Dessa bearbetas nu
inom socialdepartementet och vi får väl
hoppas att beslut om erforderliga lag
ändringar kommer att fattas av vårriks
dagen.

Ja, så återstår uppgiften om de svar
Ni uppger Er ha erhållit vid "kruppan
fallet" och "hjärnskakningen". Jag vet
inte om det är menat som skämt, eller
om Ni genom detta vill framhålla hur
illa sjukkassan bemöter medlemmarna.
Men, vi kanske ska låta läsarna tolka
det som var och en anser passande.

Emellertid hoppas jag, trots dessa till
rättalägganden, att Ni inte blir rasande
utan fortsätter med Edert rosande och
risande.

Därest Ni önskar ytterligare informa
tioner om den allmänna sjukförsäkring
en, är Ni hjärtligt välkommen till sjuk
kassan.

Tage Leonardsson,

Varför inte fråga?
Det heter ibland att "frågan är fri".

Men tar vi det ordet på allvar? Vågar
vi söka klarhet genom en enkel och rätt
fram fråga? Inte alltid, i varje fall.

Vi är i allmänhet alldeles för häm
made av i många fall onödiga och löjliga
hänsyn. Vi har i regel en stark benägen
het att verka säkra och duktiga. Det
bjuder emot att blotta sin okunnighet
för omgivningen, och denna inställning
medför att mången håller inne med så-

dana frågor, som med fördel kunde stäl
las. Och så förleder oss vår missriktade
ambition att tiga med frågorna och kon
servera okunnigheten. Dumt nog.

En man berättar att han nyligen av
lyssnat ett föredrag, vars innebörd han
inte helt förstod. Ett par av de termer
som talaren använde var honom främ
mande, och han hade inte mod att spör
ja talaren om deras betydelse. Under
vårt samtal vidgick han utan omsvep att
han skämdes över att behöva avslöja
sin okunnighet. Man skulle kanske fun
nit honom bakom och löjlig, och han
kunde inte förlika sig med tanken att
någon skulle ha roligt på hans bekost
nad.

Ack ja, vad har inte prestigedjävulen
på sitt samvete!

Det kan aldrig vara löjligt att genom
frågor och samtal söka vinna klarhet i
sådana ting, som vi inte behärskar. Om
vi inte är så värst durkdrivna när det
gäller exempelvis utrikiska, kan vi vara
mera kunniga inom andra viktiga om
råden. Vad är väl naturligare än att vi
öppet och frimodigt frågar om det vi
inte vet och att vi å andra sidan med
glädje delar med oss av våra kunskaper,
när detta påkallas.

Just i det här återgivna fallet, dvs. be
träffande främmande termer, kan det
vara särdeles lämpligt att omedelbart
klara upp begreppen. Kanske kan våra
frågor tjäna som en nyttig tankeställare
för talaren själv. Han kan få anledning
att ompröva sitt ordval och förenkla
det, eller att förse krångliga termer med
en liten förklaring, när erfarenheten vi
sar att detta kan behövas. Det måste i
varje fall vara värdefullt för frågaren
att få saken belyst och vinna klarhet,
istället för att förbli okunnig, och till
följd därav missbelåten med sin feghet
och okunnighet.

En förnuftig person blir inte ledsen
över frågor i anslutning till hans resone
mang. För en talare kan det ibland kän
nas tomt om ingen säger något och om
alla frågor uteblir. En lyssnare som i
bästa avsikt frågar om för honom dunk
la ting, är en god och sympatisk lyss
nare.

En liten undran kan i många fall bi
dra till att belysa okl;ra ting och sking
ra onödiga missförstånd, och det har bå
de talare och lyssnare nytta och glädje
av. Här har vi en väg till bättre kun
skaper och ökad trivsel - och nog är
det synd att inte utnyttja de tillfällen
som bjuds att slå in på den vägen.

Ingen falsk ambition, alltså! Låt oss
sticka upp med frågor, när så behövs.
Förnuftiga frågor är både nyttiga och
hedersamma. Det ska vi ha klart för oss.

V.].
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Diskussionscirkeln Forum hade års
träff den 22 april. Till styrelse och sam
tidigt red.kommitte utsågs Axel Ohlund,
ordf., Fritz Berg, sekr., Harald Lind
holm, kassör, Gösta Dahlberg, red. o.
ansv. utg., Yngve Nyström, och som
suppleanter Bertil Peterson och Edla Ar
vidsson. En livlig diskussion om Forums
verksamhet och om tidningen Gustavs
bergarens ekonomi utspann sig. Tidning
ens redigering och innehåll samt frågan
om honorering av bidrag var också på
tapeten. Annonspriset fastställdes till 50
öre mm, tacknotiser debiteras med 5 kr.
En aktion för ytterligare prenumerant
anteckning skall göras, en ny minneslista
utarbetas m. m. Forums medlemmar sik
tar nu närmast på ett studiebesök vid
Vår Gård. Det hela slutade med att
kvällens ordf. prisade red. för ett gott
arbete, vilket naturligtvis tacksamt no
terades.

Pensionärernas försäljning, onsdagen
den 18 mars var en stor dag för Berga
salen. Sällan har sådan trängsel, sådant
sorl och sådan oppär stämning rått där
inne i Kvarnbergets djup. I ett par års
tid hade den idoga gruppen av glada och
trevliga s. k. åldringar träffats varje
vecka och arbetat på sina saker av alla
de slag. Ja, det här var ingen vanlig
försäljning med porslin, kuddar, lakan,
täcken, som vi är vana vid. Här såldes
de läckraste halsband vid en disk, korg
ar och karottunderlägg vid en annan,
nallebjörnar här och påskpynt där. Tom
bolahjulet snurrade och en ringlande kö
gjorde snart slut på lotterna. Manskören
sjöng och tonerna trängdes och knuffa
des i sorlet. Bland kaffeborden var
trångt och gemytligt där Anna Eklund,
Hedda Karlsson och Annie Elfström
slog i och ej var snåla på doppet. I kö
ket gjorde Alma Magnusson och Jenny
Danielsson en beundransvärd insats och
ute i försäljningen syntes Hulda Olsson,
Lilly Boox, Anna Svensson, Hildur Jo
hansson och Selma Karlsson i fullt be
styr, men glada och nöjda. För att inte
glömma gubbarna alldeles, så hade ord
förande Karl Edvin Larsson jämn gär
ning med att hålla i trådarna. Erik Hjal-

mar och Samuel Svensson hade sitt och
mörtnäsarna Karl August Karlsson och
Oskar Eriksson hängde med till slutet.
Ja, 2.287 kronor kammades in. Utöver
försäljningen på de egna artiklarna blev
det inkomster på den matkorg, som Kon
sum skänkt och på fabrikens skänkta
porslin. Det var en grupp trötta men
mycket nöjda pensionärer och medhjäl
pare som i en rökig och skräpig Berga
sal avslutade kvällen med en smörgås
och dricka i all enskildhet. Och nu är
arbetet igång igen för nästa omgång i
Bergasalen.

Civilförsvaret i Gustavsberg hade den
3 april en sammankomst i Bergasalen,
varvid man utbytte erfarenheter från
föregående års stora övning. Tidigare
hade Gustavsbergs Fabriker inbjudit till
middag på Strandvik, i vilken ing. Hjal
mar Olson kunde hälsa gäster från Läns
styrelsen, Fo 46, kommunen, företaget
och organisationerna välkomna. Bland de
närvarande märktes Landshövding Erik
Westerlind, landsekr. Gösta Falk, civil
försvarsdir. Herman Lövgren och Kap
ten K. A. Nordlund, fobef översten S.
Haglund, infbef överstelöjtn. B. Bränn
ström. Länets nya hövding Erik Wester
lind, som tidigare på dagen besett fabri
kerna och samhället, var närvarande och
uttalade sin tillfredsställelse över det in
tresse som samhällsborna ådagalagt för
civilförsvaret, varjämte han prisade det
goda samarbetet överhuvudtaget mellan
fabrik och samhälle. Programmet inled
des med musik av Gustavsbergs orkester
förening, varefter civilförsvarschefen i
Gustavsberg, Gunnar Lindfeldt hälsade
välkommen och erinrade om den omor
ganisation, som nu ligger på riksdagens
bord. Hur denna än gestaltar sig kom
mer det alltid behövas intresserade in
satser från enskilda, och han rekom
menderade varmt en frivillig medverkan
i den nu återupplivade Civilförsvars-

Två hövdingar tillhopa.

Walter Weimark får guldmedalj av länets
hövding.

föreningen i Gustavsberg med omnejd.
Civilförsvarsdirektör Herman Löfgren
inledde sin återblick på erfarenheterna
från fjolårsövningen med en jämförelse
mellan den vackra vår vi nu upplever
och de mörka händelser i världen, som
inte inger hopp om folkförsoning, och
som gör att vi alltid måste vara beredda
att hjälpa och skydda liv och egendom
i vår hemtrakt, om ~färd skulle komma
däröver. Vi kan aldrig med en övning
återge verklighetens svåra belägenhet. Vi
kan söka leva oss in i det på ett mildare
sätt, och först efter en lång tid se vad
som brister i vår beredskap.

Herr Lövgren ansåg att samarbetet
mellan verkskydd och civilförsvar vid
den stora övningen varit gott. Han över
gick sedan till mera detaljerade syn
punkter, byggda på kontrollanternas
uppgifter, och skisserade den föreslagna
omorganisationens huvuddrag. Efter det
ta anförande följde filmvisning av de
upptagningar som gjorts i samband med
övningen av Sveriges Radio-TV.

Landshövding Erik Westerlind förrät
tade utdelning av hederstecken. Gustavs
bergs Fabriker erhöll Sveriges Civilför
svarsförbunds plakett i silver, som mot
togs av ing. Hj. Olson. Förtjånstecknet i
guld tilldelades Walter Weimark, i sil
ver till John Bellander, Harald Lind
holm, Erik Mehlqvist, Fredrik Möller,
Anders Steen, Artur Teglund, brons
tecknet överlämnades till lottachefen,
fröken Anna Larsson, G. A. Adborn,
Ivan Johansson, E. Wadström och A.
Olofsson. Bordsflaggor förärades Boo
Lottakår, Gustavsbergs Lottakår och
Gustavsbergs Hemvärn. Slutligen erhöll
följande Civilförsvarets hedersdiplom:
Fru Anna Larsson, Astrid Neyman, Irma
Olofsson, Tora Severin och Gösta Gö
ransson. Landshövding Westerlind tac
kade samtliga för deras insatser och ut
bringade ett fyrfaldigt leve. - Efter
musik avslutades kvällen med att major
Per Björkman med film och bild talade
om vad som kan komma att krävas av
Civilförsvaret i den nya rymdåldern.
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s leorpulrott har haft en livlig
:ö::-o-ånäsong. Vid Koop. RM på skidor
som gick i Luleå den 15 mars togs lag
priset hem för alltid av gustavsbergarna
Birger Andersson, Gunnar Olofsson och

ven-Erik Ostlund. Äldre och yngre old
boysklasserna hade Folke Anevret och
-alfrid Berglund som segrare och i Ung

domsklassen tog våra grabbar både 1 :a
och 2 :a lagpris, i det att Allan Bergqvist,
Kjell Lundberg, Royner Bergqvist och
Runar Dahlgren toppade prislistan. -
I bordtennis har fabriken haft 2 lag
med i korpserien, där vårt 1 :a lag vann
alla matcher i sin serie. Fabriksmäster
skapen i denna relativt nya gren sam
lade ett dussin deltagare och några nya
förmågor dök upp i gamet. Ove Thunell
blev mästare. - Korpbockeyn resultera
de i att TPF:s 1 :a lag vann överlägset
över sina 7 konkurrenter. - I Koop.
DM i fältskjutning vann Gustavsberg
åter ett lagpris. - Korpvarpan har fi
rat sitt 15-årsjubileum, varvid Gunnar
Möller, Axel Eriksson och Gösta Dahl
berg förärades hedersplakett. Gunnar
Möller fick vid samma tillfälle också
Stockholmskorpens förtjänstnål. Varpa
gubbarna sätter nu igång träningen för
klass 2 i Varpaserien, som börjar i slu
tet av maj. Handbollslaget, som har
stommen från Fleminggatans försäljar
stab, placerade sig på 3 :e plats i korp
seriens klass 7. De tänker nu pröva på i
Koop. alliansens tävling. Till Koop. fot
bollsalliansen har vi också anmält lag,
och vi tror nu att det går bättre än
häromåret, då laget slogs ut i första
matchen. Slutligen kan nämnas att några
man just anmälts till årets korpterräng,
att orienterarna är i full fart med trä
ningen och att fria idrotten väntar på
att Farstaborgs banor ska bli klara för
löpning, hopp och kast. Det är på tiden
att vi tar ett fabriksmästerskap där
också.

ABF:s studiecirklar hade ordnat av
slutningssamkväm i Bergasalen den 22
april. Programmet bjöd på musik av
Sven Petterssons kvartett, sång av mans
kören, sketcher och danser av Selma
Larssons teatergrupp samt ett särskilt
uppskattat framträdande av nybörjare
och fortsättningsdeltagare från gitarr
kurserna. ABF:s ordf. presenterade någ
ra av höstens mest aktuella kurser och
uppmanade till ökat studiedeltagande i
kommande säsongs cirklar och kurser.
Särskilt betonades vikten av deltagande
i sådana kurser som håller idedebatten
vid liv så att de politiska och fackliga
organisationernas medlemmar lär sig vad
deras organisation ytterst syftar till.

Gustavsbergs Folkparksförening u. p. a.
hade Årsmöte den 10 april under ord
förandeskap av Ando Björck. De avgå
ende styrelseledamöterna Arne Qvist,
Arne Johansson, Torsten Sandqvist och
Sven Wadström omvaldes. Ordförande
är Gustav Roos med Arne Qvist som
sekr. och Axel Björkman, kassör. Revi
sorerna Gunnar Olovsson, Evert Anders
son och Axel Ohlund omvaldes.

Ur årsberättelsen kunde man utläsa
att dansen i Bergasalen samlat i genom
snitt 121 personer per gång, medan den
samma i Parken har ökat till 417 per
gång. Trots detta visade Parkens konto
en förlust på i runt tal 6.000 kr.

Biografen har i realiteten lämnat en
vinst på 10 kr. per föreställning och till
bion har kommit c:a 25.000 personer.

Folkparken har under året på särskilt
konto insatt drygt 31.000 kronor till den
s. k. Parkhallsfonden.

Bland årets gästande artister kan näm
nas Thory Bernhard och Zarah Leander.
Bland gästerna kan även antecknas Resos
midsommarresa till vår park med 350
deltagare. Styrelsen räknar med att även
i år få ta emot Stockholms-reses mid
sommarfirare.

Vid Koop. D.M. i Fältskjutning som
ägde rum i Gustavsberg den 15/3-59 del
tog ett 40-tal skyttar från Kooperativa
företag från Stockholm med omnejd.
D-mästare blev som framgår av pris
listan Lennart Laridin, Konsum. Omedel
bart efter tävlingens slut företogs utdel
ning av ett 20-tal hederspris varefter
Herr Weller från Kooperativa skytte
klubbarna, överlämnade dessas förtjänst
medalj i guld till Manfred Lindstedt som
tack för hans arbete med banläggning
vid tävlingarna, som i år gick för 11 :e
gången. Prislistans topp har följande ut
seende:
1. Lennart Ländin, Konsum 27 tr.

Distriktsmästare, guld.
2. Bertil Bergström, Gustavsberg 26 tr.

Silvermedalj
3. Leif Ullberg, Gustavsberg 25 tr.

Bronsmedalj
4. Nils Holmlin, Folksam 24 tr.

Bronsmedalj
5. Manfred Lindstedt ·24 tr.

Bronsmedalj

Tore Scholtze har fått Postsparban
kens Jubileumsplakett, men så har han
också hållit ut som kassör i den spar
klubb, som bildades på HPF för 17 år
sedan.

Vårutflykter planeras nu på en del
fabriksavdelningar till en kommande fri
lördag. Glasyravdelningarna har chartrat
ett plan för flygresa till Visby, medan
Dekor tar Stockholmaren till Göteborg,
där det blir sightseeing, besök på Lise
berg och vid Långedrag.

Hilding Ohlson har fått en brons
medalj i Svenska Fotografers förbunds
utställning på Byggnadsföreningen i
Stockholm. Bilderna, från Gustavsbergs
fabriker, har vi tagit med i denna tid
ning. Här nedan har han Bohus-serien i
parad.



1 GUSTAVSBERGAREN APRIL 1959

.fO/vl SAGT VAR...

Det offer vi får göra
Människornas möjligheter till trivsel

och anpassning i det alltmer komplicera
de samhället och i' den teknikens laby
rint, som modern industri och företag
samhet tydligen har kommit in i, hör ju
till vår tids till synes stora och avgöran
de frågor. Hela vår tillvaro är fylld av
kontraster. Det är inte alltid självklart,
att man kan sätta likhetstecken mellan
välstånd och lycka för individen.Men det
är däremot självklart, att en brutal och
hård kamp för tillvaron och de mest ele
mentära möjligheterna för lycka och per
sonlig harmoni inte skapar förutsättning
ar för en sund och personligt stimuleran
de anpassning i samhället.

Vi är ofta ytterst oangenämt berörda
av ungdomskriminalitetens omfattning
och oroande tillväxt. Vi är bekymrade
inför det faktum att respekten för liv
och egendom på sina håll tydligen är un
dergrävd. Det händer så mycket som vi
knappast varken vill eller kan begripa.
Den mest påtagbara och omedelbara ma
teriella nöden har vi jagat undan. Därför
tycker vi att allt som händer och sker,
och som inte kan hänföras till vad vi vill
kalla för gällande och vedertagna nor
mer för samlevnaden, på något sätt är
så oförklarligt och obegripligt. Kan allt
detta verkligen hända hos oss? Ar detta
den tacksamhet människor visar för att
de undfägnas ett tryggt och välordnat
folkhems alla välsignelser? Det är svårt
att få svar på. allt detta. Men varför frå
gorna, varför all denna undran och des
sa dystra reflexioner?

Frågan om människornas trivsel kan
inte bara motiveras ur rationella och
kallt förnuftsmässiga synpunkter. Vi le
ver i de snabba omvälvningarnas tid.
"Eviga sanningar" prövas både hänsyns
löst och kritiskt och många värden riske
rar att kramas sönder av snäva tidsmar
ginaler. På alla avsnitt i samhället sker
snabba scenförändringar. Se bara vad
vår generation fått uppleva på teknikens
och kommunikationernas olika områden!
Världen har hastigt förändrats inför våra
ögon. Det är klart, att så snabba om
vandlingar också sätter sin stämpel och
sin prägel på den mänskliga samvaron, ja,
på hela vår tillvaro. Det kan hända, att
vår generation får affra den harmoni
och den lycka den normalt borde ha
kunnat gjort anspråk på just i denna ti-

dens hastiga förvandling och denna hän
synslösa omvärdering av normer och
livsmönster.

Se på den industriella och tekniska ut
vecklingen! Den har drivit fram med så
våldsam fart att människan blivit satt
på efterhand, ja, det händer faktiskt att
hon blir bortglömd helt och hållet. Ra
tionalisering och teknik i övrigt tar inte
alltid hänsyn - kanske t. o. m. ytterst
sällan - till människornas egenart, skif
tande intressen och stämningslägen. De
företagare och industriledare, som driver
på rationaliseringen utan några som helst
hänsyn till dessa elementära mänskliga
egenskaper, tänker och handlar uteslu
tande i verktyg och maskiner. För dem
är människorna blott nödvändiga kom
plement till den tekniska utrustningen.
Handlar man så av slentrian eller ovilja,
då leder det slutligen till konflikter mel
lan försöken att effektivisera den teknis-

. ka utrustningen och människorna, som
nödgas agera på utsatta poster inom det
industriella spänningsfältet.

Det lönar kanske föga att fråga efter
orsakerna, det räcker att blott konstatera
att något av den personliga atmosfären
kring själva arbetet och i arbetet har
försvunnit med teknikens hastiga utveck
ling i vårt moderna arbetsliv. Vi kan
beklaga ett sådant faktum och vi kan
begråta en sådan utveckling men vi mås
te samtidigt medge, att vi har ytterst
små möjligheter att driva utvecklingen
in på andra banor. De som medverkar i
vår tids industriella omdaningsprocess
nödgas - kanske mot sin vilja - att
göra sina offer. Den tekniska utveck
lingen kräver en allt längre och längre
driven specialisering. Vi är inne i exper
ternas gyllene - och farliga? - tidsål
der. Hela expertsystemet i industrin och
näringslivet är en direkt följd av de
långtgående krav på snabbhet och effek
tivitet som moderna företagare ger ut
tryck för i olika sammanhang.

Är detta en fara, är det oroväckande
på något vis? Vi kan nog enas om, att
experterna gärna är benägna att förstora
just den detalj av helheten som de av en
slump eller någon annan anledning kom
mit att ägna sig åt. Expertväldet kan
vara ett hot mot en harmonisk balans
och en lugn utveckling i arbetslivet. Det
ta hot behöver inte alls vara en följd av
experternas ambitioner, men företagarna
blir gärna benägna att nonchalera sådant
som har med intuition och irrationella
motiveringar att göra. Arbetsplatsen blir
planlagd i sina mest utstuderade detaljer
och vi stöter på detta kännbara men
kanske ändock svårförklarliga som vi
brukar kalla för jäkt och hets.

Trivsel och anpassning hör inte alltid
ihop med och kan inte alltid motiveras
av rationella och för alla gripbara fak-

torer. Det är svårt, för att inte säga
omöjligt, att i ett avtal eller i en för
ordning precisera allt det som konstitue
rar trivsel och gör människorna mera po
sitivt benägna att anpassa sig till stän
diga och snabba förändringar i den mo
derna produktionsprocessen. Om det är
så - och vem vill stiga fram och för
neka den sanningen - att människan
satts i klämma, att hon helt eller delvis
har glömts bort, ja, i sanning då gäller
det verkligen att hinna ifatt människan.
Det är en stor men oundgängligen nöd
vändig uppgift i vår tid.

Red. Gösta A. Svensson
Metallarbetaren.

Arbetsanpassning
God arbetsanpassning på varje enskild

arbetsplats garanterar god arbetskonti
nuitet och hög arbetseffektivitet. Den
ökar trivseln och minskar risker för
trötthet, svaghetstillstånd, yrkesskada
och olycksfall. Människan har sina be
stämda fysiologiska och dessutom sina
individuella begränsningar, och arbetspå
frestningen får ej överskrida tolerans
gränserna om anpassningen skall bli god.
Hittills har det ansetts naturligt att män
niskan alltid anpassat sig till nya förhål
landen. Med nuvarande takt i tekniska
framsteg kan man emellertid befara att
människans anpassningsförmåga inte kan
avancera i samma tempo. I vissa fall,
t. ex. inom flygtekniken, har människo
kroppens fysiologiska toleransgränser
nåtts redan för länge sedan och härefter
måste all vidareutveckling grundas på
detta faktum. Även i det industriella ar
betet kan man genom sönderspaltning av
arbetstempon och genom ökning av rö
relsehastigheter komma fram till arbets
metoder som är ohållbara i längden. Dels
kan själva arbetsbelastningen bli för stor,
dels kan skadeverkningarna ökas genom
att man inte utnyttjat människans fysio
logiska färdigheter på rätt sätt,

Bioteknologin vill att man vid tek
niskt handlande tar hänsyn till dessa
viktiga frågor. Den industriella arbets
miljön, den maskinella utrustningen och
de manuella arbetsmetoderna borde ut
formas så, att människans arbetsförmåga
utnyttjas på rätt sätt och i optimal om
fattning, vilket bör garantera den maxi
mala totalprestationen. Den bioteknolo
giska iden har från ena sidan en män
niskovårdande och från andra sidan en
produktionsbefrämjande innebörd, var
för detta arbetsfält borde vara lämpligt
för välsignelsebringande samarbete mel
lan tekniker och läkare.

Ur en uppsats i Affärsekonomi av
dr A. Yllö, Volvo-Pentaverkcn.
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_-i ••leobolproblem inom industrin
För en del år sedan inträffade ett

olycksfall med dödlig utgång vid ett av
våra större varv. En man kom gående
på väg till sitt arbete och plötsligt kom
en plåt nedfallande som praktiskt taget
klöv honom mitt itu. En utredning om
orsaken till detta hemska olycksfall gjor
des och man fann därvid följande: Plå
ten transporterades från upplaget till
fartyget med en stor lyftkran. Den fast
hölls medelst en skruvanordning. Denna
skruvades fast vid plåten när den låg,
varefter plåten lyftes av kranen till någ
ra decimeter från marken. Därefter
vreds skruven till ytterligare så hårt man
orkade. Risken för att den efteråt skulle
glida ur klogreppet var, kan man säga,
obefintlig. Och likväl hände det denna
gång. Anledningen var att den man, som
skulle göra den sista åtdragningen hade
varit ute och festat på natten och var
ordentligt "dagen efter". När han skulle
dra till drog han åt fel håll och lossade
skruven i stället. Ett litet felgrepp på
grund av alkoholefterverkan och ett
fruktansvärt resultat.

Och detta är inte enastående, även om
olycksfallet blev hemskare än det stora
flertalet.

Det är ett exempel på att alkoholen
medför stora risker för olycksfall. Men
alkoholen medför inte blott ökad olycks
fallsrisk, den medför även ökad från
varo, långsammare arbetstakt och kvali
tativt sämre arbetsresultat och därmed
nationalekonomiska förluster och inte
minst många mindre önskvärda sociala
konsekvenser.

Men vad skall man göra i de enskilda
företagen? Så vitt jag kan förstå är det
första och viktigaste att få alla parter
med på de åtgärder som skall vidtagas
Från arbetsgivare och arbetstagare mås
te representanter komma tillsammans
och ingående diskutera hur man på bästa
sätt skall kunna hjälpa de alkoholsjuka
och hur man även effektivast skall kun
na förebygga nyinsjuknanden. Här som
alltid när det gäller behandling av sjuk
domar gäller det att en tidig diagnos är
en förutsättning för ett gott resultat.

Som förebyggande åtgärder kan man
räkna följande:

1. Förbud mot att införa och förtära
spritdrycker på arbetsplatserna. En viss
kontroll av omklädnadsrummen och skå
pen där måste nog även genomföras.

2. En noggrann undersökning av ny-

anställd arbetskraft, som även tar sikte
på att ej få in alltför svåra alkoholmiss
brukare, måste föregå anställningen.
Detta behöver inte betyda att alla som
varit kända som spritmissbrukare måste
avvisas, men väl att de måste observeras
noggrant och stå under någon form av
kontroll under anställningen.

3. Önskvärt är kanske införande av
spritfria personalfester. Huruvida man
skulle kunna förbättra sederna genom
att enbart bjuda på något vin är disku
tabelt.

4. Upplysningsverksamhet, t. ex. ut
delande av broschyrer, artiklar i perso
naltidningen, uppsättande av affischer,
föredrag av lämpliga föreläsare, propa
gandamässiga filmföreställningar osv.
Där industriläkare finnes kan han ju
synnerligen aktivt delta i denna verk
samhet.

· 5. Stimulerande av fritidsverksamhet.
Detta tror jag för min del är den mest
betydelsefulla åtgärden. Den allt mera

_ förkortade arbetstiden ger ju längre och
längre fritid. Och många människor vet
inte alls vad de skall hitta på när de är
fria och blir oroliga och ångestfyllda.

De fall, som super på arbetsplatsen
torde väl vara relativt ovanliga och det
gäller därför först och främst att lära
sig att känna igen dem som super utan
för arbetsplatsen och endast är "dagen
efter" i arbetet.

Sådana tidiga symtom är:
a) Upprepade försenade ankomster

och för tidiga avbrott samt frånvaro da-

garna efter fridagar och efter avlö
ningsdagar.

b) Ofta förekommande frånvaro nå
gon dag eller halv dag, förklarad med
illamående, huvudvärk, olycksfall utan
för arbetet eller annan svårkontrollerad
orsak.

c) Förändring i sinnesstämningen i
form av retlighet, trötthet med vresig
het, liknöjdhet, bristande hänsyn till
andra m. m. Denna förändring av sin
nesstämningen kan ej sällan ses just da
garna efter en bättre fest.

d) Försämring av arbetets kvalitet och
speciellt en periodisk försämring av det
vid samma tidpunkter som nyss nämnts.

Som framgår av vad som nämnts är
alkoholproblemet inom industrien stort
och betydligt större än vad man i all
mänhet känner till inom företagen. ¼ av
fallen är i allmänhet inte kända. Spriten
förorsakar mycken frånvaro och stort
produktionsbortfall och är därför inte
blott farlig för individen utan även för
samhället. Vi kan inte leva som industri
land utan konkurrens med utlandet och
denna konkurrens måste vara mycket
framgångsrik om vi skulle kunna leva
och alldeles särskilt om vi skall kunna
behålla de sociala förmåner vi nu har.
Ty pengarna till dessa kommer i sista
hand från produktionen.

Vi måste därför gemensamt sträva mot
alla produktionsnedsättande faktorer och
bland dessa är alkoholismen en av de
större.

Ur en broschyr av Dr Stig Thomee.

Vårfotboll på Ekvallen.
Foto: H. Ohlson
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orslinshyllan i Konsumbutiken
~ därute i provinsen var sig lik.
~ Under helgen gjorde jag visit

igen, och det är några år sedan sist.
Där stod som vanligt importkopparna
av fältspat, flint och "japanskt" upp
blandade med litet plastgrejer från Små
land. Men inte kunde jag se någon Lan
cett eller Grå ränder, och inte heller de
populära Salix, Pike och Meissen, som
Erderyd är så stolt över. Priset på kraf
set på hyllan höll sig mellan 12-30 kr
dussinet. Vår fajans, Karneval, Stengod
set, Argentan syntes inte till, och skulle
man ha en presentvas så fick det bli nå
gon utländsk grannlåt eller en lerpyts
från Uppsala. Jo, det var en Konsum
butik, sa jag, vars medlemmar indirekt
är ägare av en porslinsfabrik i Gustavs
berg. Det· är en uppenbar nonchalans
mot kunderna, tycker åtminstone jag,
att inte reservera en hylla i landsortens
Konsumbutik för enbart Gustavsbergs
kvalitetsporslin, ja det är snudd på sabo
tage mot fabriken, som går i spetsen
för stil och kvalitet, för starkt och form
skönt porslin, medan den kämpar för
tillvaron. Jag sökte pejla porslinssinnet
hos familjen jag gästade. Man tycks vilja
ha grannlåtskoppar på landet och har
underutvecklade begrepp om kvalitet,
former och mönster. Men biträdena och
konsumföreståndarna kanske har por
slinskunskap, Varför delar de då inte
med sig, och slutar med att bjuda med
lemmarna importerat smäck?

@

~

andra sidan delgavs mig här
omdagen en tanke, uppsnappad
vid ett husmodersprogram i ra

dio. Det "fina" porslinet med färg, guld
och annan utsmyckning må göras av flint
och fältspat. Det använder man vid hög
tidliga tillfällen, och det är ju inte så
ofta, så det porslinet kommer att han
teras varsamt. Vardagsporslinet bör vara
starkt, enkelt och smakfullt i form och
dekor. Det kan alltså inte bli tal om an-

nar än Gustavsbergs benporslin! - Frun
i huset jag gästade var ledsen över ett
dussin holländska koppar, inköpta i
Konsum, vars hänklar undan för undan
ramlade av - simsalabim! Hon blev gi
vetvis förskräckt när jag tog en av hen
nes finkoppar i hänkeln - en Meissen i
benporslin - och slog koppen mot bor
det. Så klart att den höll! En annan,
grann kopp, rest av ett dussin a 14 kr,
gick i bitar vid samma experiment. Sens
moral: tJka tillverkningen av benporslin!
Sälj det odekorerat! Propagera för
Gustavsbergs vackra och starka vardags
porslin i ben! Det håller vad det lovar!
- Men Försäljningen säger nog om det
här: Du är nog bra på ditt - men för
säljning begriper du inte. - Nej, den
kan jag faktiskt inte bli klok på.

i ubbla WC och flera tvättställ
blir snart standard i moderna
badrum. Det tror vi i Gustavs

berg. Se baksidan på den nya telefonka
talogen! Att vi får ökad produktion av

· sanitetsporslin förminskar ju inte trivsel
värdet i ett dylikt arrangemang. Eller
vad säger ni i familjer på 4-5 personer,
som slåss om badrummet på morgon
kvisten?

På tal om framtidens bostad, nog går
utvecklingen framåt med stormsteg, så
pass att en hel del finesser kommer att
sätta sin prägel på våra barns hem en
gång. Värmen kommer att ledas i slingor
i golv och väggar, energin ges från leka
la atompatroner, som säljs av OK som
man nu säljer olja, och de räcker till att
också lysa upp våningen och ge kraft åt
TV i färg, tvättmaskin och frysbox.
Möblerna är i vackra färger av bestän
digt, tvättbar plast. Andra tekniska ny
heter att förtiga.

Det blir så behagligt att familjen mås
te ha en sportstuga på Ingarölandet, där
den får sin fritidskoppling genom att
leva, och göra det själv, som man gjorde
på SO-talet. Man äter förstås till vardags
på plasttallrikar, som efter begagnandet
skaffas bort till ompressning. Men till
helg och högtid dukar man alltjämt med
Gustavsbergs fina, vita porslin. - Jag
borde ha ett dussin koppar för denna
fina reklam!

evar, agn och spö hägrar nu för
en och annan, som brukar vara
bakom flötet. Redan nu spinner

och metar våra sportfiskare i Baggen,
Grisslinge och Osby, och spinner så smått
inför första metardan, som står för dur
ken. Snart berättar de för oss om gäd
dan som högg och om storleken på den
man hade vid båtkanten. Fiskarna tycks

öka i längd efter varje sommar, troligen
ett resultat av den inplantering som
gjorts under åren. Fiskeentusiasterna ilar
hem efter jobbet, för att strax därpå ila
nedåt båten med utrustning. En del me
tar på känn, andra på mask, och det
händer att dom också får fisk, enligt vad
fiskekorten berätta. Elaka rykten vet be
rätta att en av de flitigaste ämnar sluta
med att fiska. Han har för korta ar
mar ...

gna hemmet och torvan innebär
för många ett mål, som man
hoppas på att en gång kunna

förverkliga. Trots att stat, kommun och
företag stött verksamheten, har den haft
det trögt. Kostnaderna har för den en
skilde förefallit alltför dryga. För 17 år
sedan hade vi ett projekt för egna hem
i Grindstugärdet, men då bara några få
vågade ta erbjudandet, så föll iden och
det blev hyreshus i stället. När man tit
tar tillbaka på villkoren, så är det inte
utan att man gärna skulle ha velat se
dessa egna hem realiserade. Då hade man
bott relativt billigt i dessa dagar. Egna
hemsbyggarens erfarenheter är hårt jobb
och ekonomisk återhållsamhet. Varför
man hellre drömmer om en lotterivinst
för att köpa ett eget hem, än att våga
sätta igång. Desto mera glädjande är det
att egnahemsbyggandet i Gustavsberg
åter synes skjuta fart. De 30 pionjärerna
kommer att följas av flera, ty på Kom
munalkontoret är det anmälningskö. Ge
nom Länssparbanken har ett flertal unga
människor gått in för bostadssparande,
och inom en snar framtid växer nu ett
större område i Lugnet ut till ett triv
samt samhälle av egnahem, omgärdat av
vackra trädgårdar. •

ulia Pettergren bör förkovra sig
i engelska och fysik. Känns an
maningen igen? Litet till mans

har gustavsbergsföräldrar fått den som
en försenad påskhälsning. En del strun
tar väl blankt i papperet och tänker
att om inte telningen vill plugga, så får
vederbörande skylla sej själv. Andra tyc
ker det är synd att grunden till kunska
perna ska sumpas, och undrar över hur
denna förkovring ska gå till, allrahelst
om fader- eller moderskapet är ganska
bakom i engelska och fysik. Några an
visningar lämnas nämligen inte. Man
får väl vänta till årets föräldramöte och
smyga sej till ett samtal med läraren.
Och då är det för sent. De där varning
arna tycker jag förresten borde vara rätt
genant för läraren att sända ut - är de
inte på sätt och vis ett underkännande
också till läraren, som inte lyckats väcka
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tresset för sitt ämne? En någorlunda
frisk elev borde åtminstone klara ett
godkänt. - Och dessa skrivningar, inför
vilka lärjungarna går och ängslas! Och
hur kan läraren orka med att rätta dem
alla och därtill bedöma dem rättvist
efter elevens anlag och prestationsför
måga? - Nog undrar en lekman ibland
om inte barnen belastas med för mycket
osmält vetande och arbetsamma hem
läxor. Det vore ju bättre om de lärde
sig mera i skolan och gärna litet grund
ligare. Att föräldrarna ska agera lärare
på familjens fritid kan inte vara just. -
Mig synes som om endast självständigt
arbetande begåvningar ska kunna klara
sig med beröm igenom den mera teore
tiska linjen. De får också premier, år ef
ter år, medan andra elever, som i tysthet
kämpar för att hålla sig flytande, sällan
får en uppmuntran. Läraren bör ha en
eloge om han kan hjälpa medelmåttan,
men kan knappast tillskriva sig äran av
den begåvades prestationer. - Vad blev
det för övrigt av samarbetet eleverna
emellan och viljan att hjälpa varandra?
"Stjärnkulten" sticker ju upp redan i
småskolans skrivböcker. Eller som prof.
Torsten Husen nyligen sa: "Hur ska vi
kunna få samarbetsmänniskor ur ett un
dervisningssystem, där den individuella
prestationen sitter i högsätet?" - Jag
börjar tvivla på att man (eller jag) fattat
enhetsskolans ide rätt.

~S amverkan mellan företag och
kommun i Gustavsberg anses
föredömlig och föranledde den

nye landshövdingen att vid premiärvisit
överlämna en blomma i sitt anförande
vid en civilförsvarsträff i Bergasalen i
april. För att vi,.-nu inte ska brösta oss
alltför mycket, skyndar jag mig att ur
skuggan av min dal utbrista: Dig söver
smickrets tröst - hör sanningens en gång!
Kommunen känner sig ofta alltför bero
ende av företaget, som onekligen har en
dominans. Företaget tycker stundom att
kommunen slösar med skattemedel och
andra tillgångar. I kommungubbarnas
undermedvetna sitter kvar litet av fruk
tan och respekt, ett arv från patriark
tiden, liksom det finns en benägenhet
från industrins folk att se ned på ama
törerna i kommunens skötsel. Nog är
också meningarna de1~de i mångt och

'...;
mycket om hur man ska bygga och pla-_..
nera för framtiden - och vem som ska
betala. Visst kompromissas det, och visst
är man överens i det mesta, så blomman
är nog välförtjänt. Vi kan ta åt oss alli
hop av det berömmet. Och vi är alla be
roende av att det går framåt både för
Gustavsbergs fabriker och Gustavsbergs
kommun. Det är ju vi som är både det

ena och det andra. Som samhällsbo
hindrar det inte att man efterlyser en
bättre information från båda håll om
framtidsplaneringen, samverkan och åt
gärder för reningsverk och avlopp, ut
byggnaden av Centrum, vägunderhåll,
bad- och lekplatser m. m. Ibland kan
man ha skäl att citera den klassiska de
visen: "Här fattas vissa beslut!"

oder eller kombinationer av
bokstäver i de mest underliga
former präglar alltmer tillvaron

i byråkratins och teknikens samhälle.
Inte ens en fackidiot har chans att vinna
10.000 i Kvitt eller dubbelt i ämnet.
Nog kan jag acceptera KF, LO, ABF,
Dbg o. d., men redan SAF är ju dubbel
tydigt och gör mig tveksam om vilken
organisation det gäller. Det är klart att
dylika bokstavstecken har sitt värde i
ordböcker, för mått och som nomenkla
tur. Men när de används i allmänt tryck,
inforrnationsskrifter och tidningar, blir
jag rädd för vart det ska bära hän. Det
har blivit mani på att använda och
hitta på förkortningar på institutioner,
ämnen och återkommande ord, så pass
att en vanlig människa blir alldeles vill
rådig om vad de betyder. Slår jag upp
ett kursprogram så finns där en kurs,
FsLK 6 spal, och det fattar jag ju med
ens att det är en försäljningsledarekurs
på Vår Gård. Men värre är det när jag
trevar mig fram i mera offentligt tryck
och hittar beteckningar som pn, Ian,
hvn, mr, i sht, emk - och inte finner
någon ordförklaring. (Först hittade rät
ta lösning belönas med en femma!)
Man avser väl att slippa långa ord eller
att göra det smidigare för sättaren, men
förkortningarna måste väl också kunna
tolkas lätt och rätt, om det ska vara nå
gon mening med dem?

~

Il år fyller fackföreningen 40 år.
Min plikt likmätigt hörde jag
mig för, för ev. reportage, om

var och när jubileet kommer att firas, men
erf"1- att man inte tänkt göra så stort
väsen av sig. På 30-årsjubileet var det
desto festligare vid Aspvik med diplom
utdelning, och senare på kvällen över
raskade fabriken med att bjuda heders
ledamöterna på supe. Det var annat det
än 1919, då jobbarna smög omkring en
augustikväll i Bleksäng, och då man lär
ha haft vakter med Fenixlyktor utsatta,
för att varsko mot ev. ingrepp från över
makten. Var det inte då som Hingst
Anders med snusdosan som klubba be
seglade samhörigheten bland de nya
fackföreningsmedlemmarna. "205-an"

blev sedan under åren en livaktig för
ening med många arrangemang i sam
hället. Nog borde vi väl få en historik
om dess öden och äventyr till ett kom
mande nummer av Gustavsbergaren! -
Jag kommer att tänka på 1 :a maj, som
också är i stöpsleven. Denna tradition
kring arbetarrörelsen och starka mani
festation av socialdemokratin kan näp
peligen slopas i ett samhälle som
Gustavsberg. Visst har världen blivit
större, men därmed också möjligheterna
till bättre kontakter folken emellan. De
monstration för Frihet, Jämlikhet och
Broderskap håller. Lokalt borde vi fort
sätta fira ·1 :a Maj som en Arbetets dag,
men gärna föryngra den som festdag,
med bra talare, mera sång och musik,
kaffe, lekar, skämttävlingar och dans -
utan lotterier, ·basarer och fyllon.

åga vara vänlig är parollen för
Folksams nya giv. Den här
gången vänder man sig till ung

domen för att få den till en trivsam
mare inställning till omvärlden. Det kan
verkligen behövas som ett nytt uppslag.
Börja härute, med någon förfilm kring
iden, vid onsdagsföreställningen på Fol
kan, ty där råder rena djungeln! Så kan
ske att det klicheartade beteendemönstret
till kläder och uppträdande äntligen
läggs på hyllan. Bakom den där busiga
attityden vet vi alla att det finns ett
bussigt sinnelag, som borde kanaliseras
ut i hjälpsamhet, vänlighet och gott upp
trädande. Meningen är att Ungdoms
given 1959 ska ge föreningarna en in
jektion till mera aktivitet och sätta fart
på deras interna träffar och diskussioner.
Under maj månad väntar man sig att de
lokala ungdomsföreningarna ska göra
något under hjälpsamhetens eller vänlig
hetens motto. Prestationerna kommer att
prisbelönas och St-T ger stipendier och
skriver reportage från ungdomarnas ak
tioner. Vad ska vi nu hitta på för Gus
tavsbergsungdomarna? Kanske de kan gå
in för att städa upp kring kiosken och
Centrum.

· nslagstavlorna och affischering
en i samhället behöver snyggas
upp. Alltför länge får gamla

meddelanden hänga kvar och fladdra för
vinden. Vi försökte på sin tid med re
serverade platser för olika institutioner
och organisationer, men det respektera
des inte och förslog inte heller. Men som
det nu är bör det inte få vara i fort
sättningen. Stående allmänna kungörel
ser o. d. verkar alltför skamfilade. Oso
lidariska element klottrar på affischerna
eller river isär dem, medan några sätter
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arfischer över andras. Därutöver fö_
resommer ännu den lagstridiga aff ische

. gen på träd, bergväggar och husknu-
. Kan man inte tänka sig annonspela

re vid Centrum och i Hästhagen för de
r.örre affischerna, och att man vid
:C~'.:erna ordnar affischskåp under glas,

skötas av t. ex. Pressbyrån? För
anaonserna skulle upptas en liten avgift,

berättigar till en begränsad tids dis
- icion av plats, varefter annonsen tas

av kioskpersonalen. - Genom den
~ nydaningen skulle vi också kunna
i!i av med några fula och trafikskym-

e tavlor.

u är det alltså Vår! Snart bör
jar femdagarsveckan, och den
kommer att återföra oss till na

.ren. Har ni tänkt på vilken tillgång vi
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har där; vi nordbor är kanske det enda
kulturfolk, som har rätten att fritt få
vistas i skog och mark. Denna frihet
ger oss ett ansvar, som vi alla måste visa
oss vuxna. Vi får inte bryta kvistar från
de spirande träden, ja det är i lag för
bjudet att ta vide och björk. Ta det lugnt
inför den strålande floran av gullvivor
och liljekonvaljer - om du vill att den
na ögats njutning ska finnas kvar för
kommande vårar. Kom ihåg att Adam
och Eva, backsippan, guckusskon och
många fler rara växter är fridlysta? Visa
nu all hänsyn mot blommor och djur i
vårens förnyelsetid. Skapa trivsel i na
tur som hem genom att vara aktsam mot
allt levande. Då kanske vi får behålla
vår unika allemansrätt till strövtåg i tju
sande skogs- och ängsmarker.

Trivsam vår!
LERGOKEN

Sonen: - Är det sant att tant Ellen
reser omkring och sjunger för fångar?

Pappa: - Ja, min pojke, tänk på det
om du frestas till något straffbart.

Hon: - En sån här vacker kväll ska
vi väl inte sitta inne.

Han: - Nä, det har du rätt i. Vi går
på bio!

Talaren: - Jag kräver tystnad, mina
damer och herrar. Jag kan 'ju inte
höra vad jag själv säger.

Röst ur publiken: - Ta det lugnt! Du
har inte gått miste om något!

Doktorn: Ni borde åtminstone tvätta er
innan ni går till doktorn.

Patienten: Javisst, förlåt, men jag trodde
det var en inre sjukdom.

Middagstalaren: - Jag vill ·på mina och
övriga gästers vägnar tacka för denna
enkla men dock måltid, som vi snart
ska lägga bakom oss ...

Pappa, går inte negrerna där nere
i Afrika nakna?
- Jo för det mesta gör dom nog det.
- Vad ska dom då med den där byx-

knappen som du la i håven?

Jag är int·e riktigt nöjd med er
mans utseende.
- Nä, doktorn, de ä inte jag heller,

men han ä snäll mot barna!

Herr Redaktör!
När jag var ung brukade jag göra som

min far sa. Nu ska jag helst göra som
min son säger. När ska jag få göra som
jag själv vill?

Pappa.

NÄR GAV NI ER FRU
EN BLOMMA FORST?
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På väg från jobbet. Fy skäms! Vandringen
Datum är den tjugofjärde mars. Him

len är rensopad och även vägarna på
den del av jordklotet som fått namnet
Gustavsberg. Litet grådaskiga snödrivor
här och var i dikena, men annars tycks
det vara klarsignal för den ljuveliga vå
ren. En vår, som vi, när vi blir riktigt
gamla, kanske kommer att tycka om att
erinra oss. En så tidig vår har ju enligt
sakkunskapen inte inträffat på tvåhund
ra år.

Visst började flickorna hoppa rep och
hage och pojkarna lira fotboll allaredan
i början av mars, men vi äldre vågade
väl ändå inte riktigt tro att kung Bore
var färdig för gott? Men det var han,
det var han minsann!

I krönet på backen möter jag vännen
Oscar Ullberg med en röd och grann
burk i handen, småmysande i vårsols
luften. Och nyfiken fick svar: "Jo, den
här burken tänker jag hälla färg i, för
nu ska ekan målas, så att gäddorna blir
nyfikna och kelna."

Längre bortåt vägen kommer som van
ligt det gråa fula syrenbuskaget i blick
fältet. Men vad i allsindar! Spricker det
inte fram ljusgröna knoppar ur de dam
miga, spretiga kvistarna? Jo, vad det
gör! Så var det då ett slags förebud, då
jag fjorton da'r tidigare tyckte mej kän
na doften av syrener i fabrikens syrefat
tiga varmluft. På Gamle Svartens väg
lekslåss två fyraårs pojkar. De fattar tag
i varandra, går omkull, kravlar sej upp,
fäktar med armarna, skrattar och jublar
i högan sky. Någon av dem ropar
"rna-maa", när motkämpen lyckas få in
ett alltför hårt slag med sin svarta hand.
I nästa ögonblick är det glömt. De är
rart klumpiga i sina rörelser. Som hund
valpar. Men oj! vad de tycks trivas.

Ett par tonårsflickor sneddar min väg,
arm i arm, hemlighetsfullt viskande till
varandra. Och när de går - så tränar
dom samtidigt höftrullning. Det heter
visst så, tror jag. En slags passgång, som
lär ha gjort intryck i filmiska samman
hang. Kanske det gör intryck på
Gustavsbergspojkarna också, för så är
det väl menat? Någon slags attraktions
förstärkning m. a. o. Ja, ja, vad vet jag,
gamle man? I varje fall inte mer än att
saven stiger om våren. Och nu har jag
hunnit hem och kan alltså äta min vår
middag, som inte är en vårmiddag i sig
själv, men som blir det därför att jag
känner, att det är vår i dag på RIK
TIGT".

Gubben.
PS. Vintern kom igen på påskdagen!

0, svenska folk av ädel stam,
som under sekler har gått fram
förutan skam och nesor,
jag bjöde dig ett smickrets vin,
om du ej levde som ett svin
på dina söndagsresor!

När du till landet dig beger
går du omkring och skräpar ner
på ljuva environger,
och trasten sitter halva dan
och skäms för dig som är från stan,
samt sjunger sorgesånger.

Vid tuvan, där som barn jag lekt,
har Johansons sin frukost stekt
- här ser du sköna rester!
Och uppå bergets hårda häll
där ligga gnagda revbensspjäll
från Andersons semester.

På havets klippa, röd och kal,
har Svensson lagt potatisskal
samt hundra slag av skalkar.
Där förut endast strandgräs neg,
man nu bevars för varje steg
på smörgåspapper halkar.

Längst ute på den öde ön,
där v!lgen fräser salt och grön
och luften skärs av måsar,
där l!lg en båt i ett par dar
- nu ligger det ett fläskben kvar
samt JO tomma påsar.

Vår längtans land, vår fosterjord,
är som ett länsat smörgåsbord.
- Tro inte att jag hädar!
När denna vackra dikt är slut,
tar jag en sopkvast och går ut
på klipporna och städar!

Adrianson

Skogslilja
Foto: H. Ohlson

Det var gryning. Vinden hade inte
vaknat ännu, så de små trädbarnen var
en smula oroliga, de sporde de gamla
ekarna: Vem skall nu föra våra budskap
vidare, nu när vinden sover? De gamla
ekarna log förtröstansfullt mot de små
utan visdom.

På den mjuka ängen gjorde dagg
dropparna krampaktiga försök att hålla
sig kvar på de gröna stråna, men Helios
barn smekte bort d'-: små daggliven. En
man kom gående över ängen, mannens
ålder var svårbestämbar, hans hållning
var rak, men i hans ansikte vilade svår
modet i de djupa fårorna. Mannen stan
nade upp, lyfte sitt ansikte mot Alltet,
mot hans öron strömmade spröda fågel
röster. På himmelen gled ett · ensamt
moln, det hade grymma konturer, en
svart skugga hastade i dess väg och
skrämde upp en fågel, vars toner varit
en hyllning till Livet. En skatas skratt
rullade ut från ett buskage, fick gensvar
och enfalden reste sig från deras tungor.

Mannen lade sig i gräset, som mjukt
slöt sig om hans kropp; han rörde läp
parna, en blomma framför hans ansikte
nickade med sitt nätta ansikte och gjorde
små rörelser med de spröda armarna.

När dagen blivit äldre började stora,
förvuxna moln pösa ut under Alltet.
Blommorna kröp ihop, förskräckta av
det stora mörkret, som jagade bort He
lios barn. Mannen tog avsked av de små
blommorna, reste sig upp och man såg
att hans anlete var dystrare än då dagen
var ung, mannen gick mot dunklet med
tunga steg. Trädens anleten voro nu
överdragna med vemodsslöjor och fåg
larnas stämmor voro grumlade, ty, vin
den var stark och spred oreda bland
fågeltonerna. ·

Aftonen var nära.
Skymningens lätta fjät gav mjuka

ekon mot den gröna ridån. Mannen stan
nade, blickarna sökte sig ut över ~ejden,
kanske de foro aftonen till mötes. Ett
leende vilade på mannens läppar och han
sträckte sina händer mot Alltet, kanske
han sökte försoning, kanske var det ett
försök att fånga Evighetens skugga.

Så lade sig mörkrets slöja över nej
den och mannens tankar sökte sig upp
mot det svarta töcknet, sökande Evighe
tens oas. Ligger den dold bortom stjär
nors mångfald?

Owe Kinell.
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Den 5 mars hade fabrikens företags
nämnd sitt första möte för året. Ett 10-
tal gäster hade inbjudits för att delta i
diskussionen kring ungdomens sysselsätt
nings- och utbildningsfrågor. Dessförin
nan gav Hjalmar Olson en översikt på
marknadsläget. Hanredovisade optimism
för hushållsporslinet i och med det nya
samarbetet med KF :s lagercentraler, men
konkurrensen är fortfarande hård med
både utländskt och svenskt porslin. Ock
så plastprodukterna har stor konkurrens,
men fabriken ökar sin produktion och
utnyttjar sin dyrbara maskinpark ratio
nellt för stora serier och med nya verk-
tyg och nya modeller. ,.

Badkarsfabriken har sin jämna syssel
sättning, trots att ombyggnader och re
parationer tycks ha minskat. Sanitets
porslinet har det trångt och får också
känna på utländsk konkurrens, men hål
ler segt sin andel av marknaden. Kyldis
kar har haft ett relativt gott år, smidda
pannorna ökar och goda resultat hoppas
man på i tillverkningen av emaljerade
aluminiumplåtar.

Kväll ens diskussionsämne inleddes av
hr G. Dahlberg, som erinrade om hur
ungdomsproblemet tidigare behandlats i
tidningen Gustavsbergaren och diskute
rats i olika sammanhang. Han påpekade
att de stora ungdomskullarna nu står
beredda för arbetsmarknaden. Det ger
ett spörsmål om att söka medverka till
att klara sysselsättningen för dem, men
det ger också fabriken en chans att ta
emot ungdomar för utbildning och för
arbetsinsatser och att därvid fylla en
kommande brist på arbetskraft i åldrar
na 25-45 år. Åldersfördelningen i fa
brik och samhälle nu och 1965 belystes
med diagram på flanelltavla, varav
framgick att "den bästa arbetskraften"
kommer att tunnas av. Den nödvändiga
transfusionen kan komma från ungdoms
kullarna, ansåg inledaren, som också iv
rade för upprättandet av en industrisko
la. I den följande diskussionen yttrade
sig både nämndledamöter och gäster och
många kloka synpunkter lades fram på
problemet. Man beslöt till slut att utse en
kommitte att närmare utreda frågan och
inkomma med yttrande till nästa nämnd
sammanträde. I Meddelande från Före
tagsnämnden finns ett mera fullständigt
protokoll jämte diagram och en ny för
teckning över ledamöterna i fabrikernas
samarbetsorgan. sekr.

Berndt Friberg jubilerar vid drejskivan
Konstnären Berndt Friberg har i år

fyllt 60 år. Eftersom han samtidigt varit
på Gustavsberg i 25 år blev han inbju
den att ställa ut på NK. Vernissagen
var den 12 mars. Det var på dagen 5 år
efter hans första separatutställning på
NK. Utställningen väckte mycket stort
intresse och de flesta kända konstsamla
re och kännare var representerade på
invigningsdagen. Konungen kunde inte
komma denna dag på grund av sjukdom,
men infann sig senare tillsammans med
drottningen. En stor del av pjäserna
såldes ut redan första dagen. På denna
utställning kom Berndt Friberg med två
nyheter, dels stengods som han bränt re
ducerande, dels pjäser med yteffekter.
Båda väckte berättigat uppseende. Bl. a.
inköptes fem sådana pjäser av konungen.
Pressen var talrikt representerad och här
följer några pressklipp

Dr Martin Strömberg i Stockholms
Tidningen ger Berndt Friberg en ärligt
förtjänt honnör och en översikt på mäs
tarens långa utbildningsväg. Utställning
en är lågmält, framhåller recensenten,
men ett uttryck för yrkesskicklighet och
kvalitet.

Berndt Fribergs stengods rör sig med den
drejade keramikens klassiska, naturinspire
rade former. I volymer, linjer och propor
tioner präglas dit av renhet och balans. I de
lena mattglänsande glasyrerna har formerna
iklätts en levande hud, som det är en lust att
beröra. Man erfar M.de med ögat och han
den hur kärleksfullt och varsamt föremålen
kommit till. I raffinerade kombinationer av
olika metallglasyrer, som undandrar sig lek
mannens analys, har Friberg i smultna och
vattrade förtoningar Htt fram effekter som

Handen och dess skapelser.

man associerar med mogna frukter, fågeldun
och pälsverk. - Alldeles utsökt är en kol
lektion av miniatyrföremål. Dessa små pjä
ser torde med tiden komma att bli dyrgripar
på samlarbörsen.

I Dagens Nyheter presenteras utställ
ningen av Eva v. Zweigbergk:

Denna gång har konstnären samlat sig
kring oxblodsglasyren, som han även ofta
lyckas förena med den blå accent som de
gamla -kineserna eftersträvade. Men inga fär
ger är honom främmande, den svåra blå be
härskar han också, den barkbruna harpälsen,
de lätta gröna och framför allt de mustiga
svarta tonerna.

Ur Svenska Dagbladets överskådliga
artikel återge vi slutorden:

På den aktuella utställningen återfinner
man mycket av det ypperst fribergska, de
lena harpälsglasyrerna, de smältande gul
bruna och det välbehärskade, keramiskt svå
ra koboltblå. Till det nya hör dels ett antal
små pjäser i oxblod och grönt - en konstel
lation, som är vanlig i detta sammanhang,
varierande allt efter de svårkontrollerade
betingelserna under bränningen - och diskret
mönstrade vaser och skålar, framställda me
delst en ofta komplicerad glasyrteknik. I
några fall har mönstringen givit utmärkta
resultat, i andra mera vaga och svävande.
Berndt Fribergs styrka ligger ju främst i
konstellationen form-glasyr, i hans nobla
begränsning; måttfullhet och trofasthet mot
idealen.

Elly Jannes samtalar i Vi med Friberg
vid drejskivan, och ger en inspirerande
artikel om en krukmakeriets mdstare.
På tal om hans arbetskonst, skriver
signaturen bl. a.:

Aven om han inte sökte sig till den här
banan av intresse så har den likväl blivit en
lidelse för honom genom åren. För honom

Ett foto av Fribergs hjälpdrejare, E. Deinböck
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har skapandet inget att göra med stora yttre
effekter. På det sättet hör han hemma i det
gamla krukmakarskrået att han försöker av
lyssna materialet dess hemligheter, gissa sig
till vad som sker inne i den stängda ugnen,
pröva sig fram med nya och åter nyakom
binationer av metalloxider för glasyrerna.

är jag frågar honom hur många glasy
rer han känner till, säger han att det är väl
sådär en fem-, sexhundra, men han använ
der sällan mer än tjugo åt gången.

Han som i så många år fått dreja åt
andra är glad att han nu fått en egen dre
jare så att han får mera tid att ägna sig
just åt glasyrerna.

Men naturligtvis drejar han fortfarande
en hel del. Han är fortfarande hantverkaren
så till vida att han vill följa en pjäs genom
alla skapelsens stadier och i hög grad miss
tror skrivbordsingivelser. Och han ~klagar
djupt att det är så svårt att få tag 1 skick
liga drejare. I och med att all vardagsvara
görs maskinellt får ungdomarna för få chan
ser att lära sig dreja. Det räcker inte med
att dreja några krukor på Konstfack. Det
måste till att man drejar tusenden och åter
tusenden, dag ut och dag in sitter vid drej
skivan om man skall våga påstå att man
verkligen behärskar drejarkonsten.

Sina små miniatyrpjäser, alldeles som sina
största pjäser, drejar han alltid själv. Det är
en fröjd att få glutta i hans miniatyrskrin
och ta i handen dessa små kalebasser, krus,
bägare och skålar som glimmar som smyc
ken mot huden. Just nu väntar en hitteliten
teservis på brännugnen. Och gamle kung
Gustaf beställde på sin tid en hel utrustning
av sängkammarporslin till sina små sondött
rars dockskåp. Kan man tänka sig finare
julklapp åt små flickor i dockåldern!

Red. gör ett besök i Fribergs verkstad.
Han och hans medhjälpare arbetar trä
get för att täcka den alltmer ökade ef
terfrågan på Berndt Fribergs stengods.
Friberg är glad över det stora intresse
press och allmänhet visat. Berndt Friberg

Tre kännare av keramik: Kung Gustaf VI Adolf, drejare Berndt Friberg och disponent
Tore Wennberg. Hovfotograf E. Holmen

tycks alltid ha fått god kritik. Vi
bläddrar i hans klippbok, och där kan
vi konstatera att pressen genom alla åren
varit mycket positiv när det gäller hans
stengods och utställningar. Det har varit
en hel del under årens lopp, men de ro
ligaste ha varit denna på NK, Höganäs
1956, Göteborg 1956 och Malmö 1958.
Han har också ställt ut utomlands. Fri
berg konstaterar till sist att det är pres
sens och allmänhetens intresse för hans

arbeten, som sporrat honom att jobba vi
dare. Att ständigt planera för nya ut
ställningar och nya order kan bli jäktigt,
men det är i alla fall drivfjädern.

Det gläder givetvis Friberg särskilt,
att när en gustavsbergare skall köpa nå
got riktigt fint köper han en stengods
pjäs med Fribergs märke i botten. Gus
tavsbergaren önskar jubilaren lycka till.
Håll drejskivan snurrande!

Rolf

Utställningshallen på NK med Fribergs verk. Hovfotograf E. Holmen
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~alkn
;-;. :• a.is::riktsstämmorna valda fullmäktige

mlade till föreningsstämma den
_ april, Bokslut och förslag till över

orrets fördelning fastställdes och sty
relsen beviljades ansvarsfrihet. En mo

angående s. k. storköpsförsäljning
ga, anledning till en närmare utredning
orn förutsättningar skulle finnas att dri
,a denna försäljningsform inom vårt
"örsäljningsområde. Resultatet av denna
tredning visade att underlag ej finnes

i vårt samhälle. Stor- och flerförpack
ningar har prövats inom rörelsen och
även i vår förening, vilket medför be
sparingar av emballage- och distribu
rionskostnader och resulterat i lägre för
saljningspriser. Stora snabbköpsbutiker,
där i stort sett hela behovet av livsmedel
kan förmedlas har visat sig vara effek
tiva slutled på varans väg till konsu
menterna. Vi instämmer med revisions
chefen i KF Ake Linder, som i en TV
diskussion om livsmedelshandelns olika
former framhöll att snabbköpsbutiken är
"kungsvägen" till rationellare livsme
delsdistribution.

Insamlingen - Utan gränser.
Flertalet av vår förenings medlemmar

har lämnat sitt bidrag genom att avstå
från minst en krona av sin återbäring.
För visat intresse - ett hjärtligt tack.

En ny centrumfastighet
har förts högt upp på vår dagordning
och vi hoppas att dess fullföljande snart
skall taga fastare former.

Låneköp - ger återbäring,
är en text, som möter oss i tidningar,
kooperativa varuhus och specialbutiker.
Inom vår förening har vi haft denna
försäljningsform sedan några år tillbaka.
Den största delen av de varor som säl
jes genom låneköp finns i vår Möbel/
Sportbutik. Hur låneköp fungerar pre
senteras närmare på vår annonssida i
denna tidning. Vi lämnar gärna vidare
upplysningar.

Föreståndareskifte i textil.
Sven Bernheden, som varit förestån

dare för vår textilbutik sedan 1954 slu
tade sin tjänst den sista april för att
tillträda plats som föreståndare för Kon
sum/Domus i Avesta. Bland ett antal sö
kande har som efterträdare anställts
Gösta Avernäs. Avernäs har flerårig er-

På Konsumpersonalens träff häromkvällen informerade hrr T'eglund och Erderyd om
den nya given i porslinskampanjen i landet.

farenher inom textilbranschen som före
ståndare och nu senast som försäljare
hos KF. Han kommer att tillträda sin
tjänst hos oss den 1 juni. Vår Hans Jo
hansson kommer att ansvara för rul-

jangsen i textil under maj månad med
god hjälp av våra damer, som alla vill
lämna de bästa råd vid inköp av det
otal artiklar, som vi har att erbjuda.

G. M-n.

,---,~
KÖKSUR

av gedigen schweizisk kvalitet

Gletscher köksur är ett verkligt trevligt och pålitligt väggur
för det moderna köket och hallen. 11 stenars ankarverk.
Gångtid 8 dygn. Ni kan välja mellan runda och fyrkantiga
modeller i beige, blått, grönt eller rött.

Se dessa vackra schweiziska köksur hos

THORNQVIST UR & OPTIK
GUSTAVSBERG

Tel. 309 90
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Till ny ledamot i kommunalfullmäk
rige efter riksdagsman Gunnar Anders
son har inträtt fabriksarbetaren Valfrid
Holmberg, Gustavsberg. Holmberg häl
sades välkommen på fullmäktiges se
naste sammanträde, som hölls i april.
Fullmäktige började med att lämna kom
munal borgen mot inteckningssäkerhet
för banklån åt dels en egnahemsägare i
Mörtnäs s. k. topplån och dels åt en
egnahemsägare i Lugnet för oljeinstalla
tion och staketuppsättning.

Kommunalkamrern meddelade att
kommunen lyckats erhålla ett lån från
Sveriges Kreditbank på 700.000 kronor,
vilket belopp skulle användas för betal
ning av den mark, som kommunen köpt
av AB Gustavsbergs Fabriker.
Missionsförsamlingen hade hos kom

munen begärt anslag dels för den ung
domsverksamhet som församlingen be
driver och dels för anskaffande av möb
ler o. d. till den ungdomslokal, som
iordningställts i samband med den ge
nomgripande ombyggnaden och förbätt
ringen av Missionshuset. Under förut
sättning att medel ej kan erhållas från
allmänna arvsfonden eller annan fond
beslutade kommunen lämna 500 kronor
för ungdomslokalens möblering, Där
emot blev det avslag ifråga om an
slag till församlingens ungdomsverksam
het, där den enskilda intresseinriktning
en och karaktären ansågs utgöra hinder
för kommunalt bidrag.
Grisslinge idrottsförening, en livaktig

och pigg sammanslutning av pojkarna
från Mörtnäsområdet, hade begärt bi
drag till utrustning och fick nu efter
idrottsplatskommittens och kommunal
nämndens tillstyrkan ett engångsbidrag
på 500 kronor.

Motioner är inte så vanligt förekom
mande i vår fullmäktigeförsamling men
ledamoten Bertil Svensson hade vässat
pennan. I hans motion föreslogs att kom
munen, för att få en klarare bild och
bättre planering på sin utveckling borde
utarbeta en flerårsbudget. Detta ansågs
vettigt och riktigt och på kommunal
nämndens tillstyrkan beslutades att en
sådan långtidsbudget skulle uppgöras.

Genom professor Hallerts vid Teknis
ka Högskolan i Stockholm försorg har
en kartläggning av området Gustavsberg
-Mörtnäs företagits såsom ett studie
arbete och nu färdigställts. Genom flyg
fotografering har s. k. fotogrammetriska
grundkartemätningar gjorts och kommu
nen hade nu erbjudits att få inköpa en
efter mätningarna bearbetad grundkarta
för området i skala 1 :2000. Kartan an
sågs bli så värdefull för kommunen att
man beslutade satsa cirka 15.000 kronor
för ändamålet.

Bussbolaget har ansökt om att få tra
fikera Skeviksvägen mellan Skevik och
Gustavsberg, men vägförvaltningen anser
att vägen ännu inte är i sådant skick att
den kan ta emot de stora Björknäsbus
sarna och därför har länsstyrelsen avsla
git framställningen. Fullmäktige besluta
de att man från kommunen skall göra
vad som går för att påskynda förstärk
ning av den aktuella vägbiten, så att
Lagnöborna kan få sin förbindelse till
samhället. Inte att förglömma Lugnet
borna, som skulle kunna få sig en skjuts
upp till Lugnets krön.

För Ingarös del har kommunen be
slutat göra en framställning om bättre
postgång på Ingarö.

Vidare har anslagits 5.000 kronor för
utdikning av myrområden på kommu
nens marker vid Brunn.

Y.N.

En ny typ av egnahem i Lugnet

En trivsam exteriör kännetecknar de småländska puzzelhusen. Ytterbeklädnaden är fasad
tegel och taket täckes med eternit. I en tillbyggnad placeras ett uppvärmt garage och andra
förrådsrum. Husen är som regel tänkta källarlösa, men några av dem förses med källare och

i källarplanet inrymmes pannrum, förrådsrum och garage.

Egnahemsbebyggelsen
Kommunen har börjat pröva förutsätt

ningarna för småhusbebyggelse med bo
stadssparande som grundval.

Sedan slutet av föregående år pågar
bebyggelse i Mörtnäs 8 st och Lugnet
12 st egnahem. Det rör sig i båda fal
len om 4-rumsvillor, men av något va
rierande typ.

I båda fallen kommer husen från Små
land. För Mörtnäsprojektet svarar "Gull
ringen" och för Lugnet användes puzzel
husfabrikatet.

Puzzelhuskonstruktionen framgår del
vis av nedanstående bild. Man har för
sökt att förbilliga vissa detaljer utan att
försämra standarden, vilket kanske
framgår av följande data: Golv i var
dagsrum, passage och arbetsvrå belägges
med plastbehandlad eklamell, i kapprum
och kök Holmsunds vinylplastplattor typ
Cascade, i badrum spoknol samt i tvätt
stuga och pannrum sintrade plattor. Vå
ningsdörrarna är gaboonfanerade, entre
dörren teakbelagd. Kylskåpet rymmer
120 I. Kombinationspanna inklusive
komplett oljeledningsinstallation svarar
för värmen. I princip är hustyperna
källarlösa men med hänsyn till terräng
en har en viss omarbetning gjorts så att
nivåskillnaderna har utnyttjats för käl
larutrymmen. Kontantinsatserna har man
försökt hålla så låga som möjligt och
den insats som fordras räknar man med
skall ha uppsamlats genom bostadsspa
rande hos Länssparbanken under de se
naste åren. Banken hjälper i förekom
mande fall till med topplån om sparbe
loppet ej är tillräckligt stort. I allmän
het erfordras mellan 4.000 och 9.000
kronor kontant för att klara insatsen.

Kommunen planerar dessutom c:a 30
st radhus, även dessa 4 rum och kök.
Dessa kommer att ligga i nära anslut
ning till redan befintliga radhus i Lug
net. De nya kommer emellertid att läm
nas ut mot bostadsrätt eller som egna
hem. Insatsbeloppet vid bostadsrätt tor
de komma att stanna vid 3-4.000 kro
nor.

Länssparbanken har gjort en kalkyl
över de beräknade årliga kostnaderna
för radhus och egnahem och kommit till
att årskostnaderna blir c:a 4.200: -
kr för den större och 4.000: - kr för
den mindre typen. I detta belopp inklu
deras då c:a 900 kr utgörande avbetal
ningar på skulder samt bränslekostnader
med c:a 700 kr. Nettokostnaden inkl.
bränsle skulle alltså bli 3.300-3.100 kr
för 4-rum och kök med garage.
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Den tidiga våren inspirerade oss i
ungdomsträffen till en korvhalstrings
kväll vid Långträskets nordända tors
dagen den 19 mars. Ett sextiotal ung
domar hörsammade kallelse och kom
med termosflaskor och smörgåspaket un
der armen. T W B-grabbarna var ute fö
re på kvällen och ordnade med brasan,
så när vi kom brann en fin eld. Alla
genade sig vid brasan, det sjöngs några
sånger, dracks litet kaffe eller vad det
fanns i termosarna, åts ett par mackor
och halstrades några korvar. Någon be
rättade en rolig historia. Så släcktes bra
san och hemfärden begynte till tonerna
av Martins "rockfnykis".

Föräldraträff hölls lördagen den 21
mars i Bergasalen. Den började klockan
fem på eftermiddagen med att ungdoms
styrelsens ordförande Yngve Nyström
hälsade alla välkomna och redogjorde
i korta drag för verksamheten inom
ungdomsträffen. Ungdomsorkestern Me
lody Makers spelade några trevliga låtar
under ledning av sin manager Nisse
Eriksson. Bordtennisuppvisningen sva
rade Janne Jonsson och Kaj Bergström
för, men frågan är om inte föräldra
laget med sjukkasse-leonard och Kille
kunde ha gett grabbarna en fajt. Vår
egen teatergrupp framförde så ett par
pjäser, skrivna av gruppens ledare Owe
Kinell, båda i publikens smak. Det sjöngs
också allsång ledd av Gösta Dahlberg,
kompad av Roland Fröbergs dragspel.
Elna Wadströms små ballerinor gjorde
så <:!n fin gymnastikuppvisning. Vi hann
också dricka kaffe och dansa ett par
låtar, innan Gösta Dahlberg tackade
ungdomsträffen för att mammorna och
papporna fått komma till en kul och
trivsam träff. Då föräldrarna tågat av
fortsatte vi ungdomar att leka och dansa
till midnatt.

Vi hade även skärtorsdagsbal med
grammofondans och lekar.

Onsdagen den 1 april gjorde vi ett be
sök på Finntorpsgården i Nacka. Femtio
ungdomar härifrån blandades på dans
golvet med ungdomar från Nacka. Vi
drack coca cola i en trevlig bar och
hade enligt alla en jättekul kväll.

Höjdhopparen Stickan Pettersson gäs
tade oss i Bergasalen en torsdagkväll,
han kåserade och visade en färgfilm.
Konsum bjöd på förfriskningar och an
ordnade en populär tipstävling med fina
pnser.

Många av våra medlemmar har del
tagit med framgång i idrottsföreningens
vårträningar, sålunda har ett trettiotal
varit med i terränglöpningar varje lördag
vid Farstaborg. Tio grabbar deltog också
i Sundbybergsterrängen med sådan fart
att lagsegern bärgades.

Conny.

Vår, alltså
Så var det då vår igen, med porlan

de bäckar, nyutspruckna löv, och vår
känslor. Man börjar genast längta efter
de ljuvliga tunna sommarkläderna och
tar med en suck på sig den gamla tjocka
duffeln, eftersom luften ännu inte är
varm, även om det känns skönt i sol
skenet.

Förresten, vad tänker ni sätta på er i
sommar flickor? Tycker ni inte det är
kul med alla nya modeller och tyger
som kommer till .sommaren? Eller före
drar ni kanske fortfarande skinnjackan
och jeansen? I alla fall så finns det ju
redan nu massor av roliga och söta tyger
att välja mellan. Och affärernas frestan
de skyltningar av blommiga hattar, skor
och handskar m. m. gör att man suckan
de sliter sig ifrån dem och önskar sig
en mindre sjö att ta pengar ur. Tänk!
Midjan på plats, luftiga och roliga typer,
vida kjolar, ja allt är ju som upplagt för
en riktigt härlig sommar med massor av
solsken. Eller hur? Solsken ja. Man får
verkligen hålla tummarna inför val
borgsmässoafton och första maj. Tänk
om det blir som en del år tidigare, när
man hälsar våren välkommen, huttran
den i den nya vårdräkten, och med de
nya vårskorna kippande i snö och regn-

slask. Men april är en nyckfull månad,
och man kan aldrig så noga veta.

April innebär ju inte bara roliga
drömmar inför sommaren. Vi ska ju
rösta! Femdagarsveckans vara eller inte
vara diskuteras just nu livligt i de flesta
skolor och fråga är om man skall rösta
för eller emot d. v. s. Ja eller Nej. Inte
vill vi bli av med småloven och få kor
tare sommarlov, och för allt i världen
går vi inte med på att få längre läxor
eller läxor till måndagarna. Nej, tack,
det räcker så väl med de som är nu. Men
å andra sidan, så är det ju klart att ge
nomförs femdagarsveckan i arbetslivet
sa måste den ju även genomföras i sko
lorna. Men då får nog _undervisnings
schemat läggas om helt och hållet. För
resten, varför kan man inte gå i skolan
på lördagar, men sluta före klockan elva
eller tolv? Eller varför inte få lediga
lördagar i maj och september?

Ja det är många frågor, och i varje
fall så får vi ju inte bestämma, men det
är ju klart att det kan vara kul att verk
ligen få vara med om ett val, och känna
på hur det känns, även om det inte är
riktigt på riktigt.

Hör ni till dem som håller på Elvis
och rocken. Bara Elvis?

Jaså! Men då tycker jag att ni som
omväxling skall ta och lyssna på en rik
tigt fin sångerska i en annan stil: Ella
Fitzgerald.

Att hon verkligen gör skäl för nam
net The firsr lady of song, fick man
bevis för på hennes senaste konsert i
Stockholm. Att höra henne sjunga t. ex.
Lula bei of Birdland är en verklig njut
ning, och att hon behärskar sin röst till
fulländning var man fullkomligt över
tygad om när man hört henne i flera av
sina bästa nummer.

Såg ni på TV för några lördagar se
dan? 14-åriga Bosse Ericsson spelade
Estrelita i kvällsprogrammet Stora fam
nen, verkligt bra, och att han hade både
läppar och andra stora förutsättningar
för att bli en riktigt bra trumpetare,
försäkrade åtminstone Egon Kerrman.
Skulle inte trumpet passa för flickor
också?

När jag skriver det här blåser det
småsnålt kallt ute. Det var skönt med
vinterkappari. - Och när tidningen
kommer ut har vi väl redan klarat va
let. Jag tippar att det blir Nej.

la.
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Ungdomsträff nr 2
UNGDOMSTRKFFEN i Missionskyr

kan har i stor utsträckning pågått sedan
i höstas. Varje fredagskväll har en rätt
stor ungdomsskara samlats, det har va
rierat mellan ett 20-tal och något över
80-talet. Sedan nyåret har baptistför
samlingens ungdomar varit medansva
riga för och medhjälpliga vid dessa träf
far. Långfredagen på kvälleg hölls en
stor ungdomssamling i Kapellet. För
utom våra egna ungdomar medverkade
inbjudna gäster från Stockholm. Samt
liga ungdomar bjöds på kaffe och tårta
samt bröd. På de vanliga fredagsträf
farna säljes korv och coca cola, ofta med
glupande åtgång. Det har hittills varit
trångt om utrymmet, då man varit hän
visad till Missionskyrkans lilla sal. Men
nu kommer det att bli bättre, när det
nya ungdomsrummet tages i bruk. Mis
sionsförsamlingen inbjuder till en liten
tävlan om bästa namnförslaget på det
nya ungdomsrummet. I samband med in
vigningen av Missionskyrkan den 10 maj
hålles på kvällen ett speciellt möte för
ungdom.

Fosterbarn
Den 4 mars 1959 hade Socialdemokra

tiska Kvinnoklubben, Lottakåren och
Rödakorskretsen inbjudit till en samman
komst i Bergasalen för att diskutera det
ständigt lika aktuella ämnet "Foster
barn". Röda Korsets ordförande, fru
Hallin hälsade välkommen. Därefter
följde ett föredrag av barnavårdsom
budet i länet, fröken Brita Malm. Hon
gav först en historisk återblick på den
revolutionerande utveckling som foster
barnsvården undergått. Hon berättade
så ett fingerat och mycket instruktivt fall
ur sin verksamhet varav tydligt fram-

gick hur man idag söker efter lämpliga
fosterhem och hur man försöker förbere
da barnen på miljöbytet för att under
lätta detta. Fröken Malm påpekade bl. a.
att vi alla kan hjälpas åt genom att
uppfostra våra barn till att hjälpa ny
komlingen på skolgården eller lekplat
sen tillrätta och inte utpeka honom som
fosterbarn och egendomlig på något sätt.

Som avslutning fick vi se en film som
hette "Fosterbarn" där man i några kor
ta bilder fick se bakgrunden till att någ
ra barn skildes från hemmen och hur de
sedan så småningom anpassade sig i de
nya hemmen. Efter föredraget och fil
men gick nog många ut och kände att
de skulle vilja göra något för en hem
lös och kanske missanpassad unge.

K. Kson.
- Magistern har en räv bakom örat!

(Snapshot från skolklassens rävdrev i mars.)
Tecknare Wilh. O-n

Skolnytt
Efter vederbörlig granskning av an

sökningshandlingarna har skolstyrelsen
beslutat att till ordinarie småskollära
rinna förorda Ingrid Kestner, Gustavs
berg, och till ordinarie småskollärarinna
med undervisning i hjälpklass förorda
Carin Poijes, Gustavsberg och till ordi
narie folkskollärare med undervisning i
hjälpklass Bo Ljungquist, Gustavsberg.

Under april månad har föräldramöten
hållits med klasserna 5, 6, 7 och 8. Till
slutningen har varit god och kontakten
mellan skola och hem stimulerande till
båtnad för den fortsatta undervisningen.
Samarbetet med Värmdö kommun har
utvidgats. Värmdö skolstyrelse har näm
ligen hos skolöverstyrelsen begärt att
från och med 1 juli 1959 få införa en
hetssskola, samt att från samma tid
punkt förlägga högstadiet till Gustavs
berg.

Den 13 maj sker den officiella invig
ningen av Kvarnbergsskolan. Invigning-

I TV-rutan

Bosses trumpet i TV slog drill
Kerrmans orkester kompade till
Hyland gav grabben en lyckoklapp,
strax hos publiken fick Bosse napp.
Bosse höll farsan i Berget i spänning
Nu är han poppis, å allas känning.

en förrättas av landshövding Erik Wes
terlind. Dessförinnan får allmänheten
tillfälle att på kvällstid bese lokalite-
terna. F. B.

Grabbarna i 7:an tycker skolkök är kul.
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~ ~i~1lffi
Jag stiger upp
'°~"a tidigt, vardag som söudag, efter
som jag inte har någon större lust att
ligga kvar i snarkofagen och dra mej,
som det heter. Att ha en timme med kaf
repannan alldeles ostörd av en annars
nog så bråkig familj är oerhört värde
rullt. Kaffegubbe som man är. Det går
också rätt fort att laga till en kanna kaf
fe. Den största plattan tar bara tolv mi
nuter, de två mindre behöver tretton mi
nuter. Det borde väl vara tvärt om? Har
så smått börjat misstänka fel på särskilt
den minsta plattan. Den kan ju inte kal
las för snabbplatta utan någon som helst
anledning, tycker jag. Gör jag om vat
tenpannan till en rumrryck-kokare kan
jag pressa koktiden med en minut och
tjugo sekunder för respektive plattor. En
tum tryck-kokare får man· genom att
trycka tummen mot pannlocksknappen
om den är lämplig för det, och det är
min. Strömmen är så dyr att det lönar
sej. Har man något läsbart i andra han
den eller något att fundera på, så går ti
den mycket fortare. Hux flux kokar
vattnet och hux flux har man bryggat
och hux flux har man en fast punkt i
tillvaron.

Sedan är det bara
att njuta av den stora morgontystnaden,
att göra den till sin skapelsestund, som
författaren Fridell uttrycker det i en av
sina böcker. Och en skapelsestund det är
för mej att antingen komma i harmoni
med gårdagsskeendet i ord- och tryck
svärta, eller att låta en ackordfrämman
de ton växa fram och skapa disharmoni.
Vilket som sker - bättre stimulans för
resten av dagen vet jag inte. I år har det
t. ex. slagits på trumman för vänlighe
tens övande. Det är alltid någonting att
fundera på och ta ställning till. Förra
året var det som bekant hälsan framför
allt. Kampen för hälsan var så hård att
några av Korpförbundets ledande män
kollapsade i sina ansträngningar att ge
nomföra arrangemangen. Detta läste vi
i tidningen Korpen. Nu sedan kampan
jen är genomförd får vi hoppas att dom
får några vilodagar som leder till hälsa.
En rätt genomförd soffliggning kan ock
så föra till hälsa har jag hört. Är det
f. ö. inte så att folk i förvärvslivet mera
klagar över överansträngning än över
motsatsen? Klagan kan vara berättigad
men den kan också tolkas så, att den
klagande inte är vuxen det arbete, den

uppgift eller det ansvar som man åtagit
sej. Därför ett vänligt råd i det vänliga
året: KLAGA MED STORSTA FOR
SIKTIGHET!

För att exemplifiera
en annan ackordfrämmande ton som
klingade till i min stora morgontystnad,
kan jag ta min reagens på radionämn
dens ställningstagande till radiostyrelsens
principbeslut ang. direktreferat av box
ningsmatcher. Det gällde närmast VM
matchen med svensken Ingemar Johans
son som utmanare. Själv ganska likgiltig
för programpunkten ifråga ögnade jag
bara som hastigast igenom vad som om
förmäldes i saken. Men så fick jag se
att matchen skulle gå kl. 3 på morgonen,
svensk tid. Aj, aj, tänkte jag och minnet
av en annan nattlig historia under be
redskapsåren trängde fram. Det var ett

. yttrande av dåvarande försvarsminister
Vogt med anl. av kritiken mot att tys
karna fått tillstånd till så kallade per
mittenttåg genom vårt land. "Vad gör
det", sa Vogt, "dom går ju under nätter
na?" Vad nu gäller detta nattliga box
ningsreferat, så begriper jag inte varför
den halva av svenska folket, som enl.
landshövding Nyström tro's vara emot
utsändningen inte kan hålla sej kvar i
sängen? Det inkräktar ju inte på det or
dinarie programmet. Vad så gäller prin
cipbeslutet. Hur vet man att halva folket
är emot? Tror man verkligen att alla el
ler majoriteten av OrganisationsSveriges
medlemmar alltid har samma uppfatt
ning som deras officiella företrädare?

Även när det gäller frågor som inte
har det ringaste med den egna organisa
tionens strävande att göra? Ja, man gör
visst det! Och dessa "officiella företrä
dare"! Tror de själva på sin represen
tativitet eller på den egna klokskapen så
till den grad, att de inte anser det mö
dan värt att undersöka om "fattade be
slut" möjligen kan undergräva förtroen
det för den representativa demokratin
hos gemene man? Visst skall de fritt och
ohämmat få kämpa för sina syften, be
rika och sätta fart i kulturdebatten, kri
tisera vad de anser vara moraliskt för
fall o. s. v. men de skall absolut inte
ges möjlighet att i andra former tvinga
folk att anamma deras syften. Därför
måste man se upp med kommitteer, sty
relser och nämnder som har förmedlan
de, rådgivande eller andra kanske väl
motiverade uppgifter, att de inte helt
plötsligt förvandlas till beslutande organ.

"Man tager vad man haver"
sa' en gammal matgumma en gång. Så
gör man väl också, när man väljer in
folk för officiella uppdrag. Därför tror

jag nog,. att t. ex. radionämnden repre
senterar det bästa vi har av duktigt lek
mannafolk, men ibland kan det bästa
inte vara gott nog. Nog verkar de bra
enögda i många av sina offentligt utta
lade ställningstaganden för eller emot ra
dioprogrammens utformning. Var står
f. ö. riksidrottsförbundet i den omdebat
terade frågan? Borde inte detta förbunds
inställning till boxningen som sport be
traktad betyda litet mera än en folkbild
ningsmans, en kyrkomans eller en hus
modersrepresentants etc.? Nå, först som
sist är det radiostyrelsen som har det
avgörande ordet, och hur man skall få
den att· betrakta sitt monopolföretag som
i första hand ett service-företag, i andra
hand ett smakförbattringsinstitut är en
annan femma.

Ungdomsproblemen
är också något som "officiella företrä
dare" ofta uppmanas att ta ställning till,
såvida de inte oombedda rusar fram
i tid och otid med. sina egna spe
ciella recept att bota verkliga eller inbil
lade "farligheter". Ja, ungdomsproble
men tycks inte i första hand vara pro
blem för ungdomen utan mera för me
delålders och äldre. Naturligtvis finns
det problem. Förutom ungdomsbrottslig
heten pekas det på en allmän nedbus
ning och på en allt mer "skrämmande"
sexualisering av och bland ungdomarna.
I den mån ungdomsbrottsligheten, precis
som all annan brottslighet, kan bevisas
hämta sin näring ur sociala missför
hållanden, dåliga bostäder, otillräckliga
vårdmöjligheter m. m. då är det ju bara
att prata mindre och handla mera. De
"medfödda" brottslingstendenserna får
väl stävjas på det sätt man finner vara
mest lönsamt utan att för den skull
återfalla i barbari. Vad den allmänna
nedbusningen anbelanger, ser jag ingen
större skillnad mellan trettio-talets ung
dom och den nuvarande. Men för en
kyrkans man, en folkbildningsman eller
någon annan slags "förbättringsorganisa
tionsföreträdare" kan förståss ingen ung
dom vara riktigt bra, om den inte kli
ver in i deras fållor. Hur det nu än är
med den saken, så måste man be
gära att de kämpar med blanka vapen,
och inte som nu försöker få samhällets
lagstiftande församling att sanktionera
deras självtagna auktoritet i kultur- och
moralfrågor. Vad så gäller ungdomens
(den utvecklade') sexualbeteende, så kan
jag bara med beklagande konstatera, att
ungdomstiden är alldeles på tok för kort.

Fanfar.
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Foto: Ove Nygren.

Stockholm, i ditt sköte vill jag drömma,
sorglöst, när din aftontimma slår!
Nya syner, gamla minnen strömma
leende emot mig där jag går.
När din vårnatt dunkelmjukt får sluta
sig i famn, från parkens dolda plan
eko tonar än ur Bellmans luta
och i Stora Skuggan spelar Pan.

Evert Taube.

Tack!
Ett hjärtligt tack till företagsledning

en, arbetschefer och arbetskamrater för
visad vänlighet och uppvaktning med
blommor och presenter på min sista ar
betsdag i företaget.

Anna Säfström.

För vänlig hågkomst och uppvaktning
på min 50-årsdag ber jag att till före
tagsledning, arbetskamrater, musikkam
rater, släkt och vänner få framföra mitt
varma tack.

Sven Pettersson.

Hjärtligt tack för all vänlig uppvakt
ning på min 60-årsdag.

Per Edlund.

Till alla och envar, som med gåvor
och stort intresse bidragit till att vår
hobbybasar i Bergasalen den 18/3, givit
ett så gott resultat, ber vi att få framföra
vår stora tacksamhet.
Gustafsbergs Folkpensionärsförening.

Styrelsen.

Ett hjärtligt tack till Pensionärsför
eningen, släkt och vänner för den stor
artade uppvaktningen på min 75-årsdag.

0. A. Berglund.

Våren försökte redan i mars
- precis såsom förr om åren
under vårt 20-tals ungdom, bevars,
i 40 jag väntat den våren.
Klotet har rubbats å blivit normalt,
men folket därpå är ännu rätt skralt.
Kanske mot bättre tider
vi går nu igen smått omsider?

Våga bli vänlig - se där en drill
riktad till ungdomar tuffa.
Undras nu bara om snubbfolket vill
sina komplex undanskuffa.
A dom nu klena till kropp å själ
spelar dom tolvskillingsteater likväl,
knycker åt vänlighet nacken,
å drar inte ett strå till stacken.

Vildmarkens flora bävar för maj
då brukar tuffingar frossa.
Gullvivan krymper ihop å ä skraj,
söker en skyddande mossa.
Björken å viden rister sin stam,
i deras grenverk vandaler går fram.
Stoppa för tusan bövlar
dom som i vårängar skövlar!

Vägarna virvla moln av damm,
bilarna ordnar med fläkten.
Håll bara mun, å kämpa dej fram
i stoffet kring andedräkten.
Vägskötarn blir väl någon gång mild,
väglur och vatten är framtidens bild,
sanden sugs upp på vippen
- sopmaskin hamnar på tippen.

Vårdans i KPA :s tecken går
nu i den röda Biå Hallen.
Kooperativt-nordiskt pulsarna slår,
kan man säga? - spiken på skallen.
Så ska en slipsten dras, om man vill
känna varandra. Lägg sen bara till
värmen från egen hytta,
till allas glädje å nytta.

Vårskaldens rytmer trängs i min dikt.
Tyckte du versfoten haltar?
Vid din kritik jag ej lägger vikt,
ty våren med Kvittret daltar.
Värme å sol, du ljuvliga tid!
Nu nalkas veckändans dubbla frid.
Just vad de flesta behöver.
Men vad gör du med tid som ä över?

LERGÖKEN.
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60 0ar
. .

- en intervju
Till en redaktörs jobb hör även att

intervjua folk. Man är mer eller mindre
välkommen. I det här fallets hade jag
inte någon orsak att vänta mig någon
framgång. Det var basen på BKF det
gällde och han firar som bekant inte
födelsedagar. Och sedan gick det unge
fär så här.
- Tjänare. Nu gäller det Gustavs

bergaren.
- Tjänare själv. Du har gått fel. Här

ges inga bidrag.
- Nej, jag har märkt det. Men den

här gången gäller det en intervju med
anledning av de 60, och jag vill inte gå
förbi en gammal medarbetare, även om
jag skulle ha lust till det.
- Nå då så. Skriv en dementi så pas

sar det oss båda.
- Det går inte. I Gustavsbergaren

håller vi oss till sanningen och vår tro
på kyrkböckerna är stark. Men Du skall
få en chans att vädra Din negativa in
ställning till födelsedagsfirande, för jag
antar att Du inte ändrat Dig något
nämnvärt på de sista 10 åren.
- Jag har förståelse för när de när

mast stående uppvakta på en födelsedag
men det är de stora uppvaktningarna
och särskilt insamlingslistorna som bär
mig emot. Har Du inte hört sådana här
uttryck i samband med listteckning:
"Tja, han skrev ju på min lista så han
kan väl få tillbaka sin femma". Eller:
"Va, en lista nu igen. Men det är väl
inte värt att sticka av från de andra."

Tycker Du själv att det är någon
glädje med sådan hedersbevisning.

Och sen kommer Den Stora Dagen.
Gud bevare mig. Vän och kanske även
ovän kommer och håller tal. Alla talar
om hur okristligt bra man är, och hur
duktig och hur ung man verkar och be
röm vankas för både det man gjort och
inte gjort. Och jubilaren flyttar kropps
vikten från den ena foten till den andra
och tänker "så lät det inte för 14 dagar
sedan i jobbet när vi kom ihop oss om en
bagatell."

Och sen kommer blommor. Massor av
blommor och ens k. hustru får springa
omkring till grannarna och låna vaser.
När bäste vännen kommer med en blyg
sam bukett, som annars skulle glädja
Dig, har Du ingen plats för den. Och
har Du det så drunknar den i blomster
havet. Sedan kan inte familjen sova på
3 nätter för den starka blomdoftens
skull. Sedan vissnar alltihop på en gång
och det är lika tomt så där 10 år framåt.

Hur skulle det var om jubilaren fick
en bukett i veckan i stället ett år fram
åt? Och kanske kunde man göra lika
dant med de fagra orden. Ett vänligt
ord varje vecka ett år framåt. Det vore
kanske inte så dumt. Det ger mig förres
ten en ide. Om vi skulle spara in alla
hårda ord, all oginher och ovänlighet på
t. ex. lördagarna. Man kan ju ha det till
hands på måndagarna i stället. Och skul
le man glömma bort något över sönda
gen så är väl ingen skada skedd. Men
tänk vilka lördagar vi skulle få i detta
frostbitna land.

Men jag måste medge att personalkon
sulenten är en ganska sympatisk figur
i dramat eller komedien. Inget hyckleri.
Du kommer som en ämbetsman å dra
gande kall och yrkets vägnar med Din
kruka och KF :s lilla bok. Den senare är
nog alltid en uppskattad realitet långt
efter det blommorna vissnat. -

Här skulle den blivande jubilaren ha
eld på sin pipa varför jag fick en chans
att sticka i mellan:
- Gott. Det var ungefär vad jag

väntade mig eller rättare sagt litet mer.
Men jag förstår Dig. Vi tar således den
vanliga mörkläggningen och Du är na
turligtvis inte hemma den dagen?

Helst inte. Men Du kommer inte
så lätt undan nu, när Du har fått igång
mig. Jag har mina principer, som Du
vet, men å andra sidan är jag inte säm
re karl än att jag kan ändra mig. Så
nu får Du i uppdrag sätta igång med en
lista så jag får igen en del tior och fem
mor, som jag skrivit på under årens lopp.
- Det låter något. Har sinnelaget

veknat under åren även om det inte lå
ter så på ordfallet.
- Ha inte några bekymmer för det.

Nu är Du hygglig och sätter igång med
en lista. Men inga blommor, ingen upp
vaktning och inga tal. Endast en lista.
Och när Du har den färdig så lämnar
Du slantarna till den närmaste anhörige
till vår arbetskamrat, som gick bort så
tragiskt för kort tid sedan.

Det visste jag inte, att ni var så
goda vänner.
- Jag vet inte om vänner är rätta

ordet. Vi umgicks inte. Talade sällan
med varandra. Men vi möttes regelbun
det när vi gick hem till lunch. År in och
år ut. Alltid möttes jag av en sympa
tiskt vänlig nick. Vi var på samma våg
längd på något sätt. Kanske vi vandrat
sida vid sida i något tidigare liv. Jo -
vänner är nog rätta ordet. -

Så gick ungefär intervjuen och det
var inte precis som jag tänkt mig. Jag
gick dit med ett uppdrag och jag gick
hem med ett annat.

Red.

Blåsorkestern
Om inget oförutsätt inträffar, reser vi

till Norrköping den 30 maj för att den
na dag och under nästa, som är en sön
dag, medverka i Sveriges Amatörmusik
kårers musikfestival. Det är första gång
en under kårens snart 100-åriga tillvaro
som den beger sig söder om Södertälje.
Det är alltså en smått historisk händelse
för vårt vidkommande. I Norrköping
gör vi förmodligen en separat konsert på
lördagen och deltager sedan i jättekon
serten på söndagen. Ungefär tusen blå
sare skall utföra denna avslutningskon
sert som givetvis är höjdpunkten i festi
valprogrammet.

F. ö. hoppas vi att sommaren blir skön
och att väderleken ger oss tillfälle att
friluftskonsertera i den utsträckning vi
planlagt.

Om nu tidningen bara kommer ut in
nan den 7 maj så passar vi också på att
annonsera för vår morgonkonsert denna
dag (Kristi Himmelfärdsdag) i Folkpar
ken.

Klockan åtta börjar vi med svenska
armens revelj och fortsätter med andra
glada toner till omkring niosnåret. Bryt
vardagstristessen! Drick morgonkaffet
till musik! Sol! Luft! Fågelsång och
mässingklang !

Vaser med blomstöd av Stig Lindberg.
Pnisbild Hilding Ohlson

Till sommaren
och semestern

köp Din kamera och fotoartiklarna hos

HILDING
Avbetalningsköp till kontantpris.

Tel. 304 01 Grindstug. B 14
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Folkmängden på Ingarö var vid års
skiftet 590, och vi kan faktiskt räkna
med en ökning på 9 personer under året
1958. I församlingen har pastor Töld
sepp haft en församlingsafton med film
och biskop Anderberg från Visby som
gästtalare.

Nybyggandet ökar. Sålunda har
Brunnsområdet fått fem egna hem och
flera lära komma i år. - Konsum tycks
ha Iagt sin affär på is, vilket är synd,
då Ingaröborna behöver en affär och då
kommersen kommer att bli livlig särskilt
under sommartid med all denna invasion
av sommargäster. Man väntar givetvis
också på en lösning i vattenfrågan och
dessutom kvarstår en bostadsfråga för
några pensionärer. Glöm oss inte!

Campingområdet vid Södersved kom
mer åter att öppnas efter 1 maj. En
större parkeringsplats har ordnats med
tanke på att allt flera campare också
skaffat sig bil.

Arbetarkommun hade sitt årsmöte den
1 februari och invalde 7 nya medlem
mar. Den 22 mars hade Pensionärsför
eningen sitt årsmöte, varvid herrskapet
Sund på Brunn bjöd på kaffe med dopp,
och Filadelfiaförsamlingens kör utförde
sång och musik. Syföreningen Enkronan
har också haft årsmöte med 39 medlem
mar. De pengar man får in på sina ar
beten, vid basarer m. m. går till väl
görande ändamål, och under 195 8 kunde
man bl. a. ge den kommunala tvättstu
gan ett stöd på 500 kr, och skicka 200
kr till Radiohjälpen för hörselskadade
barn. Syföreningen brukar därtill stå för
kaffet vid församlingsafton.

s. L.

För allt vänligt deltagande vid vår
älskade makes och faders långa sjuk
dom, för varm hågkomst vid hans bort
gång i form av gåvor och stor blomster
gärd vid hans bår, vill vi framföra vår
stora tacksamhet.

Mai Olsson
Barnen

c{Jdrottsspalten
Sommaridrotternas högsäsong står nu

för dörren. Inom fotbollssektionen är
man väl rustad för att (eventuellt) ta
hem seriesegern i klass 2. Ett flertal trä
ningsmatcher ha redan avverkats och
lämnat ett i stort sett tillfredsställande
resultat. Med den nye tränarens, Stig
Eriksson, hjälp och om publiken ström
mar till från den första seriematchen i
vår så kanske vi får se litet extra krut i
grabbarnas dojor.

Årsmötet har avverkats sedan sist. Vår
mångårige ordförande, John Svensson,
som på grund av bristande tid avsagt sig
omval lämnade därvid styrelsen. För år
1959 fick styrelsen följande sammansätt
ning: ordf. Henry Eriksson, sekr. Inge
Vestin, kassör Arne Larsson, samt Sven
Andersson och Hasse Johansson. Till
ordf. för de olika sektionerna valdes:
för fotboll Birger Thunström, bandy
Anda Björk, fri idrott Sture Engstrand,
skidor Arvid Olsen, orientering Arne
Lindberg och för varpa Gunnar Möller.

Expeditionskvällar på Farstaborg kom
mer att hållas varje onsdag mellan kl.
18 och 19, med början onsdagen den 29
april och pågå t. o. m. den 29 oktober.
Vid dessa expeditionskvällar, som skall
skötas av huvudstyrelsen, är det mening
en att såväl sektionsledare som alla and
ra medlemmar skall kunna komma med
eventuella problem eller frågor och på
detta sätt i möjligaste mån få ett direkt
resultat eller svar. Vi hoppas inom sty
relsen att expeditionskvällarna kommer
att vara till nytta både för medlemmar
na och för samarbetet inom föreningen.

Vn

Söndagsfdngst för de tvd Björk
pd Grisslingen.

Foto: H. Ohlson

IFK Grisslinge
har under den nu avslutade vintersäsongen
klarat sig undan de målsugna vargarna bätt
re än tillförne. Föret har varit gott och det
har gått bättre än förut.

Ishockeyns kvalserie Grupp B
Aspuddens SK 5 5 0 0 29- 4 10
IFK Grisslinge 5 3 0 2 18-13 6
Helgalundsklubben 5 2 1 2 22-15 -- 5
KFUM Brännkyrka 5 2 1 2 19-16 5
IF Cobran 5 2 0 3 18-20 4
IK Kent 5 0 0 5 7-47 0

När det slutligen gällde att hålla undan
för motståndarna i den vårliga slutserien i
och för uppflyttning, hade vi svårt att vand
ra vidare. Vi snubblade definitivt på en
Rotebro. Så nu återstår det bara att konser
vera formen över vår arktiska sommar.

Skrivaren fick, trots att han är Grisslinge
bo, härförleden närvara vid Gustavsbergs
IF:s årsmöte. Med erfarenhet från stämning
och kamratskap i småklubbar blev jag posi
tivt överraskad. Föreningens, om inte helt
nya så dock stora, giv synes vara att börja
bearbeta småpotatisen, vilket absolut måste
bli fruktbärande längre fram. Jag undrar
om samhällets föräldrar har en aning om
vad idrotten kan göra för att undvika att
Gustavsberg blir en enda stor ligistsvamp.
Nej hör Ni alla som tycker att ungdomen
har sysselsättningssvårigheter och framför
allt, alla Ni som skäller på egna och andras
ungar för diverse busstreck, kom ihåg, att
ungdomen blir vad föräldrarna gör den till.
Idrottsföreningens ledarbrist borde vara ett
avslutat kapitel. Var och en behöver bara
åtaga sig några småsaker, så blir det ändå
massor utfört. Sen kommer ingen att kunna
skryta med att han har hittat någon svamp.

Vad Grisslinge med omnejd beträffar, så
måtte dess ungdom stå helt utanför de kom
munala myndigheternas intressesfär. Kanske
räknar de att IFK Grisslinge lika gärna kun
de ingå i Gustavsbergs IF. Detta är emeller
tid en omöjlighet så länge GIF inte vågar
införa ishockey på sitt program. Eller också
är de helt enkelt inte intresserade av Griss
lingeungdomen. Denna sorgliga slutsats drar
man, när man ser, med vilken nonchalans
våra problem behandlas.

Det finns emellertid ett stort och aktuellt
fall, där kommunen har vidsynta planer.
Det gäller Grisslingebadet. Enligt den gjor
da modellen skulle badet få den standard,
som ett ordnat storbad bör ha. Anledningen
till att detta inte förverkligas är att Griss
linges fastighetsägareförening inte vill släppa
ifrån sig rätten att driva badet. Detta för
modligen för att några enstaka medlemmar
har små egna omklädningshytter, som de
inte för allt smör i Småland vill bli av med.
i\r det inte dags att vakna upp ur Er törn
rosasömn snart, ärade Fastighetsägareleda
möter.

Engis

P.S.
Vart vänder man sig för att bli av med

det rostiga vattnet som Mörtnäsborna f!l.r
betala för.

D. S.
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Födda
14/3 En dotter t. Johan Erik Reden och

h. h. Irene Britken Aurora f. Törnqvist.
14/3 Linnea Kristina d. t. Karl Evert Ja

kobsson och h. h. Anna-Brita f. Nilsson.
21/3 Ingrid Carina d. t. Bertil Gösta Flink

och h. h. Ingrid Margareta f. Persson.
25/3 En son t. Stig Olov August Lindgren

och h. h. Rut Gunvor f. Jonsson.
29/3 Erik Reimond s. t. Per Erik Berg och

h. h. Gisela f. Schnittger,
31/3 En dotter t. Rune Helmer Rolf Lind

holm och h. h. Gerd Linnea Margareta f.
Augustson.

6/4 En son t. Kauko Einavi Eskonniemi
och h. h. Sanni Ritva f. Lahtinen.

12/4 En dotter t. Rolf Erik Mann och
h. h. Gun Ninnie Matilda f. Gustavsson.

Vigda
14/2 Stig Gunnar Holmen och Anna Stina

Sjödin.
28/3 Carl Ove Ingemar Thunell och Mona

Elisabet Blomqvist.
28/3 Bo Assar Vijnja och Rosa Ann-Marie

Svensson.
29/3 Rolf Emil Hjort och Rigmor Berg

lind.
11/4 Sigvard Emil Löfdahl och Hedwig

Theresia Baumgartner.

Döda
13/2 Chaufför Gustav Erik Torsten Ols

son, Munkv. 5. 42 år.
19/3 Befallningsman John Vilhelm Wiidh,

Anneberg. 53 år.
8/4 Förman Gustav Bertil Hellberg, Sten

kullen 2. 49 år.

Funderingar över ett par isdubbar
Han hette Anton Andersson, var sextio

år och figurerade i dagstidningsrubri
kerna måndagen den 23 mars 1959. De
fetaste rubrikerna fick han visserligen
inte, de gällde en sjuttiotreårig fiskare
som överlevde sin hjältebragd. Det gjor
de inte Anton Andersson, han hade inga
isdubbar andra gången han gick igenom
den livsfarligt tunna isen. 25-åringen som
fick dem slängda till sig höll sig uppe i
trettio minuter med hjälp av dem och
blev räddad. Att slänga dem till honom
var ungefär den sista handling Anton
Andersson gjorde i livet. Han kunde ha
tänkt att var och en är sig själv närmast.
Jag vet inte varifrån jag har det kvar i
minnet, men någonstans i litteraturen har
det hänt, att två skeppsbrutna har klam
rat sig fast vid samma vrakspillra, och
att den mest snabbtänkte, som insett att
spillran bara kunde bära en, hastigt har
gett den andre en hård smäll och dy
medelst förpassat honom ur konkurren
sen.

Tänk, ibland lyckas det! Jag slogs av
en tanke, rotade en stund i bokhyllan som
behöver städas och hittade ett häfte med
Ibsens Peer Gynt. Det var inte en vrak
spillra, det var en hel jolle, och det var
skeppskocken som Peer Gynt skickade i
döden för att rädda sitt eget liv.

Det där är en gammal grubbelsjuka hos
mig: Hur skulle jag själv handla i

ett yttersta naket ögonblick? Vem är jag
egentligen, och hur ser mitt verkliga an
sikte ut? Ar det närigt, snålt och fegt
eller barnsligt självupptaget? Eller skulle
jag förmå slänga ifrån mig isdubbarna
till en nödställd nästa? Om vi vore två
svältande och jag upptäckte den lilla
brödbiten först?
Jag är glad över Anton Andersson.

Glad åt att han har levat, fast jag aldrig
kände honom i livet och inte vet någon
ting om hur han levde och vad för slags

människa han var. Hade han inte levat
hade han aldrig kunnat slänga de där is
dubbarna till kamraten innan han dog.

Jo, för all del, jag hör vad herrskapet
mumlar om! Att det kanske berodde
på att han inte fattat sin situation, att
han kanske trodde sig i trygghet sedan
han tagit sig upp igen, han hade ju fel
bedömt isen en gång förut ...

Om så hade varit - det finns natur
ligtvis en möjlighet - hade det inte va
rit rätt naturligt om en människa som
nyss legat i en isvak och kämpat för li
vet hade handlat instinktivt efter döds
ångestens ögonblick: Jag släpper inte
räddningen ifrån mig!

M en Anton Andersson hade öga och
tanke för en nödställd like i ett

ögonblick som kunde ha blivit hans mest
självupptagna utan att han därför skulle
ha ådragit så mycket klander.

Där kom det, alldeles oöverlagt! Vi
lever i en tillvaro där luften står tjock
av tycken och konventioner, regeras av
tyckandet och konventionerna, håller i
upproriska ögonblick på att storkna av
tyckandet och konventionerna. Men de
upproriska ögonblicken är få, klokheten
och anpassningen är större. Man existe
rar, man talar och handlar så att man
inte ska ådra sig klander. Man känner
andra, men sig själv blir man aldrig rik
tigt bekant med. Det är därför man inte
vet hur man skulle handla i ett naket
yttersta ögonblick. Det är därför man
skyggar för att ta ord som mod, barm
härtighet och offer i sin mun. Fast man
tror att man undviker dem för att de bli
vit omoderna. Det är därför jag sitter
här den här påskveckan som kallas den
stilla veckan, och gläds åt att Anton An
dersson har levat.

Frederique
(Vestmanlands Läns Tidning)

BJORNSKOGSVKGEN 8 B
LUGNET - GUSTAVSBERG
TEL. 0766/312 32

Ert foto
AFFKREN

är öppen från
klockan 17.30 - 19.00
lördag 14.00 - 16.00
Tagningar efter överenskommelse.

Farsta Trädgård
Affär vid Blå porten

Vårens alla
blommor

Grönsaker
Plantor för trädgården

Einar Cedergrund
Tel. 307 26



APRIL 1959 GUSTAVSBERGAREN 31

.,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,.

0

LANEKÖP

HUGIN SYMASKIN
syr snabbt, jämnt, vackert. Låg vikt, endast 8 kg. Elekt risk
motor, gummiupphängd, ger vibrationsfri gång. Fotreglage.
Prydlig, låsbar väska för maskin+ alla tillbehör. 2 års garanti.
Riktpris: 585:- (zig-zag-tillsats 40:-)

•

HUGIN "TOP-VACr'
dammsugare med idealisk sugkraft. Rikhaltig utrustning
med bl. a. omställbart kombinationsmunstycke för golv och
mjuka textilier. Tystare gång med diffusor. Hållbart hölje
av plast, försett med trampkontakt. 2 års garanti.
Riktpris 245:-.

•
Telax-sängar • Kompletteringsmöbler

Tvättmaskiner

0 ••

LANEKOP
uei.återbärina
För oss nutidsmänniskor finns
många hjälpmedel som gör var
dagen bekvämare och fritiden
trevligare-men som emellertid
kostar ganska mycket :pengar.
Men genom förmedling av oss
kan Ni erhålla ett LÅNEKÖPS
LÅN, som ger Er möjlighet att
köpa varaktiga konsumtions
varor - Ni ser här ett litet ur
val - till kontantköparens för
delaktiga pris. Merkostnaden
utgörs endast av ränte- och
expeditionskostnaden för lånet.

För att få ett
LÅNEKÖP erfordras:
• att ha fyllt 21 år
• att ha regelbunden inkomst
• att vara medlem i konsurn-
tionsförening(eller bli medlem)

Så här går ett
LÅNEKÖP till:
Ni betalar en femtedel (för en
staka varor något mer) av priset
genast. Ni återbetalar lånebe
loppet på 1/2, 1, 1 1/2 eller 2 år.
Vid ett årslån t.ex. blir kostna
den 5 o/o på lånesumman. Efter
som återbäring utgår i efterhand
även på LÅNEKÖP bidrar den
na väsentligt till' finansiering
av LÅNEKÖPET.

ca

Konsum Gustavsberg

·•
11

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11

'



Pris 1: -



Nr 3. Årg. 17. 1959.

UTGIVEN Av--~~.
D1\KUSSIONSCIRKEL
rORUM
I GUSTAVSBERG",



2 GUST A VSBERGAREN JUNI 1959

Utgivningsort och adr.: Gustavsberg
Postgiro 27 51 73

ÄRG. 17 JUNI 1959 Nr 3

Redaktör
och ansv.
utgivare:

Kassa o. Exp.:

I Ovr. red.-medl.:

Gösta Dahlberg
Gamla vägen 6,
Gustavsberg
bosr.tel. 303 59

Harald Lindholm
Lugnet,
Gustavsberg
host.tel. 300 80

Fritz Berg
Yngve Nyström
Axel Ohlund

Prenumerationspris:

Helår 5: -. Utlandet 6: -

E. .Olofssons Boktryckeri AB Stockholm 1959

INNEHÅLL:
Sid.

Hur är det med uppmärksamheten? 2
Forum: Straff e1ler behandling? . . . . 3
Kvarnbergsskolans invigning . . . . . . . 4
Nyfunna kort från Midsommarkalaset 6
Klubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sommarjobb förr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Visningsdag på Kvarnbergss:kolan .. 10
Saltstank från Farstaviken . . . . . . . . . . 11
I Förbifarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Husmorstankar 13
På Drejskivan 14
Soliga Spalten 15
Kommunalt 16
Konsumspalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Företagsnämnden 18
Ungdomens sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Som sagt var . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 22
Fritt Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Fanfartrumpeten 24
Idrottsspalten · 25
Från Pasrorsärnbetet 26

Forumutflykt, 13 - Orkesterförening
en, 16 - Missionshusets invigning, 17 -
Blåsorkestern på Norrköpingstur, 18 -
Sjukkassans årsmöte, 19 - Skolnytt, 20
- Skolleda, 21 - På väg från jobbet,
22 - Vi tänker på hösten, 23 - Kon
firmander, 26

Omslagsbild: Sommardrive vid Värmdö
vägen och Konsum

Till höger: Midsommarkonsert för
pensionärerna på Hemmet

Foto: H. Ohlson

J{ur är det med uppmärksamheten?
Våra kunskaper om tingen får vi på

många olika sätt. I många fall genom
studier, läsning och lyssnande. Den främ
sta kunskapskällan är emellertid vår
egen iakttagelse, och då framförallt ge
nom synsinnet.

Sedan är frågan den, om v1 ar upp
märksamma inför vad som möter oss.
Går vi seende, samlade och vakna ge
nom livet? Har vi en god blick för den
egna omgivningen och de allra närmaste
tingen? Har vi tankarna med oss i olika
situationer? Det är väl inte alltid så
säkert ...
Jag har en ungdomskamrat och god

vän, som blivit hembygden trogen. Han
gifte sig, och vid ett besök därhemma
långt senare hälsade jag på. Medan
hustrun ordnade med kaffet, samtalade
vi. om gemensamma bekanta. När han
så. kastade fram en liten undran - nå,
vad tycker du om hustru min? - blev
svaret ungefär detta: Hon ser ju bra ut,
verkar frisk och naturlig, öppen och
glad. Ert hem vittnar om ordning och
trevnad, och detta goda intryck är för
stås till stor del hennes förtjänst. Så nog
tycks du ha gjort ett gott val. Visserligen
har hon en liten egendomlighet - ögo
nen är ju av något olika färg - men
det stör väl inte harmonin ... ?
- Hur sa du? Skulle ögonen vara

olika? Det kan inte vara möjligt. Där
tar du allt fel.
Hustrun kom in med kaffet och gjor

de oss sedan en stunds sällskap. Vi fort-

satte samspråket, medan vi samtidigt
sökte iaktta hennes ögon. Och efteråt;
när vi båda återigen var på tu man
hand, sa min vän:
- Det var märkvärdigt. Du har all

deles rätt. Tänk, vi har varit gifta i tio
år, och den där saken har jag aldrig
observerat. Och så kommer du och upp
täcker med ens vad jag borde sett långt
förut. Ja, jag säjer bara de ...

Min ungdomsvän är en i många avse
enden vaken man, med goda och starka
intressen. Kanske kan detta förhållande
rentav förklara hans ouppmärksamhet
inför mycket närliggande småsaker. Tän
ker man mycket starkt på vissa ting,
har man kanske lätt för att förbise
andra. Och så kan det väl vara för oss,
lite var. Vem vågar påstå, att den egna
uppmärksamheten alltid är prima? Nej,
det är säkert si och så med den saken.
Vår vakenhet och iakttagelse kan vara

en källa till eftertanke och glädje. Na
turen har mycket att ge oss, om vi bara
har ögon och sinne för dess växlingar
och skönhetsvärden. Sak samma beträf
fande alla andra livsområden. Om vi
stannar i lugnt eftersinnande inför vad
som möter oss, får vi en mängd intryck
att fundera på och att minnas. Mycket
att tänka på och lära av, ibland också
något att le eller glädjas åt. Och vem
vill väl inte ha en sådan fond av iakt
tagelser och minnen, vilken kan bidra till
att ge tankarna stoff och hela livet ett
rikare innehåll. V. ].
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Straff eller
behandling?

I äldre tider menade man att straf
fets uppgift var att öva rättvis veder
gällning mot den brottslige. Man ansåg
alltså att ett brott skulle sonas med ett
lidande som stod i proportion till brot
tets svårighetsgrad. Ä.ven om ingen nu
för tiden talar om rättvis vedergällning
så är vår strafflagstiftning fortfarande
så konstruerad att straffet utmäts med
hänsyn till brottets karaktär. Man anser
dock numera att straffet skall ha ett för
nuftigt syfte; nämligen dels att avskräc
ka andra från att begå brott och dels
att motverka fortsatt brottslighet hos den
som är föremål för åtgärden. Möjlighe
ter att avpassa reaktionsrnetoden efter
lagöverträdarens personliga status har
funnits i åtskilliga år och dessa möjlig
heter har efterhand utvidgats. Utveck
lingen har sålunda gått i riktning mot en
alltmer individualiserad, behandlingsin
riktad kriminalvård. På senare år har
dock en reaktion mot denna utveckling
förmärkts. Reaktionen får ses mot bak
grunden av att brottsligheten, och då sär
skilt ungdomsbrottsligheten, ökat.

Det är inte ägnat att förvåna att de
nyare inslagen i vår kriminallagstiftning
fått skulden för den ökade brottslighe
ten. Metoden att "behandla" och "vår
da" lagöverträdare som gjort sig skyldi
ga till stundom mycket upprörande brott
tillfredsställer inte de hämndkänslor som
medvetet eller omedvetet påverkar de
flesta människors reaktioner inför lag
överträdare. För allmänhetens ställnings
tagande spelar härvidlag sensationsrepor
tagen i dags- och veckopressen säkerligen
en betydande roll. Kriminalreportage är
gångbar vara här i landet och dessa ofta
onyanserade skildringar i svart och vitt
påverkar otvivelaktigt opinionen. Kriti
ken märks inte minst i insändarspalterna
där "behandlingslinjen" underkännes som
reaktionsform och där skärpta straffsat
ser och en restriktivare tillämpning av
lagarna om villkorlig dom och åtalsefter
gift förordas.

Enligt denna kritik skulle således
strängare straff, d. v. s. längre tids an
staltsvistelse, vara lösningen på proble
men. Man hävdar att den "slapphet" och
det "låt-gå"-system, som man anser är
kännetecknande för de senare årens kri
minalpolitik, har minskat respekten för
lagstiftningen och att samhällets reaktio
ner mot lagöverträdarna därför måste
skärpas. Om ett straff skall verka av
skräckande menar man så måste det vara
fråga om ett ovillkorligt frihetsstraff.

Att lagstiftningen har betydelse som
norm för vårt handlande och som mo
ralbildande faktor kan knappast förne
kas. Däremot har otvivelaktigt straff
satsernas brottsförebyggande betydelse
ofta överdrivits. En person som begår
ett brott räknar i flesta fall inte med
upptäckt och graden av stränghet i det
straff som stipuleras för brottet spelar
därför ringa roll för honom i brotts
ögonblicket. Härtill kommer att männi
skor i allmänhet inte känner till hur
strängt straff som stipuleras för ett visst
brott. Hur många lekmän vet exempel
vis vad det kostar att tillgripa en cykel?
Den som tidigare blivit dömd för cykel
stöld vet det möjligen men inte så många
flera. De flesta människor stjäl emeller
tid inte cyklar och detta helt enkelt där
för att de vet att risken för upptäckt är
stor och det obehag som polisutredning
och rättegångsförfarande skulle medföra
är tillräckligt påtagligt för att avhålla
från kriminella handlingar. Ur brottsfö
rebyggande synpunkt förefaller därför
det förhållandet att samhället överhu
vudtaget reagerar inför brott vara av
större betydelse än straffsatsernas ut
formning.

Inte heller ur behandlingssynpunkt
kan skärpta straffsatser och en restrikti
vare tillämpning av lagen om villkorlig
dom motiveras. Anstaltsvården, särskilt
om den utsträckes över längre tid, är en
tvivelaktig behandlingsform. Även om

'Bjudning
Välkomna! Skynda att slå er ner.

Det har börjat i TV som ni ju ser.

- Sch, hör ni tanter, tysta, ni stör!
Det är väl bra kul. Titta och hör.

- Kors, så sent. Sista tdget gdr ...
Vi ringer i morgon och hör hur ni mdr.

Nils-Eric Björsson.
(Byggnadsarbetaren)

anstalterna på många sätt upprustats sa
medför själva frihetsberövandet stora
svårigheter för vederbörandes senare re
habilitering. Eftervårdens uppgift blir
därför till stor del att neutralisera tle
negativa verkningar av psykisk, ekono
misk och social karaktär, som oftast blir
ett resultat av anstaltsvistelsen. Som
exempel på de problem som möter be
höver man bara peka på svårigheterna
för en frigiven lagöverträdare att få en
arbete. Det är inte lätt att inför en till
tänkt arbetsgivare förklara varför der
finns en lucka på något år i meritför
teckningen. Och skulle anstaltsvistelsen
kunna döljas på något sätt så förelig
ger alltid risk att det verkliga förhål
landet framdeles kommer i dagen och si
tuationen skapar därför osäkerhet och
ängslan. Naturligtvis föreligger möjlig
heten att redan från början ärligt redo
göra för situationen men den som ·
gånger varit ärlig och mötts med.
handen försöker nog en annan urvåg.
Till alla andra nackdelar med anstans

vården kommer att den är chockerande
dyr. En fånge vid en sluten anstalr k~
tar, enligt en nyligen publicerad
ning, mellan 14.000 och 20.000 kroaor
per år, beroende på anstaltens storlek
Det finns alltså anledning att även a
ekonomiska skäl söka andra korrigerings
metoder än anstaltsvård.

Ett samhälle kan inte rimligen lära
sig terroriseras av kriminella element.
Brottslingar som är uppenbart farliga
för andras säkerhet till person eller egen
dom måste naturligtvis omhändertagas
på anstalter av olika slag. Men att gene
rellt skärpa brottspåföljderna och tro a
medborgarna därigenom skall bli mera
laglydiga verkar inte vara realistiskt. In
te heller förefaller det vara vederhafti.
att påstå att den ökade brottslighe
beror på att lagstiftningen reformera
enligt humanitära principer. Många fak
torer har säkerligen spelat roll; det för
sämrade nykterhetstillståndet, bostads
situationen och de ökade möjligheterna
att begå brott har sålunda troligeri på
verkat utvecklingen i negativ riktning.
De brottspåföljder som syftar till en

individuell behandling av lagöverträdar
na befinner sig relativt sett i ett tidigt
utvecklingsskede. Det har ofta betonats
att tillräckliga personella och materiella
resurser saknas för att lagstiftarnas in
tentioner helt skall kunna fullföljas. En
förstärkt skyddskonsulentkår, heltidsan
ställda övervakare, inackorderingshem
och ökade möjligheter att lämna mate
riell hjälp är några av de önskemål som
i olika sammanhang framförts i syfte atr
åstadkomma ett bättre sakernas till
stånd.

W.K.
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7-v,v ned alla konstlade skrankor I
Landshövdingsmaning vid Kvarnbergsskolans

. . .invignmg

Landshövding E. Westerlind

Med ouvertyren till "Kalifen i Bag
dad" inledde Gustavsbergs Orkesterför
ening det högtidliga programmet för
Kvarnbergsskolans invigning på kvällen
den 13 maj. Den rymliga matsalen var
fylld av särskilt inbjudna gäster. Med
tanke på det vackra vädret och utsikten
över nejden och i. någon mån akustiken
skulle mången ha föredragit att samling
en kunnat ske utomhus. Rektor V. Ge
zelius hälsade oss emellertid välkomna
till en historisk dag - eri dag med exa
mensstämning. Det är nämligen 44 år
sedan man började det första skolbyg
get. Rektorn förmodade att kommunal
fullmäktige var tillfreds över sina beslut·
att uppföra en modern skolbyggnad. Ef
ter att ha prisat byggfolket för skapel
sen harangerade han Landshövdingen och
en rad prominenta representanter för
skolmyndighet, landsting och län, fabrik
och kommun, jämte skaran av nuvaran
de och f. d. kontaktmän med skolans
verksamhet, och hälsade dem alldeles sär
skilt välkomna till denna jubeldag. Till
dessa rosor utförde därpå orkestern Pe
terson-Bergers "Till rosorna".

I ritualen följde nu skolanläggningens

talarstolen

överlämnande, varvid rektor Gezelius,
nu som byggnadskornmitrens ordförande,
gav en historisk återblick på skolväsen
dets utveckling i Gustavsberg under 25
år, alltså från 1934 · då folkskolan om
fattade några tiotal elever och ett fåtal
lärare och till nuets 800 elever och 30
lärare. Fabrikens utvidgning under. åren,
prognoser över. samhällets utveckling och
det växande barnantalet hade gett anled
ning till en omfattande nyplanering och
utbyggnad. Då statsbidrag och bygg
nadstillstånd så småningom erövrats sat
es sprängningen igång 1949, på den plats
som skolstyrelsens ordförande, Georg
Lundgren, ivrat för, högt uppe på Ber
get i samhällets mitt. Den andra etap
pen, omfattande ytterligare lärosalar,
gymnastiklokal, skolkök, matsal, slöjd
lokaler och verkstad påbörjades 1956.
Det hela kostar 5,5 miljoner kronor upp
lyste rektor i det han överlämnade det
fullgjorda uppdraget till kommunen. Den
rapporten mottogs av herr Harald Lind
holm, som representant för kommunal
fullmäktige. Han tackade byggnadskom
mitten och uttalade goda önskningar för
skolans verksamhet, samtidigt som han

var vänlig nog att tycka att skolkostna
derna i kommunens stat ej kunde anses
för höga. Som representant för skolsty
relsen tog herr Eric Nilsson i sin tur
emot anläggningen och försäkrade a~t
man från styrelse- och lärarhåll på bästa
sätt kommer att förvalta och utnyttja
den förnämliga Kvarnbergsskolan till
fromma för fostran och utbildning.

Landshövding Erik Westerlind trädde
nu fram till talarstolen och förklarade
Kvarnbergsskolan invigd för sitt ända
mål. Han instämde i den allmänna gläd
jen över den magnifika skolan, som in
nebär ett förverkligande av många goda
förhoppningar och ett resultat av trä
get arbete. Han tyckte skolans interiörer
inbjöd till trivsel och att miljön säker
ligen komme att skapa rika möjligheter
att leda barnen framåt i livet, en upp
gift där skolan betyder lika mycket som
hemmet. En enastående utveckling har
skett på skolans område och statsmak
terna har offrat mycket på att förverk
liga de nya skolreformerna. Här ligger
Stockholms län som god 2:a i enhetssko
lans tillblivelse och han hoppades att
man här allt framgent skulle hålla den
rätta takten. Skolans uppgift i vår tids
väldiga tekniska och materiella utveck
ling är stor och krävande och därtill
särskilt ansvarsfull i den demokratiska
fostrans och den andliga kulturens tjänst.
Där det viktigaste är att öva hänsyn
till den individuella människans särart,
och i det stora sammanhanget arbeta
för en odelad värld. En uppgift är att
riva ned alla konstlade skrankor mellan
individer och folk ...

Sedan skolorkestern med bravur fram-

Länsskolnämndens ordf. Sven öhrn prövar
sin färdighet i basketboll
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Prolog vid Kvarnbergsskolans. . .znvzgnzng
Nu sjunker solen i flammande glöd bakom bergen.
Nu breder vJrkvällen vila i drömmande dis
över dagen som ändats, en sekund i evighetens oändliga kedja.
Naturen bjuder en bild av liv som knoppar och spirar.
Allt brusar av längtan att nJ sin fullkomnings mål.
Så är också människors liv.
De unga stJ vid foten av berget där solen sjunker.
De grubbla på det som är bortom, söka sin längtans mål,
sträva att nå de höjder där horisonten är vidsträckt.
Därför hat skolan byggts, ett sanningens tempel på klippans krön.
Från fönstren kan blickarna svepa över en nejd,
där vågornas skvalp mot en skogsklädd strand
täljer en saga om vikingafärder i öster- och väster/ed.
Tegarnas grönska talar om släktledens tysta vardagsstrid
mot en natur, som blott med odlarens svett gav lönen för mödan.
Men ocksJ konsten fick säte i bygden.
Flitiga händer skapade dJ och skapar än ting att pryda vJrt bord.
Detta är arv som förpliktar att strävsamt bevara och öka.
Här i klassrummens helgade frid skall vett och kärlek
söka en sanning och skönhet som höjer en människa
över det mörker där vilden och djuret fJ dväljas.
Här skall unga sinnen formas till vördnad och andakt
inför fädernas gärning och till kamp för en framtid
av frihet och lycka för jordens folk, ett tusenårs rike av kärlek.

W. REHNSFELDT

Orrefors har haft utställning på NK ny
ligen. Konstnären Sven Palmqvist hade
premiär med ett urval av nyheter. Där
sågs slipat kristallglas i nya fyrkantiga
former, nya, täta briljantslipningar i skå
lar och ljusstakar, graverat kristallglas
med abstrakt och figural dekor. På hus
hållsglassidan såg vi en ny grå färg i
den s. k. fugaserien. Det var vackert och
även den mest stengods- eller porslins
bitne måste erkänna att utställningen var
strålande. A. Ed

fört Festmarsch och Modersmålets sång,
och Barnkören sjungit ett par nätta vi
sor, började visningen av skollokalerna.
Under tiden dukades det om till festli
ga kaffebord i matsalen.

Vid kaffet framfördes ytterligare väl
gångsönskningar, bl. a. av Fil. dr Helge
Hage, som tyckte att ordet kooperation
på ett alldeles särskilt sätt stämde in med
dagens högtid. För Djurö talade kyrko
herde Sterner Madison .. Länsskolnämn
dens ordf. Sven Ohrn hoppades att den
förnämliga skolan också skulle kunna ut
nyttjas för föreningslivet och samhälls
medborgarnas fritidsstunder. Adj. W.
Rehnfeldt talade för lärarkåren och ut
tryckte glädje över de nya resurserna.
Och så avslutade Landshövding Wester
lind det hela, enkelt och flädfritt, med
ett tack för en trivsam samvaro och
gav några erkännsamma ord till arki
tekten och byggaren, till kommunen som
huvudman och till skolan och lärarna.
Foto; H. Ohlson Persona grata

Thun-Olle demonstrerar det fina skolköket
för Landshövding Westcrlind med fru och

länskolnämndsordf. S. Ohm

Vi beundrar det sköna
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Nyfunna kort från
Midsommarkalaset
Midsommar och Kalaset pil. fabriks

gården lever kvar med solskensskimmer
i gamla gustavsbergares hågkomst. Det
var en fest som lyste upp en grå tillvaro
- och det tycks alltid ha varit sol och
värme vid midsommartid. Om Midsom
mar i Gustavsberg förr i tiden skulle
kunna skrivas en hel roman, icke utan
romantik och dramatik. För något år se
dan hade vi en livfull skildring i ett jul
nummer om sommarens fest i det gamla
Gustavsberg. Där fanns också med en del
bilder från seklets början. Nu har vi
funnit några ännu äldre.

Under sitt inventeringsarbete på Mu
seet hittade gravör Johan Hellqvist här
omdagen ett kuvert med gamla negativ
av fotos tagna av ing. A. Odelberg på
1890-talet. De var väl märkta med tid
och plats och även om de blivit litet sva
ga under de 65 åren i skymundan på ett
vindskontor ger de dock rätt hyggliga
ögonblicksbilder från årets stora fest.
Dansen går för fullt på den gamla

dansbanan, som lades upp mellan lngar
ögatan och Kullen, intill den nuvarande
musikpaviljongen. Tänk vilken idyllisk
plats! Man väntar sig bara att Blåsor
kestern just där ska återuppliva tradi
tionen en sommarkväll med dans och
saft och bullar vid långbord. Men det
var om år 1892 vi skulle tala. Banan
bestod av lösa luckor, som förvarades
mellan varven i Rödstuloge, som låg där
lngarögatan 3 och 5 nu ligger. De mon
terades upp på ett fast stockunderlag.
Nedtagningen skedde successivt och så
länge det fanns en lucka kvar dansades
det där till fiol och dragspel på lör
dagskvällarna. Ja man fortsatte till och
med på "Tvåöringen", en nästan gräsfri
rundel strax intill. När Villagatan bör
jade bebyggas överfördes midsommar
dans och efterdans till Klubbparken
1906.
På fabriksgården känner man väl igen

fabriksexteriören. En del av gästerna kan
Johan Hellqvist också namnge. I sextet
ten ser man Aug. Oberg, som blåser ess
kornett, Hjalmar Wallius trakterar B
kornett och Viktor Söderman althorn.
Over notstället skönjer man Wilhelm
Fredblad och fjärdingsman F. Lundin.
Som synes hade plommonstopet många
vänner på den tiden.

På den tredje bilden vimlar det av
mätta och belåtna och rätt stillsamma
pojkar - men så har de också satt i sig
en försvarlig mängd smörgåsar. De be
skådas bl. a. av Anders Sundberg (när
mast t. h. om randiga blusen) och verk-
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mästare Forsberg, som från gamla tryc
kerihörnet övervakar det hela.

"Mannekänguppvisning" skulle man
kunna kalla bilden med den stora sam
lingen damer. Tydligen är kavaljererna
framme för att hämta påfyllning vid de
stora borden.

Till slut har vi också en bild av en
stor träskulptur. "Gubben Thor" var
placerad på berget ovanför badhuset vid
Bråvalla. Därifrån skådade han med sin
rätt milda blick mot Baggensfjärden och
Skurusundet. Han väntar väl att båten
ska komma, så han får göra en titt på
dem som varit inne i stan.

Alla de bilder vi fått skåda från Mid
sommarkalaset har varit synnerligen in
tressanta. De ha också inspirerat vår
tecknare att samla typer och situationer
på en teckning, som enligt folk som var
med då det begav sig ger en riktig bild
av festen på fabriksgården.

Minns du?
Ut i stora vida världen,
ut till andra sköna land
nog du önskat ställa färden
i din ungdoms dar ibland.
Kanske du om Södern drömde
och om Österns sagoprakt,
men ditt eget land du glömde
och din vackra barndomstrakt.

Minns du, hur i morgonstunden
västanvinden blJste sval,
fåglar kvittrade i lunden,
göken gol vid Ekedal,
och på Farstavikens spegel
änder simmade vid strand
och en bJt med vita segel
gled helt sakta ut från land..

Minns du kanske båtutfärden
under skön augus.tikväll.
Månen lyste över fjärden
ifrån stjärnströdd himlapäll,
och från Kråkholmssidan hördes
dämpad handklaversmusik,
vassen utav vinden rördes,
ljuset släckts i Farstavik.

Minns du, när i sena natten
båten hem tillbaka gled.
Vågorna från vida vatten
lade sig vid stranden ned,
och i öster syntes ljusning,
nattens stjärna lyste matt
under vindens väna susning
i den ljumma sommarnatt.

H. Danielsson
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')Klubben"
4. I Folkparkernas stora sammanhang

Med Folkparkernas teatermask ned
dragen över ansiktet ett dussin år går
Klubbenrnot sina 100. Men det är nog
ingen gustavsbergare, som inte erinrar
sig att "Zebran är ett randigt djur, och
ränderna gå aldrig ur."

Visserligen har det skett en del. En
ansats till parkanläggning i anslutning
till entren och lekplatsen, en golfbana, en
liten fontän, några prydnadsfigurer,
m.m.

Pratet om att det inte fanss "en sop
tipp i hela världen som har en sådan
snygg entre" har tonat över i många
erkännande ord. Dagparken för småt
tingar och mödrar är ett faktum. Hur
har nu detta gått till?

De11 26 febr. 1948 bildades Folkpar
kens · interimstyrelse på ett möte på
Värdshuset. 50 representanter från 23
föreningar samt 2 representanter från
Folkparkernas Centralstyrelse, herrar
Ragnar Lundkvist och C.-A. Lundin.
Tyko Axelsson öppnade mötet å utred
ningskornmittens vägnar och Gunnar An
dersson ledde förhandlingarna. En vär
deringskommitte tillsattes med Ragnar
Lundkvist från Folkparkerna, Arvid
Eriksson från Gustavsbergs Fabriker och
Gunnar Andersson från kommunen.

Den 29 april var man färdig och då
jämfördes värderingskommittcns och
Klubbstyrelsens förslag med varandra.
Det förstnämnda slutade på 13.400 kr.
och det sistnämnda på 16.700 kr. Och
man enades slutligen om 15.000 kronor.

Detta kapital fick man genom andels
teckning av Gustavsbergs Fabriker och
Gustavsbergs Kommun med 7.500 kr.
vardera och rörelsen kunde från 1 jan.
1949 övergå i Folkparkens regi. Från
föreningar och enskilda tecknandes ett
belopp på 2.350:- kr.

Den 3 jan. 1949 undertecknades kö
pekontraktet mellan Klubben och Folk
parkens representanter Harry Pettersson
och Gösta Dahlberg.

I starten förutsatte man att de olika
organisationernas medlemmar skulle sva
ra för parkarbetet enligt en av styrelsen
framlagd plan och det gick väl bra till
en början. Men så visade det sig att in
tresset inte räckte till utan styrelsen stod
där med sitt program och funktionärerna
uteblev. Ingen ville gå till parken en
vacker sommarkväll, när man kanske låg
med sin motorbåt ute bland öarna och
badade. Den organitionsformen gick inte,
utan styrelsen fick av rent praktiska skäl

slå in på en annan väg med anställda
funktionärer i de olika kioskerna.

Detta jobb betalades med en femma
för de fyra timmarna och det gick till
en tid, och så småningom blev det en
tia för kvällen. Det är klart att det inte
var en betalning utan till största delen
ett intresse att vara med och hjälpa till
och inte ligga på sofflocket.

Till vaktmästare utsågs John Dahl
kvist med biträde av Stig Karlsson. Ser
veringen uthyrdes till Martin Holmgren
och Adolf Johansson, men det var sty
relsens mening att den snarast skulle dri
vis av Folkparken.

Folkparken anslöt sig till Sveriges
Folkbiografer, som sätter filmprogram
men för Polkan och i samband därmed
har avtal tecknats med Filmägarnas kon
trollförening om filmleveranser.

I febr. 1949 ansåg styrelsen att man
inte skulle investera mera pengar i bio
grafen, då "samhällets tillväxt nödvän
diggör byggandet av en modernare bio
graf jämte samlingslokaler." ( cit. ur års
berättelse fr. 1948.)

Teaterintresset har hållits vid liv av
Gustavsbergs Scenstudio, som disponerat
Folkans scen i andra hand, d. v. s. bio
graf och möten ha haft företräde.

I sina slutord över det första verksam-

Folkparkens nuvarande entre

hetsåret skriver styrelsen att "Folk
parksföreningen i Gustavsberg har alla
möjligheter att bidraga till utvecklandet
av ett sunt nöjesliv och skapa tillgång
till värdefulla rekreationsmöjligheter i
parkmiljö."

Lekpark och golfbana kom så små
ningom och infriade denförsta styrelsens
tankar och det "sundare nöjeslivet", som
bl. a. Socialdemokratiska Ungdoms
klubbisterna på 30-talet gick in för, ha
de, genom detta konstaterande av den
första parkstyrelsen, fått en puff fram
åt.
Det var kampen om ungdomen mellan

de olika föreningarna, som vid denna tid
tog sig sådana uttryck som "Fram för
ett sundare nöjesliv, Besök äggsexan på
Värdshuset, Bort med maskeraderna!"

Om någon förändring har ägt rum då

En kväll i Folkparken 1959
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det gäller nöjeslivet under Klubbens tid,
så har det berott på utvecklingen i sam
hället, snusdosans och fickflaskans tid
kom på avskrivning, andra intressen som
t. ex. motorismen och idrott- och fri
luftsliv tar fritiden i anspråk på ett an
nat sätt än förr; det är helt enkelt omo
dert att vara full, och så kostar det cirka
300:- kr. i parksammanhang, så det är
inte många, som vill kosta på sig den
lyxen trots den "fria spriten".

1949 blev Axel Björkman ordförande
och Evert Andersson kassör sedan Harry
Pettersson och Gösta Dahlberg dragit sig
tillbaka.

Gustav Roos, som varit v. ordförande
från starten, blev ordförande 1958 och
Björkman blev kassör när Evert An
dersson och Einar Sjögren lämnade sty
relsen. Tidigare hade Tyko Axelsson,
Evert Sundkvist, Martin Holmgren, Val
ter Hånell och Eva Gustavsson gjort det
samma. Sven Lindahl tillhörde också
styrelsen, men han blev vaktmästare efter
John Dahlkvist.

Den kommunala delen av nöjesskatten
har kommunen överlåtit till Folkparken
mot andelar, och därför är nu kommu
nen den största andelsägaren i Folk
parksföreningen. Dessa pengar har hål
lit rörelsen vid liv och gått till under
håll- och planeringsarbeten, men Folk
parksföreningens skuld till Gustavsbergs
Fabriker har inte nämnvärt minskat.

Folkparksföreningen har åtnjutit be
frielse även för den statliga delen av nö
jesskatten under de sista åren. Enligt
Länsstyrelsens beslut ska pengarna fon
deras till samlingslokaler liksom den
kommunala delen av skatten jämte rö
relsens vinst. På detta sätt har åstad
kommits i runt tal 40.000:- kronor.

Från olika håll ha lovats medverkan
i detta och från kommunalt håll har
en finansieringsplan utarbetats, som går
ut på, att man förmår bygga en Park
hall efter cirka fem år, om beräknade
medel erhållas.

Detta få vi inte tro kan ske under
Klubben-Folkparkens första hundraårs
period men likväl under dess andra, som
börjar 1960.
Foto: H. Ohlson Axel Björkman.
~~

Skolkamrater
i Anna Blombergssons och Greta Wxs
terbergs klasser som slutade folkskolan
den 6 juni 1922 vore det inte trevligt
att träffas?
Kontakta varann och oss för en enkel

klassfest förslagsvis i september.
Elsa f. Sander och Sven Pettersson
Grindstugärde 39, Gustavsberg.

Tel. 302 93.

Sommarjobb på gamla Gustavsberg
"För att förhindra skolungdomens genom sysslolöshet ofta uppkommande okynne under
sommarferierna, måste barnen under sakkunnig ledning hjälpa till att rensa [ordbruleslanden,
ett arbete som visserligen ej alltid är så roligt för de unga, men friskt och sunt. Hågen att
tjäna sitt uppehälle väckes härigenom tidigt liksom känslan att vara en samhällsnyttig med
borgare, på samma gång lantbruket får en god och ofta välbehövlig förstärkning i arbets
kraft."

Ur A. S. W. Ode/bergs Gustafsbergskrönika 1917

Här har vi en bild av dåtidens mer eller mindre okynniga ungdomar poserande under en
paus i rovlandet. Där ser vi bl. a. Erik Andersson, Orvar Wa!lius, Einar Nilsson, Karl
Eriksson, Erik Stålkrantz, Erik Svensson, Gustav Lindblom, Anton Eriksson, Tore Scboltze

och några Farstapojkar.

Pojkarna passade också bra till skördehjälp. På den här bilden, som är ända från 1902
hjälper en del till att bärga in hö. Bland äldre och yngre har vi lyckats lista ut att där
finna Gustav Olsson, Bernhard Johansson, S. A. Svensson (Ryssen kallad), A. Lundbolm,
P. A. Hellquist, Fredrik Lundqvist, Oskar Johansson, Eugen Kahlström och John Lätt.
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Visningsdag på
Kvarnbergskolan

På det berg, där vi ännu för bara någ
ra år sedan, plockade gul käringtand
och klev över mattor av ljuvlig styv
morsviol, där reser sig i dag Kvarnberg
skolan och det var dit vi gustavsbergare
i stort antal gick på försommarens vack
raste sommarlediga lördag.

Lite motvilligt lydde vi uppmaningen
att lämna skolgårdens solsken och gå in
i skolans matsal, men väl inkomna triv
des vi också där och kunde till och med
förlåta den att den lagt sig mitt i vårt
käraste liljekonvaljesnår.

Där gladde oss vår skolorkester med
att spela så rent och musikaliskt njutbart
att jag gärna velat överlämna ett helt
fång av sommarens vackraste blommor
åt ledaren och dirigenten Gustav Svens
son, om det inte varit så att jag behövt
dem för att även dela ut till övriga öv
ningsledare. För det var nämligen de
som bjöd på denna visningsdag och lät
oss se vad deras elever åstadkommit un
der kunnig ledning. Konsum bjöd på
uppskattad kaffebar och väderlekstjäns
ten, som sagt, på passande väder.

Textila avdelningens lärare, Elsa Pet- '
tersson och Kristina Malmberg visade i
en trivsam "mannekänguppvisning", där
Ingrid D. gav följetoner på flygeln, ett
tvärsnitt genom klassfliten, allt från
tredje klassens näpna rutiga förklän och
arbetspåsar till de högre klassernas raf
figa kreationer, riktiga och ungflicks
klädsamma klänningar och dräkter, inte
ens "säcken" den snart avsomnade fatta
des, den som enligt min personliga upp
fattning bara är riktigt snäll mot större
medelålders damer med god korsettering.
Tänk ändå, att så mycken stil och grace,
som utvecklades av våra .tonårsdamer på

denna uppvisning bara kan döljas av den
charmdödande skinnjackemunderingen.

Barnkören, ledd av V. Samuelsson,
sjöng så att solbrännan på föräldrar och
målsmän mörknade av förtjusning, Kers
tin sjöng fint sitt solonmmer, Håkan eon
ferencierade med beröm godkänt och det
var dags att åter stiga ut på skolgården
och ta del av vad Gymnastikdirektör
Lars-Olof Lindahl åstadkommit. Det var
inte heller småsaker och rektor Gezelius
gick omkring och myste belåtet över si
na framgångsrika medarbetare.

Så var vi då mogna för den utställ
ning av elevarbeten, där Ture Persson
träslöjd, Sven Kagestad och Karl-Gustav
Bengtsson smide och svetsning, Arne
Sandström teckning och målning, kvinn
liga slöjdens redan nämnda lärare, var
värdar. Sandströms konstnärliga ande
svävade över anrättningen och den var
oss mycket njutbar, får vi be om mer.
Låt den bli till tradition denna visnings
dag.

Vi mår så väl av att bli påminda om
hur det utvecklats på detta område, sen
den tid vi slet med kråkspark, stickade
strumpor som stacks och korvade sig,

slöjdade skärbräden och klappträn. Foto
graf Hildings berättelse om, hur han och
hans kamrater fick slöjda spjälkorgar
till fabriken på övningsrimmarna, låter
dock otroligt för den som väl upplevt
stenhuggarnas fria fattigdom men aldrig
patriarkatets kval och lycka.
Nu såg vi med ett stänk av avund,

sista klassens ljuvliga pläder i fint stäm
da färger, möbler och armatur i redig
och kvalitetsmedveten stil, som vittnade
om att den gamle fine- möbelprofeten
Carl Malmsten inte predikat förgäves
för vår slöjdlärare Ture. Skolkökslä
rarinnan Elionor Thörne visade med
stolhet (berättigad) upp den drömlagen
het som eleverna får leva och lära i
på timmar, då det står hemkunskap på
schemat. Med inredning så smakfull att
risk finns att ungarna kommer hem och
vill kasta ut möblerna. För de flesta av
oss har väl hem där saker köps mer med
tanke på tillfällig och de närmaste årens
funktion än på helhetens estetiska in
tryck och harmoni.

Om jag inte var missbelåten med nå
gonting? Skulle en aldrig så liten kritik
ge krydda åt berömmet? Det är möj-
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Ack, minnesgode läsare,
nog minns du att fordom fanns i denna
tidning en spalt med överskrift: Salt
stänk från Farstaviken. En bevingad
rubrik, präglad av rektor Gezelius, ett
lyckligt ögonblick, i Gustavsbergarens
koltålder. I sin bokstavliga innebörd en
illusion. Drömmen om ett rent, klart vat
ten i samhällets mitt. Nu innehåller, som
bekant, såväl viken som detta kåseri var
jehanda, ingen har vad jag vet försökt
sanera någondera, så vi återgår till de
gamla vanorna eller ovanorna.

Så får jag tacka Han på söder och
Hon på norr, samt två i Amerikas för
enta stater som bett för min återkomst.
Nu är jag alltså här. Ja vad skall en
fattig flicka göra. Det gäller att hålla
ställningarna. Lämnar man lättsinnigt
nog ett uppdrag, dyker det strax upp en
Karl så bedövande begåvad, att han kan
ersätta vilken kvalificerad kärring som
helst. Å, förlåt, heter det kvinna enligt
kultiverat språkbruk, då säger vi de.

ligr, men när man nu är nöjd så kan man
ju få kosta på sig att erkänna det, eller
hur. Magsurare än så är jag inte. Så väl
komna igen, vi kommer gärna allihop
och många till.

Foto: H. Ohlson
Edla Sofia

Målsman.

En bild från gymnastikuppvisningen vid
Kvarnbergsskolans visningsdag

På föregående sida har vi överst några näpna
mannekänger i egenhändigt sydda nattcrea
tioner, och stora syster med lilla syster i
vårdresser. Nedtill dirigerar Gustaf Svensson
den välspelande lilla skolorkestern, därbred
vid en bild från den förnämliga utställningen

av handaslöjd.

Jag tackar här så slipper jag betala· de
fem kronor som det lär kosta på tack
spalten. För små utgifter är vi Gustavs
bergare dödligt rädda för. Många utgif
ter små kan bli till en stor utgift, kan
bli till många hästkrafter under motor
huven till en ännu större och flottare bil
och med den kan vi rusa ännu snabbare
genom vår underbara sommar. Om jag
är bilägare, inte då, jag åker snålskjuts
det blir mycket billigare. Sällan har det
väl heller serverats ett så behagligt, sym
patiskt och roligt sätt att bli originell
på som i denna hårt motoriserade tid.
Fråga bara vem hon Edla Solia är och
man svarar spontant: De e hon som cyk
lar, och så är saken klar.

Häromdagen hörde jag,
ja jag vet, man ska inte tro allt man
hör, i samhället, men den här historien
är kul tycker jag. Jag hörde alltså talas
om en bilägare från Lugnet som gick än
da däruppifrån och till fabriken. Origi
nalitetsjäkt! Nej det, var motorn som ko
kat ihop och det förunderliga det var ju
de att karn stod rycken, men så var det
också en av dom där fina, spänsliga kil
larna som var med redan på Bleksäng.

Det här med samhällets växande tra
fik är en annan, vidare allvarligare histo
ria. Jag när just nu en varm önskan om,
att få alla härsan och tvärsan placerade
motorfordon flyttade till härför planera
de parkeringsplatser. Barnen som visser
ligen tyranniserar oss, är oss trots det
oändligt dyrbara och det där med att
oväntat dyka upp bakom parkerade bilar
på gata och väg det är dom nära nog
experter på. Overallt där barn uppträ
der i trafik där kryllar det av mänskli
ga faktorer, och det gäller att förebygga
och skydda.

Att våra trafikleder har blivit den
arena där vår ungdom med växtvärk sö
ker spänning och äventyr det är väl
ganska klart vid det här laget. Nej, jag
har ingen patentlösning på det proble
met. Att avleda och kanalisera verkar
vara den bästa utvägen. Men som sagt,
att lösa ungdomsproblem är inte min av
delning, annat är när de uppträder inom
familjekretsen. Att vara ledare kräver
en så betungande mängd av omdöme.
Jag såg ett fall för en tid sen och vid
minnet har jag ett behov av att ryta:
Respekt för trottoarer!!

Det är inte meningen,
gossar små, att de skall användas till
cykel och mopedbanor. Unna för all del,
de små barn som vi blåögt lär att trotto
aren är en tillflyktsort och en fridens
ö mitt i trafikkarusellen, att få uppleva

er egen aktningsvärda trotsålder. Vi har
bl. a. en stump trottoar som leder från
vägkorsningen Hästskovägen-Värmdö
vägen till kiosken. På denna trottoar
gick, hand i hand, två mycket små barn"
från Hästskovägen. Från övre Hästha
gen kom en cykelpatrull, ett halvt dussin
killar i de lägre tonåren, riktigt pryd
ligt, på rätt sida av vägen, på ett led
och med, vad jag vet, rätt bra ledare i
täten.

Men i kurvan svek omdömet och han
ledde sin patrull i god fart tvärs över
kurvan, upp på höger trottoar. Själv
såg han småbarnen och kunde väja med
knapp marginal men skymde sikten för
dem han var ledare för. Endast det fak
tum att en gräsmatta snällt breder ut sin
famn vid sidan om trottoaren räddade
de små, för alldel vi kan ju erkänna att
det också var tack vare att, säga vad
man vill, ungdomar behärskar sina for
don. Argt svärande kravlade sig de 'Vil
seledda upp på cyklarna, svärande inte
över ledaren som ledde dem galet, utan
över småungar som gick i- vägen alltså,
för vänstertrafiken, på höger trottoar.
Fotgängare gånge fågelfria och på eget
ansvar, eller vad det står i nya trafik
balken.

Att höra sin egen röst
sägs vara en omtyckt sysselsättning. Den
regeln gäller inte mig. Har ni själv setat
hemma i soffhörnet och lappat byxor och
samtidigt lyssnat till er egen stämma från
högtalaren då vet ni vad jag menar.
Illusionen som brast. Illusionen om den
egna rösten som kvinnligt mjuk och me
lodiskt skön smeker omgivningens öron.
Rösten som visar sig vara sådan, att den
mycket väl skulle kunna framföra flot
tarkärlek så det låter som ett riksdags
betänkande över skogsvården i övre
Norrland. Nej, det är inte jag som är
Egons fynd. Inte ens Lergökens om det
var någon som trodde det.

Efter denna resa
på eterns vågor återvänder vi gärna
till den stillsamma Farstaviken. Och an
vänder den till startmål. för semester
resan ut mot friare vatten eller till främ
mande platser, tillbaka till barndoms
markerna, med bil, med tåg, båt eller
buss .. Redan resfebern sveper undan
porslinsdammet och vardagsledan, . och
samhället blir så förunderligt stilla. Blå
bärsskog och badstränder lockar inbju
dande och fria från trängsel på dem
som glömt sig kvar, så skicka oss ett litet
kort. Vi lovar att bli avundsjuka, de na
turliga förutsättningarna finns nu som
alltid hos er · ·

Edla Sofia
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Personalutflykterna på fabrikens för
sta lediga lördag gick per bussar, tåg
och flyg till Sörmland, Gotland och
Göteborg.

Benporslinsavdelningens buss startade
tidigt på morgonen mot Trosa, vidare
till Nyköping, där man intog lunch och
besåg stadens sevärdheter. Nästa anhalt
var Oxelösund. Utfärden avslutades med
gemytlig middag på Nackanäs Värds
hus. - Flintporslinsgänget hamnade
först vid Tullgarns slott; vidare till Ny
köpingshus och Oxelösund, där man bl.
a. fick bese fönstertillverkning. Midda
gen var ordnad i Trosa och innan hem
färden gjorde man visit i Södertäljes
folkpark. - Sanitetsfabriken hade två
bussar med deltagare. Färden gick med
Ripsa som rastplats och vidare till Ny
köping med titt på slottet. Efter en av
stickare till Oxelösund och titt på Sjö
manskyrkan återvände man till Nykö
ping för lunch på "Tobaksstugan". Man
hann också med ett studibesök vid Vä
veriet. - Dekoravdelningen tog Stock
holmaren till Göteborg. Efter en rundtur
under broarna åt man middag på Träd
gårdsföreningen. Förträfflig övernattning
hade ordnats på Guldhedens studiehem.
Söndagen inleddes men en 4 mils sight
seeingtur, bl. a. till Ramberget och Mast
hugget. Söndagslunchen intogs på Långe
drag. En fin tur tyckte alla deltagarna.
- Glasyr- och sorteringsavdelningarna
hade rena drömresan, säger man, och vi
har fått höra idel belåtna röster. Man
flög och "när änglarna flyger blir det
ju vackert väder". Aftonbladets lilltroll
var med som mascot ombord. I Visby
mötte guide, som under en sigthseeing
tur per buss visade det gamla Visbys
ruiner och minnesmärken och därtill den
underbara botaniska trädgården. Goda
måltider fick man på Porten. Under ef
termiddagen ägnade sig en del åt häst
kapplöpningsbanans totalisator, medan
andra strövade omkring till olika ut
siktspunkter. Vid nio-tiden vände flyg
planet åter till Stockholm.

Besökarna denna vår har i runt tal
utgjort 7.000 personer. Vi har haft en

hel del långväga gäster. En ung indier
Narayan Datt Tiwari var här ute i maj
och förhörde sig noga om våra samar
betsformer. Han är ledare för den socia
listiska gruppen i sin stats parlament,
ordförande för en mängd av stora och
små fackförbund i ett land med så sär
ägna problem att vi inte kan göra oss
en riktig föreställning om deras vidd.

Ungefär samtidigt kom generalsekrete
raren i Allindiska Kooperativa unionen
mr B. J. Patel. Ett yttrande av honom
förtjänar att återges: Vi indiska koope
ratörer tror att varje sorts problem kan
lösas genom kooperativ teknik av koo
perativa tekniker ...

Den 16 juni kom indonesiska koopera
tionens fader dr Mohammed Hatta, f. d.
president, i sällskap med Amb. Mr Tir
tauinat. En annan varm förespråkare för
kooperation, "rådgivaren" Mr Aposto
los Voyatzis, Grekland, gästade oss i
midsommarveckan. Den 30 juni kom 8
österländskor, gäster hos socialdemokra
tiska kvinnoförbundet. De mörkhyade
skönheterna skall studera hur folk arbe
tar, lever, bor, äter osv. i vårt land. Slut
ligen kan noteras 4 tyska riksdagsråd,
en universitetsprofessor från Texas och
andra prominenta personer från Portu
gal, Tjeckoslovakien, Afrika, Santos,
Viet-Nam, Geneve.

Elever /r!in Tomteboda blindinstitut och
deras kamrater fr/in Finland studerande v/irt
porslin en varm majdag. Härovan är det de
finska gästerna, som f!ir upplysningar av

v/ira finsktalande guider

Bland de många besökarna från nära
granntrakter kan nämnas stora grupper
pensionärer, en dag kom. 400 st., som
tycker Gustavsberg är ett trevligt ut
flyktsmål. Spårvägsmännens sångkör
kom med sång, liksom KPA-folket. Som
vanligt har nya grupper husmodersgil
len, konsumföreningar, fackfolk, skolor
av alla de slag och nordiska turister
gjort oss den äran.

Söta mannekänger i egenhändigt sydda
klänningar var trivsamma blickf/ing vid
Koarnbergssleolans visningsdag /öre skolav
slutningen. V/ir medarbetare var där och ger

sina intryck p/i sid. 10

En husmoderssida tänker vi lägga upp
i kommande nummer av Gustavsberga
ren. Vi har talat med vår medarbetare
Margareta att där ge några glimtar från
hemmets tröskel, rön och råd om hemin
redning och hemskötsel, och varför inte
några pigga recept. Vi ska be Calle B.
att rita en vinjett, så att våra läsarinnor
snabbt hittar sin sida. Givetvis kan ock
så ni komma med små tips till sidan.
Eftersom det är bra varmt just nu, kan
ske det passar med ett recept på en sval
kande efterrätt för provsmakning.

Fruktgele med vispad grädde.

Skär ett par sorters frukt i bitar och
lägg dem i en glasskål eller ännu hellre
i portionsglas. 1 burk orangejuice spädes
enligt beskrivningen eller till en liter om
man inte vill ha den fullt så stark. (Den
gick upp i pris för litet sen, men så länge
den inte är dyrare än ett kg. apelsiner,
som saftmängden motsvarar, kan man
med gott samvete använda den). Tag av
hälften till efterrätten och blanda resten
med en Grapefrukt-läskedryck. Sätt till
isbitar strax före serveringen med litet
grön karamellfärg i. Så är måltidsdryc
ken färdig.
Det pulverformiga gelatinet hjälper

oss att lättare få fina efterrätter. 1 msk.
gelatin löses i litet av saften i en skål
med hett vatten (får ej kokas). Lösning
en hälles under omröring ner i saften.
Denna slås över den skurna frukten.
Ställes kallt ett par timmar i förväg. Vill
man ha ett snabbt stelnande gele kan
man öka med en halv msk. gelatin till.
Men geleet blir då också fastare. Den
som så vill kan smaka av med socker.
Grädde spritsas på.

För oss rundnätta bör vi nog inte
sockra juicen och garnera med några
druvor i stället för grädden!

Smaklig måltid!
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Husmorstankar
Har ni sett den surrealistiska tavlan

med slokande klockor överallt? Det
klagas ibland över att det finns för myc
ket helger på våren. Men visst behövs de
just nu när ens inneboende klocka slo
kar litet. Det är vilsamt att resa ifrån
ett tag. Få se hur andra löser sina prob
lem. Få del av anförvanters allra in
nersta tankar, som inte sätts på pränt.
Helt enkelt därför att det inte blir av el
ler inte finns ork. Så förflöt helgen i en
trädgård under äppelträd med fågelbon
i stammarna och aklejor under. Allt me
dan flugsnapparna matade ut sina sista
ungar drack vi kaffe och gonade oss.
Midsommar blev det i dagarna 4.

Utvilade kom vi tillbaka. Och så skall
det då rustas för semester. I tankarna
packar vi väl alla gång på gång, vi hus
mödrar. Kläder av typ wash and wear
skall det bli i år. Ingen press i onödan.
Naturligtvis trikåtröjor till barnen och
nylon så långt det går. Sådant som tor
kar på ett par minuter när västan blåser
sig stor eller det är 30° i skuggan. Kjo
lar av terylene och "små" sockor som
passar lika bra till tösabiten som till hus
mor själv. Och-och-och ...

Primusköket skall ha rensnålar och
rattbrännaren behövs kanske ses om. Det
var en liten praktisk sak vi fick för ett
par år sen. Med hjälp av den går det att
reglera primusköket, sätta det på spar
låga, göra puddingar o.s.v.

En ringformad bakform med helt lock
ökar ut matlagningsmöjligheterna ytter
ligare. (Bakning, puddingar, gratiner) .
Naturligtvis skall det i packningen

. finnas spaghetti och tomatsås, pamaris
och russin till utflykternas slutskede, då
barnen kanske blir litet trötta och till
"Maltan" med äppeltärningar och russin
och grädde (lika delar ris och frukt). Så
skall det vara soppkonserv i kakform.
Det är fint till såser. Typ:' svamp eller
sparris. Att användas tills den nya svam
pen kommer.
"Pem", det redan kokta potatismoset

är gott om man följer bruksanvisningen
väl och vispar det kraftigt efteråt. Då
går en del av den lilla bismaken bort.
Gott att ta till när det regnar ute och
man har ont om vatten inne!
Naturligtvis skall vi också använda re

na konservburkarna. De med wienerkorv
och de med skinka och annat gott. Men
dem ställer vi på lut tills vi får främ
mande och steker kanske korven med en
ostskiva i (mild förstås). Skinkan skär
vi i. fina skivor och rullar med persilja
eller kanske pepparrotsgrädde. Skall det
vara riktigt skall det också vara litet

ananas bredvid eller att sticka skinkrul
larna igenom.

Visst få vi hoppas att sommarn ger en
och annan abborre och annat smått och
gott.

Tändstickor och salt var det. Skriv
maskinspapper - nej inte att 'skriva på
- utan att rulla in makrillen i till enris
rökningen i låda, och gem att hålla ihop
det med - och mycket, mycket annat!
Trivsam sommar!

Radien

Visit på Vår Gård
Forum hade den 22 maj en mycket

uppskattad utflykt till Vår gård. Harald
Elldin visade under en rundvandring
gamla och nya lokaler och bjöd sedan
på kaffe i huvudbyggnaden. Därvid
överlämnades en minnesgåva till Harald
Elldin, som var en av initiativtagarna till
Forum.
Därefter vidtog sammanträde med

Forum. Då någon särskild dagordning
inte gjorts upp överlämnades efter pro
tokollsjustering ordet till Harald Elldin.
Denne började med att uttrycka sin gläd
je över att det ännu fanns föreningar,
där man gav sig tid att skriva utförliga
protokoll. Han var glad över Gustavs
bergaren, tyckte om kåserierna och be
römde redigeringen. Därefter gav Elldin
några glimtar kring problem i en skola
av typen Vår gård. Man måste ha nå
gonting som intresserar, få in mycket av
varor, kundbetjäning m.m. Detta är en
fri skola utan överstyrelse och därför
kan vi utforma kursplanerna på ett vet
tigt sätt som passar oss. Det har disku
terats om man behöver ha med något
om kooperationen. Vi försöker mänga in
kooperativa synpunkter på alla avsnitt.
Men hur får vi elever? Från början har
hållits på kraven att ingen får komma
hit som inte är förberedd. Och därför
har många inte kommit. De vill inte un
derkasta sig den mödan särskilt flickorna
är obenägna. Vi har nu en flicka bland
52 elever. Vad beror det på? Jo, de ska
gifta sig och tycker det är onödigt med
utbildning. Då glömmer de, att när bar
nen blir vuxna och bestyren i hemmen
mindre, vill de ut i förvärvslivet igen,
och det blir svårt utan särskild utbild
ning att falla tillbaka på. Det borde
vara en uppgift för Forum att tala gif
taslystna flickor till rätta. När vi bör
jade våra kurser inbjöd vi först för
eningsföreståndarna. Men de var för sty
va i korken och kom inte. Då började
vi med biträdeskurser och slopade kra
ven på förberedelser. När vi haft en 5-
6 kurser och när eleverna ute på fältet

Forum på Vår Gårds Capitolium

visat föreståndarna, att de i många styc
ken kunde mer, blev föreståndarna mogna
för att komma. För att rädda deras an
sikten kallade vi kurserna repetitions
kurser. Och vi har under årens lopp 'ut
bildat många elever, som gjort heder av
skolan t. ex. Gunnar Mattsson och Carl
Albert Andersson.

Efter ha varit inne på frågan om vil
ka, som skulle skickas till Vår gård, den
duktige eller den medelgode, avslutade
Harald Elldin sitt anförande med lärar
frågan. De lämpligaste lärarna var från
skolan utgångna elever, som någon tid
tjänstgjort som assistenter i stora för
enmgar.

De kände skolan i förväg och hade
praktisk erfarenhet av det som de skulle
lära ut. På det sättet har skolan fått en
rad lämpliga lärare, som visat en god
sammanhållning därför att allt cirklar
kring kooperationen.

Ordföranden Axel Ohlund tackade för
det intressanta anförandet och för det
utomordentliga sätt som Forum motta
gits på Vår gård och hoppades att kon
takten mellan Gustavsberg och Vår gård
skulle förstärkas.

F. B.

Artur Teglund visar gott handlag
Vår Gårds gamla butik
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i.....~} ublic relations är ett ord som
~ just nu _är i ropet och som be
W tecknar ett företags eller något

kollektivs strävan att stärka förhållan
dena till sin allmänhet genom att visa
sin goda vilja och prov på sina insatser.
På så sätt skapar man "good will". Ak
tionen omfattar åtgärder för att sälja
en god ide, och för att nå resultat måste
man känna mottagarnas önskemål och
reaktioner. Här är det alltså inte lönt
att sätta sina ljus under ena skäppo, utan
tvärtom att kämpa för att övertyga. I
det långa loppet vinnes medarbetare och
kunder, som ställer sig solidariska och
medansvariga kring principerna, och vil
liga att göra egna insatser för ett fram
åtskridande. En sådan verksamhet är in
te reklam i egentlig mening, även om den
givetvis måste nyttja psykologi i sina
informationer. Det hela ska bjuda ett
reellt - och rejält - grundinnehåll med
en oantastbar kärna, en sund ide.

@
Q__ "k bild . 0 • •s1 ts 1 nmgen maste 1 sm tur

inspireras av "human rela
tions", d. v. s. goda interna för

hållanden. Det är den jäst vi använder
för den gemensamma kakan i Gustavs
berg, där vi bakar på kooperationens
ide. Degen behöver sunda ingredienser
och mår bra av att knådas med litet vi
anda. Så sätter vi då vår samhällskaka
på lika delar fabrik, kommun, konsum,
skola och hem, och är satserna färska -
då kommer gräddningen att lyckas rätt
bra. Jag har smakat kakan. Den är inte
så dum - litet beskt kryddad ibland -
men en annan detalj faller mig inte så
väl i smaken.

en är för söt! Utanpå. Vi slic
kar i oss för mycket av de su
perlativ, som kom oss till del

under de första pionjär- och uppbygg
nadsåren. I fabrik och samhälle visar
vi t. ex. våra besökare personalrum och
bostäder, som om de voro dagens verk.
Numera har varje modern fabrik för
nämliga personalrum, och bostäderna
ändras och förbättras stadigt till form
och kvalitet. Visst bygger vi ockå, visst
är skola..t1 fin, nog är Lugnet intressant
- men dit kommer sällan några turis
ter. Det ligger litet avsides, liksom sko
lan ligger litet högt. Så vi följer den
förut snitslade banan och plöjer med
samma gamla kalvar som förr.

elationerna utåt börjar inåt, på
hemmaplan. Vi ska tjäna var
andra, men vi borde också kän

na varandra. Vet vi våra brister så har
vi en del påtagligt att förbättra. Tänk
bara på Centrum, det som våra besökare
först skådar. Tänk på ungdomens kvälls
möten kring kiosken som behöver kana
liseras. Inte har vi något Folkets hus
eller en ungdomsgård, inte heller någon
kvällsservering, dit man "kan ta vägen".
- En reaktionär tendens, som vi bör
se upp med, är de konstlade skrankor
na och isoleringen mellan olika grupper
som bl. a. yttrar sig i att valborgsmässo
eld eller majstång ej längre är gemen
samma samlingsobjekt. Ja, vi har mycket
som skulle kunna ändras och förbättras.
Skolans folk har för knappa kontakter
med fabrik och samhälle. Konsum käm
par rätt ensamt med kooperativa ideer

och spörsmål. Hemmen vet för litet om
familjeförsörjarens arbetsförhållanden.
Och tidningen Gustavsbergaren saknas
ännu i många hem och når inte varje
anställd i fabriken. •

ftertankens kranka blekhet eller
ilskans heta rodnad (stryk det
som passar) lägrar sig nu över

mina läsares anleten. Rätt så! Jag har
framhävt vissa drag, som vi kanske hell
re vill glömma än erkänna. Men kära
nån - det var ju bara på ytan. Kakan
i sig själv ger mersmak! För att flera av
våra egna ska få en smakbit eller rent
av hjälpa till att göra anrättningen ännu
mera tilltalande, skulle jag vilja komma
med ett förslag. Fabriken har en storar
tad utveckling från 5-85 miljoner i om
sättning, kommunen har blivit storkom
mun och har föredömliga sociala anord
ningar i sitt hägn, Skolan torde vara
en av de förnämligaste på sitt område,
Konsum har mönsterbutiker och hänger
väl med i konkurrensen, hemmen i de
olika bostadsområdena är trivsamma och
välskötta. Det bör vi tala om också
för våra egna i Gustavsberg!

ag tänker mig en Gustavsbergs
utställning i Kommunalhusets
översta våning, indelad i lagom

blickfält över Kooperationen, Kommu
nen, Fabriken, Konsum, Skolan, Hem
men, Föreningslivet och slutligen en sek
tion "Onskernål och framtidsplaner".
Om vi satsade på en samverkan skulle vi
här få en saklig och trivsam manifesta
tion över det som är vårt, våra resur
ser, vår goda vilja och vår optimism för
framtiden. Utställningen borde kunna
bli både upplysande, roande och stimu
lerande, utan att behöva anlita "hurra
vaviäbra" -meroden. Vi kan komplettera
med filmvisningar, presentera olika insti
tutioner och föreningar. Genom en liten
entreavgift kunde vi därtill lämna ett
bidrag till insamlingen "Utan gränser",
ja det kunde vara utställningens motto
också på hemmaplan! - Vem bjuder in
till ett första möte för att bilda en ar
betskommitte?

~ å vänder vi på bladet och vad
hittar vi på S? Skolan slut,
Serveringssylta, Skvallerslad

der. Nej, tyst min mun får du Socker!
Men Sommar och Semester låter Sympa
tiskt och Sunt. Snart svalkar saltvatten
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simmande semesterfirare. Segelbåtarnas
segel slår, säven susar, solen strålar.
Skapliga sylfider skvalpar stänk, stojan
de, solbrända småttingar samlar skrat
tande sjöstrandens snäckor, skira sädes
fält svaja, siskorna sjunger skymnings
sånger. Skuggiga, svala skogsprornena
der! Skön semester stundar. Svenska
sommarens sällhet saluteras som släktets
sunda stimulans!

ors i taket för kyrkvallen, som
~Y nu börjar arta sig och blir en

:J~ blommande oas mellan stråken.
Kyrkorådets plan på områdets gestaltning,
av vilken vi hade en skiss med i Gus
tavsbergaren för tre år sedan, växer fram
i etapper. I de omplanerade gräsmattor
na prunkar nu kraftiga tulpaner och me
ra fägnad väntas, ty c:a 800 lökar har
satts ned. Till den kostnaden har också
Hembygdsvården bidragit, och nog vå
gar jag förmoda att ytterligare mecena
ter är välkomna: Ännu några hundra
lökar skulle behövas på slänten mot dag
hemmet. Buskar av olika slag har satts
ned i vår, och Omar Edvardsson har
fått i uppdrag att sköta och ansa växt
ligheten kring kyrkan. Nu kommer för
stås grannområdet att verka ännu an
skrämligare, kommunalt sätter man nu
snart i gång med planeringen av Torget.
Men hur länge ska de gamla uthusen vid
Bagarvägen med sina sophögar och slåen
de dassdörrar få spöka om en svunnen
epok?

~

Il mponerande var den finska
KPA-kören, som fyllde Berga
salen och senare Blå Hallen

med sin mäktiga sång. Återigen måste
man konstatera bristen på en hembygds
kör i Gustavsberg och den oförklarliga
tröghet hos ungdomen och äldre sånga
re av olika slag att kunna trivselträffas
i vanlig folklig körsång. I visorna har
vi ju ett förnämligt kulturredskap, och
sången har kallats hälsans och lyckans
röst. För finländarna har den betytt mera
än underhållning, den har varit ett stöd
under svåra år och en impuls till nya
krafttag. Henry Peter Matthis uttrycker
det så : "Alltid är sång och visa frihe
tens röster, så länge det inte är en vane
sak att sjunga eller en bindande ritual."
- Kan vi vara en hembygdskör förutan?
Nej, meddela mig Ditt namn och adress
ö'ch Din stämma, så ska vi se om vi inte
till hösten ska kunna kalla till övningar
i Bergasalen för en blandad Gustavs
bergskör.

år bästa ovän, Edla Sofia, har
nu mätt på ära och känd från
framträdanden i Vi, Kuriren

och Sveriges Radio, åter ägnat oss med
Saltstänk. Redaktören har bett mig att
hälsa henne alldeles särskilt· välkommen
åter. Ja, det ska bli kul att gnabbas
med käringen igen. - Apropå känd från
etc., såg ni affischerna om evenemanget
vid Återvall, med uppträdande av ung
domar från Gustavsberg, kända från TV
och Radio mm. Det är till att bre på!

vloppsröret, som hängt ovan
vattenytan vid bron under -vå
rens varma dagar, och "Varma

rännans" brokiga lortfärgning av vikens
vatten förvånar och förargar många, in
te minst båtägarna, som får lov att göra
extra bottenskrapningar titt som tätt. Ett
tröstens ord i eländet kan jag ge. Hotet
om att släppa ut avloppet vid Tjustvik
kanske kan elimineras, om det nya pro
jektet för det friska vattnets framföran
de från källan vid Brunn blir godkänt.
Det skulle gå på Grisslingefjärdens bot
ten (i våra plaströr?) mot Mölnvik och
vidare utmed Värmdövägen mot samhäl
let. Avloppsvattnet skulle efter rening
rinna ut i Torsbyfjärden, som redan har
vanan inne. När detta blir klart kan vi
börja önska mindre regniga somrar, sä
ga mindre fula ord om vattentryck på
norr, och hyresgästerna i de komman
de egna hemmen och radhusen i Lugnet
kan gladeligt låta Gustavsbergsklosetter
na brusa. Se det var en hoppfull slask
spalt!

är det gäller KF :s jubelår har
man bl. a. skickat ut en liten
tryckt lapp med en liten erin

ran att utdelas till de anställda. Man på
pekar däri att butikspersonalen har stör
re möjligheter att genom tjänstvillighet
och vänlighet ge KF ett gott namn. Vi
andra kan popularisera vårt företag och
hedra KF genom ett föredömligt uppträ
dande och genom en positiv inställning
till kooperationen. De flesta gör det na
turligt och omedvetet, men nog skulle
lappen vara en nyttig påminnelse ibland
i butiker, på personalutflykter, i för
eningslivet, i umgänget överhuvudtaget
med andra människor. Huvudtexten ly
der kort och gott: "Du är levande
reklam för KF."

Trivsam semester
tillönskar

den från TV, Radio och i Pressen kände
LERGOKEN

Sköna Maj, välkommen!

Första gången jag såg en majstång
var när jag låg i barnvagn. Jag skulle
just fråga vad det var, när jag kom att
tänka på att jag inte kunde tala.

Jag begriper mig inte på företags
ekonomi, men sen jag kom med i före
tagsnämnden begriper jag det inte på ett
högre plan, så att säga.

- Jag tycker malen är ett bakvänt
djur. Vintern tillbringar han i baddräkt,
sommaren i päls ..

- Häromdagen träffade jag en flicka
i Hästhagen som sa att hon skulle ägna
kvällen åt en intressant roman. Och så
gick hon ut med en italienare.

- När jag frågade en semesterfirare
på jobbet var han blivit så brun, så sva
rade han: I ansiktet!

Om du säger mig vad du heter,
så skall jag säga dig vem du är!
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KOMMUNALT
Hoppgrop och löparbana kommer att

anordnas i Kvarnbergsskolan. Kommu
nen hade tidigare tänkt och även anslagit
medel för sådana anläggningar vid Ek
vallen. Det hade dock visat sig att
Kvarnbergets i övrigt ganska kuperade
terräng kan klara en liten löparbana.
Skolan har ju rätt begränsade möjlig
heter till utomhuslekar och sport, var
för beslutet hälsats med tacksamhet.

Värdshuset, som nu äges av Gustavs
bergs kommun, kommer att få ny före
ståndare den 1 juli. Källarmästare Lun
din har flyttat sin verksamhet till Skåne
Hallandsgränsen och till ny källarmäs
tare för Värdshuset har anställts fru
Gertrud Norrman från Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Berget, som nu
har avklarat finansieringen av de 4 bo
stadshusen i Hästhagen, beviljades ett
topplån av kommunen på 32.500:- kro
nor. Från AB Gustavsbergs Fabriker
skulle ett liknande lån på c:a 130.000:
kronor erhållas. Fördelningen mellan fa
briken och kommunen motsvarar antalet
hyresgäster anställda i AB Gustavsbergs
Fabriker och icke fabriksanställda. Kost
naden för de 4 husen blev 3.240.000:
kronor. På grundval av den slutliga
kostnadsberäkningen blir hyrorna i Ber
gets lägenheter med värme 231 :- kro
nor för de billigaste och 263:- kr i må
naden för de dyraste. Insatsbeloppen va
rierar mellan 2.500:- och 2.785:- kro
nor.
Gustavsberg är ett växande samhälle.

Industrierna på orten, närheten till
Stockholm, allt fler giftasvuxna ungdo
mar inom kommunen som behöver bostä
der, gör att bostadsbyggandet och den
övriga utbyggnaden ej kan avstanna. Ett
av de mera kostnadskrävande projekten
som måste följa med i utvecklingen är
vattenförsörjningen och avloppsanord
ningarna. På fabrikens och kommunens
anmodan hade firma Orrje & Co tidi
gare gjort upp ett förslag och då tänkt
sig att en avloppsreningsanordning skul
le läggas till Gustavsberg med en av
loppsledning gående från samhället ge
nom skogarna till Baggensfjärden norr
om Tjustvik. Vattnet skulle ledas från
de stora grundvattentäkterna vid Brunn
över Lämshagaskogarna till Gustavsberg.
Förslaget var ur flera synpunkter ganska
avskräckande. Nu har firma Berg &
Hus framlagt ett nytt förslag som inne
bär att vattnet från Brunn skulle ledas
till Södersvedsområdet och sedan föras
i en ledning genom hela Grisslingefjär
den till Mörtnässidan och vidare till
Gustavsbergs samhälle. Avloppet från
Gustavsberg skulle ledas i samma rördike
som användes för vattnet på sträckan
Gustavsbergs samhälle och till Mörtnäs,
varefter avloppet skulle fortsätta ut i
Torsbyfjärden. Detta vatten är redan i
stor utsträckning förorenat genom ut
släpp från Stockholm och från båtar i
stora farleden. En ordentlig rening är
naturligtvis förutsatt innan utsläppet
sker i fjärden. Detta förslag verkar me
ra tilltalande då bland annat ledning
arna dras i gynnsammare terräng och i
områden där de kan utnyttjas på flera
ställen.

Y. N.

Orkesterföreningen
Verksamhetsåret 1958-1959 har gått
den ekonomiska knapphetens tecken,

För att få det hela att gå i hop började
vi verksamheten sent in på hösten. Och
första framträdandet blev vid julkonser
ten den 14 dec. då orkestern ackompan
jerade Luigi Cararra, som sjöng Tonerna
av Sjöberg och Ave Maria av Gounod.
Självständigt spelades Andante eon moto
ur Symfoni nr 5, varpå vi tillsammans
med kyrkokören och Luigi Cararra
framförde Cesar Francks Panis Angeli
cus.
Efter att ha medverkat vid Civilför

svarets fest i Bergasalen, där landshöv
dingen genom fullmäktiges ordf. fram
förde sin uppskattning av orkesterns en
ligt hans uppfattning höga standard,
samlade vi oss för vårkonserten, som
hölls den 26 april. Det särskilt kompo
nerade programmet bjöd på i högsta
grad seriös musik som Symfoni nr 82
C-dur, Björnarna av J. Haydn, Ouvertyr
till operan Nebukadnessar samt lättare
saker som balettvals av G. Svensson.
Operasångare Styrbjörn Hybinette i hög
sta trim medverkade med populära ope
rapartier och allt var upplagt för att
tillfredsställa olika smakriktningar, men
publiken svek.

För att trösta oss själva kanske vi
kan förklara det med att Gustavsber
garna drog sig för att gå in i Berget den
na strålande vårsöndag.

Den 13 maj avslutades spelsäsongen,
då orkestern hade äran att sprida glans
över invigningen av Kvarnbergsskolan,
som förrättades inför spetsarna av lä
nets skolfolk och kommunalmän.

Styrelsen ber att få tacka för det för
troende vi åtnjutit, vi tackar dirigent
och medlemmar för trogen insats under
repetitioner och konserter. Allt kulturar
bete upplever just nu en vågdal, men vi
hoppas, att det blott är en tillfällig fö
reteelse beroende på den tekniska meta
morfos vårt samhälle är inne i. Om vi
inte förtröttas kanske vi åter få uppleva
att människorna börjar längta efter le
vande musik.

F. B.

T. v. en bild av några av de nya egna
hemmen, som med rask fart skjuter upp i
Lugnet. Det är värt en kvällspromenad att

se det vackra området.
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Sextioårigt KF ser framåt
kunde man läsa som stor rubrik i Tid
ningen Vi när förhandlingarna från årets
kongress' presenterades.

OK och /C samman/öres till
ett förbund

Vid kongressen behandlades bl. a. ett
förslag till en stor kooperativ kraftsam
ling på bil- och oljeområdet. Genom be
slutet att sammanföra IC och OK i ett
förbund torde mycket vara att vinna i
strävan att på bästa sätt tillvarataga
konsumentintresset inom detta område..
Det gäller som bekant ej endast bilför
nödenheter utan även i mycket stor om
fattning försäljning av brännoljor för
uppvärmning. Inom detta område har
OK föregått med kraftiga prissänkning
ar, vilket säkerligen sparat stora summor
åt vårt folkhushåll. "OK-bomben" 97
oktan bensin bör inte förglömmas i detta
sammanhang.

Medlemmarnas injtytande och
aktiva medverkan
tog upp mycken tid av kongressen i sam
band med behandlingen av KF:s par
lamentariska organisation. Under diskus
sionen framhölls att kooperationen alltid
måste arbeta på toppen av effektivitet
samtidigt som den ideella sidan måste
vårdas.

Strukturförändringarna inom
näringslivet
och då speciellt inom varudistributionen
medför att vår rörelse genomgår en viss
qmvandlingsprocess när det gäller varu
vägarna och butikernas · planering. Om
detta lämnades en rapport till kongres
sen.

Jubileumsårets sommarkampanj
fjäder i hatten - - - återbäring var
ni än handlar - - - En trevlig sak
där man gör halmhatten till en trivsam
symbol för sommarens kundkontakter.
Vi hoppas att de äro och blir goda. In
om vår förening har vi ställt in oss på
sommarruschen genom att förstärka per
sonalstyrkan, sätta upp ett antal skyl
tar med hänvisningar och kartor, där vi
inbjuder till besök i våra butiker. Vid
centrumfastigheten har vi flyttat ut en
del varor på gården för att nå kontakt.
Ett utslag av kontakt såg jag i dag då

Missionskyrkan
återinvigdes söndagen den 10 maj under
medverkan av distriktsföreståndare Mar
tin Buckard, Stockholm, församlingens
pastor och ett par representanter från
styrelsen. Vid högtidsgudstjänsten fram
fördes hälsningar från ett flertal försam
lingar och förutvarande medlemmar, som
nu flyttat till andra orter. Av förutva
rande pastorer deltog redaktör Oscar
Löfgren, Stockholm. På lördagskvällen
hölls samkväm för särskilt inbjudna.
Kyrkans samtliga utrymmen kunde då
tagas i bruk. Vid invigningen upptogs
offer för byggnadskassan, som fick ett
tillskott på omkring 5.500 kronor. - I
samband med invigningen har hållits
några möten under medverkan av pasto
rerna Hjalmar Löfgren, C. G. Hjelm och

kyrkosångare Göran Stenlund, Stock
holm. Vid ett möte som speciellt vände
sig till kvinnorna talade barnmorskan,
fil. mag. Maj-Brith Walan, Högdalen,
över ämnet: Kvinnan i olika åldrar.

Missionär Birgit Lindberg
som under tre år verkat på Kibunzi
sjukhus i Belgiska Kongo kom hem till
Sverige och Gustavsberg i slutet av maj.
Vid ett välkomstmöte, som hölls i Mis
sionskyrkan, delgav hon personliga in
tryck från sin arbetsperiod. Söndagen
den 21 juni medverkade hon i ett offent
ligt möte i Missionskyrkan. Hon gav en
intressant historik över missionsarbetet
i Kongo, alltifrån 1881, då Svenska Mis
sionsförbundet utsände sin första missio
när till Kongo, och fram till innevaran
de år.

textilavdelningen placerat ut en fin som
marklänning utanför butiksdörren. Bad
dräkter har också kunnat köpas ute i ett
stånd på gården. "Drive-in porslin -
lngarölådan porslin för hela familjen" -
ett trevligt sommarinslag.

På tal om återbäring var m
än handlar
så lämnade våra medlemmar i Gustavs
berg i år in kassakvitton från 260 olika
föreningar i vårt avlånga land. Det syns
att vi är ett resande folk ·och att vi på
resorna söker upp Konsum. När denna
tidning kommer i tryck är det så dags
igen - att resa på semester. Då tittar ni
väl in i Konsum "någonstans i Sverige".
Trevlig semester allesamman. Och se

dan hjärtligt välkomna tillbaka.
G.M-n.

Bågskjutning är en härlig sport också för
vuxna. Eventuella medtävlare gör nog klo
kast i att hålla sig bakom den som skjuter.

Inga pilbågskrig om vi får be!
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Fabrikens företagsnämnd samman
trädde den 4 juni, i huvudsak för att
granska årsredogörelsen för 1958. Redo
visningsförfarandet har lagts om och
siffrorna för Gustavsberg inordnats i
KF:s bokslut. Samordningen inverkar in
te på fabrikens självständighet men ger
KF möjlighet till gemensamma disposi
tioner bl. a. i fråga om överskottens
skattemässiga behandling. Det nya syste
met kommenterades och gav anledning
till en hel del frågor, bl. a. om möjlig
heterna till ytterligare analyser.

I fråga om marknadsläget har inga
större förändringar skett under perioden.
För liushållsporslinet får försäljningen
kämpa hårt och man hoppas på ökad
omsättning genom samarbetet med de
kooperativa varuhusen och lagercentra
lerna. Plastförsäljningen har ökat och
nya projekt och typer kommer. Sanitets
porslinet har något förbättrat sina utle
veranser men uppvisar fortfarande stor
lagerhållning - en reserv som behövs
om byggnadsfronten vidgas. Badkarens
omsättning är god. Både sanitetsporslin
och badkar får känna av utlandskonkur
rensen. Kyldiskarna har god efterfrågan,
liksom de stora smidda pannorna. För
villapannorna i Reftele förstärkes för
säljningsarbetet, och det finns också be
hov av dem på egnahemsmarknaden.
Utbildningsleommitten fick en eloge

för sitt arbete med utredningen om ung
domens sysselsättning och utbildning.
Mycket återstår ännu innan ett konkret
förslag kan framläggas, så kommitten
önskades god fortsättning. Kommittens
förslag om att ordna en introduktions
kurs för nyanställda ungdomar rekom
menderas att prövas denna sommar.

Efter rapporter från samarbetskom
mitteerna, förslagsverksamheten och
skyddsarbetet skildes nämndledamöterna
åt med en tillönskan om en trevlig som
mar.

sekr.

Pas på dig selv
og vagt dit liv,
spar herpä ingen mode
Vi lever så f'örbandet ikort
og er så -lren,ge dode.

J0rgen Max Jerqensen.

Från Gustavsbergs museum som håller på att iordningställas visas här en bild från den s. k.
Kyrksalen, där den närmast stående kandelabern tillverkad 1870, är ett vackert ex. i majo
lika (höjd 240 cm). Vidare syns den s. k. Kungauasen, komp. av G. Wennerberg och model
lerad av G. Eriksson till jubileumsutställningen i Sthlm 1897. Längre bort st/ir jättevasen
med Carl XV:s bild, tillverkad år 1870 och 187 cm hög, den största vas som framställts av

fabriken. Närmast t. v. föremål från tiden före 1860.

Företagsnämnden har rekommenderat att nyanställda ungdomar av år 1958 och 1959 beredes
tillfälle att f/i en vidare information om företaget, dess organisation, tillverkningsprocessen,
arbetarskydd mm. En plan för introduktionskurs har uppgjorts av utbildningskommitten och
som handledare och instruktörer har fackföreningsfolk, avdelningschefer och ledamöter i
företagsnämnden ställt sig till förfogande.
Kursen startade den 22 juni med välkomstträff och visning av företaget. De 37 eleverna
är här samlade under en paus utanför Badkarsfabriken
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Gustavsbergs Blåsorkester på
Norrköpingstur

Vid den stora Blåsarfestivalen i Norr
köping den 31 maj deltog bl. a. vår
~ ~:;dade blåsorkester med den äran. Fes
tivalen satte i hög grad sin prägel på
stan. Overallr såg man musikanternas vi
ta mössor lysa i de vackra parkerna
kring Motala ström. I Järnvägsparken
med meterhöga tulpankolonier och
sprudlande fontäner, i Carl-Johanspar
ken med sina välkända kaktusplante
ringar och i Götaparken med restaurang
Storan. På dess musikestrad gav också
Gustavsbergs Blåsorkester på söndag för
middag en livligt applåderad konsert
under en timme, avlöst senare på dagen
av Järnvägsmännens och Bofors' or
kestrar.

Avfärden skedde lördag morgon med
buss från "Blåsut" (skämtsamt namn på
musikpaviljongen) med Hallberg vid
ratten. I Stockholm steg direktör Svens
son och ett par andra musikanter på,
och sen var det bara att "gasa på" mot
Södertälje. Vädret var fint och humöret
prima. Humoristerna Kilberg och Stolpe
skötte med växlande framgång "maj
ken" och intervjuade varandra till allas
förnöjelse och snart var vi i Vagnhärad,
där Sven Wallius legat och "lumpar"
och bl. a. marscherat till Kungl. Hu
vudstaden.

I Nyköping provianterade man en
smula, ty de medhavda smörgåsarna
började ta slut och det blev inte tid till
mat förrän efter repetitionen.

Framkomna till Norrköping stannade
vi vid Festivalens kansli, där vissa for
maliteter ordnades. Vi blev förlagda till
Flygets kaserner på Bråvalla flygfält.

Så bar det iväg till Idrottsparken för
generalrep under ledning av ordf. i
Riksförbundet Sveriges Amatörorkestrar
Harald Eliasson.

Så blev det "bullar och mjölk" för
samtliga festivaldeltagare och sen var det
tid för musikanterna att inta sina plat
ser för den stora inmarschen från olika
platser i stadens utkanter till Idrotts
parken.

Kl. 16.15 blåste Bofors musikkår
igång Festivalen, och så kom de olika
kårerna inmarscherande och grupperade
sig prydligt på den gröna mattan.
Ordförande Eliasson hälsningstalade

varefter Norrköpings borgmästare Sven
Lutteman tog till orda och tackade mu
sikanterna för att de gjort hans stad den
äran med denna blåsarfestival, varefter
han utdelade förbundets högsta förtjänst-

tecken i guld till musikdirektör Gustav
Svensson för hans insatser vid de diri
gentkurser, som förbundet anordnat.

Gustavsbergarna med ankaret på bas
trumman fick livliga applåder då Birger
Sävström med staven hälsade den tu
senhövdade publiken på A-läktaren, som
stående bevittnade förbimarschen.

Efter de stora kårerna följde så skol
och ungdomsorkestrarna tills planen blev
full och så följde konsert av festival
orkestern.

Lördagskvällen tillbringades i Folkets
Park med en titt på en revy, litet dans
och andra upptåg.

Söndagens konsert i Götaparken miss
gynnades av hård blåst, som rörde om
bland musikanternas noter, men Gustav
Svensson var den som stod pall även i
blåsväder, så det hela avlöpte fint, att
döma av de kraftiga applåderna, som
hälsade vår Blåsorkester och dess diri
gent.
Kl. 14.00 anträddes hemresan och un

der glatt gemyt och en och annan snark
ning. Hallberg vid ratten fick en styr
ketår ur Kilbergs kaffetermos, som han
påpassligt fyllt på under ett besök hos
vänner i den goda staden Norrköping.

Det var med ett minne rikare som vå
ra Blåsare kom tillbaka till Gustavsberg.
Det gäller i dessa dagar att knyta kon
takter utanför det egna samhällets grän
ser och träffa goda vänner med sam
ma ideal, att höra talas om deras svårig
heter och glädjeämnen och slutligen
stämma samman i den stora symfonien.
Där spelar det ingen roll vilken stämma
Du spelar, alla måste vara med och ing
en kan undvaras om kompositörens verk
ska klinga fulltonigt.
Det är anmärkningsvärt vilket intres

se det finns hos kommuner och arbets
chefer ute i landet för blåsmusiken. Bo
forskåren hade varit i flera länder och
reser nu närmast till Paris i sommar,
medan Gustavsbergarnas sydgräns just nu
var Norrköping, så ännu finns det myc
ket att se fram emot för våra Blåsare.
Det är gott och väl att man övar en
gång i veckan hela året och att man dess
emellan gläder samhällets invånare med
musik vid olika tillfällen, men det är
också nödvändigt att ibland komma ut i
större sammanhang och pröva sina kraf
ter och se och höra vad andra kan pres
tera, och sedan tacka varandra för en
god resa.

Axman.

Årsmöte i sjukkassan
Den 29 april höll sjukkassan sitt or

dinarie ombudsmöte på Skeviksgården.
Nitton av kassans 25 ombud samt sry:
relse, revisor och personal hade mött
upp. Av styrelseberättelsen framgick bL
a. följande: Kassans verksamhetsområde
omfattar kommunerna Gustavsberg,
Värmdö och Djurö med sammanlagt
8.718 invånare. De totala inkomsterna
för 1958 utgjorde 992.710: 71 kronor och
de sammanlagda utgifterna uppgick till
973.101 :06 kronor.

Sjukpenning hade utbetalats för 92.637
dagar varav 51.506 för kvinnor och
41.101 för män.
Efter de rutinmässiga årsmötesför

handlingarna redogjorde doktor Bellan
der för hälsoundersökningarna som
igångsatts för åldersgruppen 35--fi år.
Därefter inledde dr. Bellander en diskus
sion om sambandet läkare-pati
sjukkassa, varvid han bl. a. berörde lä
karens merarbete med skriverier för s_:rir
försäkringen, medlemmarnas probl
med blanketter, de otillfredsställande re
seersättningsbestämmelsema m.m.

Ombuden visade stort intresse fö,- ,!K
kussionen och problemen ven ·
gående.

Efter denna intressanta prog=_r-:::
togs kaffepaus, varefter sammaarr
avslutades med visning av Sjuk.kasse:
bundets undervisningsfilm "Där
vi". Således en helkväll i sjukfö -
ens tecken.
Vid konstituerande styrelsesammanrrå

de den 12 maj utsågs Bertil And
till sjukkassans ordförande efter avlidm
Gunnar Andersson.

T. L.

- Puh, så varmt. Idag skulle det allt smaka
med en fil.
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Marsch till Kyrkan, "Den blomstertid", och sommarlov. Foto: H. 0lson

Foto: H. 0lson
Hägerstens och Gustavsbergs scoutkårer firade Valborgsmässa gemensamt på den traditions
rika platsen intill Musikpaviljongen. Vid bålet talade kårchefen, kyrkoherde Rylander, till
eleverna och utdelade förtjänsttecken. Bl. a. fick 13 scouter Trätäljarmärket och Per Mebl-
qvist utnämndes till 1:a klasscout. För första gången upptogs 15 flickor till scouter.

Skolnytt
Vid läsårets slut den 13 juni 1959 fick

femte årskullen sina slutbetyg efter 9 års
skolgång nämligen 16 elever ur 9 a, 12
elever ur 9 g, och 44 elever ur klass 9 y
som under året varit uppdelad i 4 grup
per; husmodersgrenen, grenen för metall
yrken, grenen för detaljhandeln och kon
tor, samt en gren för blandade yrken.

Elevantalet i hela skolkommunen var
sista läsdagen 775 uppdelat på 32 klass
avdelningar. På högstadiet har tjänst
gjort 11 heltidsanställda lärare, därav 6
adjunkter och 5 folkskollärare med vida
reutbildning. På mellanstadiet har 10 lä
rare undervisat och på Higstadiet 11. Av
5 heltidsanställda övningslärare kommer
2 på högstadiet och 3 på mellanstadiet.
På högstadiet undervisar även en heltids
anställd yrkeslärare. Därtill kommer 8
timlärare.

För Kvarnbergsskolans del skedde som
vanligt högtidlig avslutning i kyrkan,
med sång av Kvarnbergskören, tal av
kyrkoherde Olle Hallin och skolstyrel
sens ordf. Harald Persvret.
Avgångsklassernas elever fick sina

slutbetyg och följande elever tilldelades
premier dels ur medel från Barlowska
fonden och dels av medel som ställts till
förfogande av vänner till skolan:

Goda framsteg i studier:
Göta Olsson 9 g, Ulla-Greta Anders

son 9 a, Inga Nordström 9 y, 2 a, Per
Arne Sjöberg 9 y, 3, Ann-Marie Ekholm
9 y, 6 a, Claes-Göran Jansson 9 y, 7,
Gudrun Holm 9a ·, Britt Marie Westin
9 a , Linnea Bäckmark 9 y, 6 a, Monica
Karlsson 9 y, 6 a, Elaine Hagberg 9 g;
Leif Johansson 9 a, Gun-Britt Wikner
9 y, 2 a, Tord Johansson 9 y, 3, Kjell
Åke Olsen 9 y, 7.

Teckningspremier:

Kethy Sjökvist 8 a, Göran Thorström
8 p, Else-Marie Gunnarsson 8 t, Elaine
Hagberg 9 g, Rolf Nyberg 9 g.

Premier i slöjd:
Britt-Marie Quist 9 y, 2 a, Inga-Lill

Karlsson 9 y, 2 a, Margareta Lindgren
9 y, 2 a.
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Diplom i nutidsorientering:

Wiveka Peterson 7 t1, Lempi Wik 7 t2,
Bo Johnsson 7 t2•

Idrottspremier:

Ingmar Wahrenberg 8 t, Marie-Louise
Rylander 7 t1•

Länskolsnämnden har hos Kungl.
Maj :t begärt att bl. a. Gustavsberg skulle
få samma lästid som Stockholm. Om det
ta förslag godkännes börjar nästa läsår
med upprop kl. 9.00 den 31 aug. 1959.
Flyttningsprövning äger rum i Kvarn
bergsskolan den 25 aug. kl. 9.00. Anmäl
ningar göres till expeditionen före den
20 augusti.

F. B.

Enhetsskole-studenter

Kärrtorps försöksgymnasium har kläckt sin
första kull studenter. Av 18 enhetsskolelever,
som började för tre år sedan tog 16 examen,
till yttermera visso med goda betyg. Tre av
dem är från Gustavsberg, Gunilla Berglin,
Margareta Berg och Gunnel Bäckström. De
två sistnämnda har vi lyckats fånga i

festyran

Ungdomsträffarna
Vårterminens sista ungdomsträff hölls

i Bergasalen torsdagen den 14 maj. Nära
tvåhundra ungdomar trängdes kring
estraden där Bobs skiffelgroup från
Lagnö gjorde ett bejublat framträdande.
Efter dessa, för oss äldre något underli
ga musikanter med ännu underligare in
strument, intogs musikplatserna av Me
lody Makers käcka och välspelande
dansorkester. Det dracks väldeliga av
Emils goda läskedrycker och stämningen
var god. I pausen lektes ett par lekar,
varefter dansen vidtog igen och höll på
till midnatt.

I början på september räknar vi att
återkomma med träffarna, möjligen i nå
gon annan form, med större cirkelverk
samhet och hobbygrupper.

Conny

Skolleda
Pysen har utantill-läxa. Efter en lång

eftermiddags glädjeämnen sätter vi oss
att lära in den.
"Läs nu! Läs igenom den fem gånger

så kan du den sen!" Pysen läser - tit
tar genom fönstret - kliar ett mygg
bett - ber om te. "Plugga på nu py
sen ! Den psalmen är så vacker ..." -
"Mamma du! Om inte Kirre hade kom
mit emellan hade jag gjort ett mål." -
"Ja, det får vi prata om sen! Den

blomstertid nu kommer!" - "Den
blomstertid nu kommer med lust och
hägring stor - -" - - - "Fägring,
skall det vara!" - "Mamma vad är häg
ring för nånting?" - "Det är en sorts
spegelbild i luftlagren. Omigen!" -
"Men om det är en spegelbild måste det
ju finnas någonstans, det man ser i alla
fall?" - "Det gör det. Men läs nu an
nars blir den här psalmen snart också
en hägring."
"Den blomstertid nu kommer, med lust

och fägring stor - vad är fägring för
nå't?" - "Har inte fröken gått igenom
den här psalmen med er?" - "Jo, men
inte på det här viset - för övrigt så
tänkte jag då. Du förstår väl att jag
måste tänka ibland också." - "Vad var
det som var så viktigt då?" - "Den där
kabeln dom håller på att dra till lam
pan dom lagar."

"Di.1 nalkas ljuva sommar, då gräs och
gröda gror!"
"Du nalkas - nalkas - nalkas. Det

är att komma sakta sa fröken. Det gjor
de abborren i dag. Den ville inte alls
komma. Den sprattlade så skojigt. Ko
kar du den åt mig?"
"Jag skall koka den, och ni skall få

äta den på docketallrikarna för mer blir
det nog inte. Läs nu: du nalkas ljuva
sommar, då gräs och gröda gror, fem
gånger!"

Pysen läser mekaniskt och tankarna är
långt borta. "Gröda gror'; avslutar han
med kraft. "Du, har mormor några
kycklingar i år. Tror du att jag får lassa
ner hö i höfläkten. I år är jag så stor
att jag kan inte åka ner i den. Det är
ingen risk förstår du! - Aldrig får man
vad man vill! Varför skall man läsa sånt
här för?"
"Du kommer att tycka om den när du

En dag på Marmahed

Tonårsidolen och sångarcharmören Lasse
Lönndahl föll även han för Stig Lindbergs

Bohus

Vi måste ha en marketentare vid kom
paniet, sa kommissarien efter inryckning
en. Vi får ta en titt på gossarna. Sagt
och gjort - kompaniets överblivna mån
nar, de som icke fått sin placering, ställ
des upp för granskning. Stopp - den
här gossen tar vi sa kommissarien, han
ser ju ovanligt trevlig ut. Namnet på
gossen var Lars Lönndahl och hans yrke
var bokhandelsmedhjälpare.
Ja - det var den gången kompaniet

fick en marketentare som vann allas gil
lande och att vi sedan mitt inne i ur
skogen ordnade trevliga kaffestunder
med Gustavsbergs benporslin och fick ett
vackert netto i kompanikassan var myc
ket Lasses förtjänst.

Sedan den dagen har Lars Lönndahl
varit Gustavsbergsbiten, ty som en ung
modern människa förstår han att upp
skatta kvalite, och hans beundran för
Gustavsberg hedrar honom.

Lars Lönndahl är nu tonårsidol och
sångarcharmör, vilket ju kommissarien
308 E tycker är roligt, enär han spådde
markententaren att gå långt.

308 68/15 E

blir stor!" Jag tänker att pysen troligen
inte kommer att känna den verkligt
sakrala högheten i den psalmen och
associera till höga pelarrader av tall
stammar eller en prästkrage-blåklocke
äng med en porlande bäck. Inte heller
till en sval kyrka med höga vita runda
valv och nystrukna frasande klänningar
och en belåten känsla av att ha slutat ett
arbetsår så gott man kunnat. Livet kom
penserar. Han är ett barn av sin tid.
Kanske kommer han att minnas abbor
ren med röda fenor som lekte. Kanske
fotbollen han spelade första gången.

Margareta.
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På väg från jobbet
Jag har nog länge gått och grunnat på

att föreslå ett annat namn på Hästhagen,
men det har liksom inte blivit av att kom
ma mej för. Det där med 'häst' verkar på
något sätt så omotiverat. Det är klart att
ett modernt fordonsnamn skulle passa bra
mycket bättre t. ex. Bilhagen, Bilhagsv.,
Rattv. i kvart. Fördelningsdosan o. s. v.
men jag stannar nog ändå för ett djurnamn.
Och då tänker jag på ett djur, som vi alfa
älskar och som därtill lever mitt ibland oss,
tyr sig til l oss och matas av oss. Ja, just
Katten! Har någon sett en häst i Hästhagen!
Inte jag! Har någon inte sett en katt? Nej,
alla-har sett och ser dagligen och stundligen
våra ljuvliga kattor. Vid senaste katträk
ningen den 1 jan. detta år uppgick antalet
levande katter till sjuhundratre. En gläd
jande ökning av inte mindre än tvåhundra
trettiotre sedan föregående år vid samma
tid. Givetvis innebär denna utveckling att
vi rriåste ihissa nya signaler i vår sociala
kattpolitik. Kommunal utspisning av våra
kattor måste ordnas, eftersom det tyvärr är
omöjligt för många av oss dubbelarbetande
att på ett cillfredsställande sätt sörja för
våra kattor i detta avseende. Vidare måste
antalet sandlådor mångdubblas. Sanden bör
bytas minst en gång i veckan! Katten är ett
renligt djur, som säkerligen inte trivs med
att förrätta sina naturbehov i s. a. s. full
bajad sand. Vågar jag kanske också föreslå
att sandlådorna kringgärdas med hönsnäts
staket med ett stort nog hå,! för kattorna
att ta sig in men ett effektivt hinder för
våra barn. Det kan inte hjälpas! Det måste
säjas! En del av barnen är hemskt ouppfost
rade, egoistiska, sadistiska och . . . ja, jag
saknar ord! Men hör här! När jag kom hem
från jobbet och precis skulle gå uppför trap
porna så råkade jag kasta en blick mot
sandlådan där en stor, präktig katt just
förrättade sitt tarv. Varm om hjärtat ställde
jag mej och tittade på idyllen. Helt plötsligt
kommer där en flickslyna på så där åtta år
rusande mot sandlådan, skrikande för fulla
hals: "Ska du ski-i-ta i sandlådan förban
nade ikattjäikel!"
Hur länge ska det få fortgå att barn på

detta sätt ska .få förolämpa våra mest till
givna och mest fridsamma djur. De rör inte
ens en råtta! Som en rättvis ärebetygelse åt
dessa våra ihjärtevänner, vill jag därför fö
reslå att Hästhagen omdöpes till Katthagen
oah gator och vägar på samma sätt. Ex.
Karrfotsv, Konditori Vita Kanten, Kattung
en i stället för Fölungen, Kattrurnpestigen
o. s. v. Till de Hästhagsbor som av hänsyn
till kattorna hål,ler sina hundar instängda
i lägenheterna så gott som dygnet runt vill
jag rikta ett varmt tack! Lär barnen älska
kattorna! Giv dem en Kattunge så fort de

SO/vi SAGT VAR...

Jag tror att ett kärnvapenkrig, med
dess katastrofala följder, kanske ödeläg
gelse av hela världen och slutet på vår
civilisation, måste förhindras. Jag tror
att ett kärnvapenkrig inte kan undgås
genom den politik, som nu bedrivs av
två stormakter, och som går ut på att
i fortsättningen lita till allt starkare va
penmakt, allt större möjligheter till för
ödelse. Jag tror att de av världens na
tioner, som utför provsprängningar av
kärnvapen, offrar livet på hundratusen
tals nu levande människor och hundra
tusentals ännu ofödda barn, och att det
ta offer är onödigt. Jag tror, att det enda
sätt på vilket man kan förhindra ett
kärnvapenkrig är att börja göra bin
dande, rättvisa och effektiva internatio
nella överenskommelser, och att den
första av dessa överenskommelser bör gå
ut på att man upphör med provspräng
ningar av alla slags kärnvapen.

Ur den amerikanska Nobelpristagaren
Linus Paulings bok Aldrig mera krig

De stora ungdomskullarna har hängt
med i statistiken åtskilliga år nu. Man
har med andra ord mycket väl vetat att
de skulle komma att få det svårt med
yrkesutbildningen om inte extraordinära
åtgärder vidtogs. Och det är ingen tve
kan om att det på detta område finns
många underlåtenhetssynder från statens,
kommunernas och företagens sida som
man nu får försöka reparera så gott det
går.
Den fortsatta politiken härvidlag mås

te nödvändigtvis gå ut på att även de
närmaste åren fylla de uppgjorda pla
nerna med 130 procent. Gör vi inte det,
då bäddar vi synnerligen illa för oss.
För vi skall veta, att de stora ungdoms
kullarna samtidigt som de temporärt ska
par besvärliga problem, är den stora
chansen i ett samhälle, vars befolknings
bild vanligen inte har pyramidens form.

Ur en ledare i
Stockholms-Tidningen 26/6

är stora nog att kunna känna lenheten i
kattsvansen! Befrämja kattökningen! Fy,
KATTEN!

Gubben.

När forskare efter otroliga mödor änt
ligen lyckats isolera trakornets virus och
därmed rädda hundratusentals männi
skor från blindhet, så avspeglas detta i
en liten notis på nitton rader på sidan
elva i dagens tidning. Större intresse har
det inte för läsarna. Forskartriumf -
står det i rubriken. Men vad är det mot
en rak höger eller krokig vänster eller
en sparringpartner som springer och
gömmer sig? Att en gosse på 82 kilo går
i golvet är av större vikt. Så betydelse
fullt att pressarna går varma och halva
svenska folket identifierar sig med "allas
våran I11go".

lngegerd Granlund i Vi.

Den som inte har för vana att läsa
är bunden till sin omgivning vad tid och
ort beträffar. Hans liv går efter en viss
rutin och han är hänvisad till att sam
tala med några få vänner och bekanta
samtidigt som han inte ser någonting an
nat än det som händer och sker i det
närmaste grannskapet. Från detta fäng
else finns det ingen väg ut. Men i sam
ma ögonblick han öppnar en bok träder
han in i en ny värld och ifall det är en
bra bok kan han samtidigt komma i för
bindelse med en av världens bästa kon
versatörer. Denne för honom till ett an
nat land och en annan tidsålder, anför
tror honom sina innersta tankar och ta
lar till honom om sidor av livet som han
inte hade en aning om.

Ur Konsten att njuta av livet

av Lin Yutang

Ledningen ska inte bara regera.. Den
ska också ange de nya idcer och tankar
som ska regera regerandet på längre
sikt. För ändamålet måste den forska un
der ytan efter vad som på längre sikt
kan överensstämma med folkets för da
gen mer eller mindre halvmedvetna in
tressen och behov.

Gösta Rehn i Tiden

Hellre en meningslös protest än ett
lika meningslöst accepterande.

Stig Carlson

"Liksom jag inte vill vara slav, vill
jag inte heller vara herre. Detta är ett ut
tryck för min uppfattning av demokra
tin."

Abraham Lincoln
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e'TRITT e'loRUM Vi tanker på hösten Spaltfyllnad
Sjukkassa och reseersättning än en gJng.
Vi .fil, tacka för instruktion i konsten att
få sjukkasseparagraferna att fungera. Det
är fullt naturligt att herr Leonardsson tar
till orda ooh försvarar sin personal och sitt
arbete, Han hade varit en dålig chef om han
inte gjort det!
Det var tydligen inga småsaker heller!

Jag är smickrad över hans tilltro till min
fria fantasi. Men ärligt sagt så har livet
övernog av händelser utan att man behöver
fantisera fram dem. Samhället av idag be
höver slaven vid triumfatorns vagn lika väl
nu som tidigare. Tar sen slaven skepnad i ett
1 :a maj-tåg eller i kåsörkappa, det är en
smaksak.
En socialreform skall höja de eftersläpande

grupperna i detta fall de sjuka och gamla,
upp till samma nivå, som övriga. Men den
skall inte sänka standarden för dem som
arbetat sig upp till idealet eller för de för
tänksamma. Sker en nivellering då har re
formens värde sjunkit betydligt. M.a.o. Alla
skall ha samma chans att nå så långt som
helst, men det skall finnas en gräns för allt
elände på Guds Gröna Jord. 0oh därtill
en inte alltför låg tröskel. Det gäller att
slå vakt om reformresultaten, även om des
sa inte alltid är av avgörande betydelse för
den personliga ekonomien.
Vad beträffar "Stopp och back" så stod

det inte något där om att reseersättning ti
digare utgått. Det stod "bland dessa" lika
med "bland tidigare förmåner", vi,l!ket inte
alls är detsamma som "en av tidigare
förmåner", som herr Leonardsson tycks
ha läst. Detta vet ju för övrigt var
och en. Likaledes har jag icke sagt att
ordinarie försäkringen sänkts. I meningen
"Trots sänkningen" o.s.v. syfter sänkningen
tillbaka på "tilläggförsäkringen" i meningen
före.

Givetvis vet herr Leonardsson såsom sjuk
kassechef bäst vad som hänt oss. Men då
jag skrev under signatur och han inte kunde
kontrollera uppgifterna må det vara honom
förlåtet om hans minne klickat litet.
"Hjärnskakningen" och armbrottet be

handlat på Ersta hänför sig till Gustavs
'berg, resten till Göteborg. Då det inte var
personalen på respektive kontor jag ville åt,
redogjorde jag inte för detta. Det kanske
också har någon .inverkan på avgifterna som
enligt mina kvitton är betydligt lägre.
Hade det verkligen varit mera verklig

hersrroget att söka upp dr. Bellander ute på
Möja, där han enl. telefonsvararen befann sig,
i stället för att ta emot hjälp av dr. Berndts
son för att få en remiss till sjukhus. Att han
fått ett F.d. framför sin titel provinsiallä
kare visste vi inte om.
Jag hoppas innerligt att familjen inte skall

få dylikt till vana, men hur hade det gått
om vi rekvirerat ambulans? Så uppställer
sig en annan fråga. Var det inte tal om att
arbetsgivaren också skulle betala avgift till
sjukkassan. Hur gick det med det?

Beträffande Ersta är det inte vår sak att
kontrollera om det finns upptaget i förteck
ningen från Kungl. Maj.t eller inte. Vi trod
de på uppgiften, när vi fick den!
Tjänstemännens svar tog jag med en nypa

lutherskt salt. Det kommer en att tolka allt
till det bästa. De försökte göra bästa möj
liga av omöjliga paragrafer, vilket herr
Leonardsson också erkänner i sin artikel. Vi
hoppas att herr Leonardsson håller oss a
jour med socialdepartementet i fortsätt-
ningen. Radien

Under sommarens härliga dagar med
sol, bad och semester vill man kanske
inte tänka på den mörka hösten och kal
la vintern. Men trots detta vill jag föra
tankarna fram mot de mörka kvällarna.
När friluftslivet stagnerar och dis och
dimma lägrar sig över skog och fält, då
kryper vi inomhus och skapar oss andra
sysselsättningar. Och det är under pla
neringen för dessa sysselsättningar som
jag vill hjälpa till med några förslag.

Vi har i vårt land en skolutbildning
som står på ganska hög nivå, men deii.
räcker inte som meddelare av medbor
garbildning. Den måste kompletteras
med. vuxenutbildning och självstudier.
Och här gör det fria och frivilliga bild
ningsarbetet sin insats.
Det trevligaste och säkraste sättet att

skaffa sig allmänbildning är troligtvis
genom deltagande i studiecirklarna. Att
i ett kamratligt lag diskutera genom oli
ka typer av frågor och problem ger
trivsel för stunden och kunskaper för
framtiden.
När ABF:s cirklar startar till hösten

så önskar vi att alla, som känner ett be
hov att öka sitt vetande och som vill
ha några trivsamma vinterkvällar till
sammans med kamrater, anmäler sig till
någon av våra kurser. Och jag tror att
vi skall kunna ordna kurser som till
fredsställer de flesta smakriktningar.

En kurs som vi särskilt vill rekom
mendera är "Idekurs 60". Inom arbe
tarorganisationerna tycks idedebatten ha
fått vika för diskussion om mera närlig
gande problem, men man måste lära sig
något om iden för att förstå kampen i
nuet för framtiden. Idekurs 60 vill åter
uppliva idedebatten och levandegöra de
klassiska ordet "Frihet, Jämlikhet, Bro
derskap".

För dem som vill veta mera om de po
litiska partierna kan också kurser ord
nas. Det skulle vara intressant om delta
gare från andra politiska meningsrikt
ningar, än de som i allmänhet deltager
i ABF:s cirklar, ville komma med i en
cirkel om de politiska partierna. Jag
tror att ubytet för samtliga deltagare
skulle bli stort och kanske att vi i större
utsträckning skulle komma under fond
med hur mycket vi har gemensamt.

Aven andra kurser som "Kommunal
vardag" och "Kommunalkunskap" och

Omkring 83000 utlänningar har under
de senaste tio åren blivit svenska med- .,
borgare. Fördelningen på nationaliteter
visar att finländare leder, följda av bal
ter, tyskar, norrmän, danskar, polacker
och ungrare. Från USA kom 2281 av de
nya svenska medborgarna. På arbets
marknaden beräknas de naturaliserade
tillsammans med de utlänningar som f.
n. uppehåller sig i Sverige uppgå till ett
antal av 250000.

Sälj gräsklipparen! Brookhavenväxt
förädlingsanstalten i New York har fått
fram en mängd olika grässorter där var
je strå snällt växer upp till en höjd av
4 cm och sedan stannar i växten.

Av 100.000 gem användes blott 28.000
för det ändamål de avsetts för. 3.196
begagnades som piprensare, 5.308 som
nagelpetare, 5.434 som tandpetare eller
öronrensare och 19.413 som marker i
pokerspel. 14.163 böjdes till fantasiföre
mål under avlyssnande av likgiltiga te
lefonsamtal. 7.200 användes för att laga
trasiga behån, höfthållare och strumpe
band. 1.706 kastades i huvudet på någon
närsittande. Resten begagnades till hår
spännen, tappades eller svaldes av min
deråriga. Allt enligt en amerikansk un-.
dersökning.

liknande kurser skulle nog också bli me
ra givande om olika meningsriktningar
är representerade.

En kurs som mera vänder sig till fack
ligt organiserade är "Medlem möter
upp". Den vill lära deltagarna det fack
liga arbetets betydelse i modern tid.

Sång-, gitarr- och andra kurser under
rubriken musik ordnas också och i språk
och praktiska ämnen som motorkunskap
o. d. startas cirklar om bara tillräckligt
antal deltagare anmäler sig. Aven om
ämnet inte är upptaget på vårt prospekt
som utkommer på sensommaren.

Med dessa rader hoppas jag ha kunnat
ge några tips om vad höstens kvällar
kan användas till. Och vi ställer för
hoppningen om en angenäm sommar och
trevlig semester, så att var och en stärkt
till kropp och själ kan möta hösten och
vintern med förnyade krafter. Och vi
säger välkommen till trivsamma studie
kvällar i ABF:s cirklar.

Bertil Peterson
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Genom frilördagen
har skolans stora pluggslutdag blivit ett
evenemang väl jämförbart med 1 :sta
maj. Och vad är väl nöjsammare än att
se och höra de unga, när de rentvätta
de och söndagsstassade ger sina föräld
rar en glimt av det kunnande, som mo
dern skolpedagogik har lärt dem att lära
sej själva. Men det är förvisso inte upp
visningens svårighetsgrad som får mitt
framstegspartistiska hjärta att klappa
varmt för den nya tiden. Nej, det är
helt enkelt att alla elever ger tydliga
tecken till att vilja besvara lärarens frå~
gor. Erkännas skall att jag en gång greps
av den phula misstanken, att uppräckt
vänsterhand betydde okunnighet och
uppräckt högerhand dess motsats. En
kunskapssmusslande klass-strategi, vars
existens jag (till min heder!) omedelbart
avfärdade som vettlös, ja, grundlös, ja
- helt och hållet framsprungen ur min
negativistiska och proletära fantasi. I
behov av att offentligt "skarorna' mej
uppsökte jag självmant skamvrån. D.v.s.
där jag trodde den fanns! Självklart
märkte jag strax på den inträdande tyst
naden . . . och på alla de närvarandes
förvånat stirrande ögon, att den moder
na skolpedagogiken även lyckats utrade
ra begreppet 'att skämmas'.

Lätt förvirrad smög jag mcj ut ur
klassrummet och begav mej till slöjd
salarna för att se om jag kunde se någon
förbättring på slöjderiets område. Ja,
sannerligen! Här, i denna produktiva
miljö, behöver man inte anstränga sej
för att entusiasmeras. I trä och metall
gör ungarna alster, som verkar rena
konsthantverket.

Under mm egen_ folkskoletid
lyckades jag endast åstadkomma en skär
bräda. Kndå kan jag försäkra, att både
sågen och hyveln fick slita ont under
slöjdtimrnarna. Men det blev mest spån
av någon underlig anledning. Kanske
berodde det på att vår slöjdlärare var så
långt före sin tid, att han överlät kun
skapsinhämtandet åt oss själva? Var det
så, då var jag förstås ingen 'snickarebe
gåvning' - och därav resultatet. I de
teoretiska ämnena var intresset för vår
personliga ledning så mycket mera fram
trädande. Att lära läsa, skriva och räk
na var ju också en lagenlig rättighet och
skyldighet redan nån gång i mitten på
1800-talet. Steg för steg förbättrades
denna undervisning genom allt bättre lä
rarekrafter, allt bättre skolor och allt

längre skoltid. Till slut hade vi kommit
fram till vår sju-åriga bottenskola med
diverse påbyggnader på den. Detta stän
digt utökade kunskapsinhämtande som
ålades det svenska folket betraktades in
te på något sätt som alltför krävande
för 'massan'. Inte en enda dåtida peda
gog sprang upp på katedern och vispa
de ur sej en massa smörja om att: "Nu
kan vi inte gå längre i obligatorisk all
mänbildning! Nu är sista hjärncellen hos
MedelSvensson fullproppad!" Inte heller
den dåtida riksdagen hade några skrup
ler i den vägen utan godkände istället en
'kvarsittningsparagraf' som verkade myc
ket stimulerande på såväl elever som
lärare. Såvitt jag vet hade jag ingen
kvarsittningskandidat bland mina · skol
kamrater. Visst fanns det skillnader i
fattningsgåvorna, då som nu, bland ele
verna, men inte värre än att det kunde
åstadkommas ett hyggligt betygsresultat
i alla fall. Lärarna hade heller ingen
möjlighet att underlåta bearbetningen av
ett besvärligt fall genom att smussla över
detsamma till en LKTTARE LINJE!
Nej, antingen kvarsittare eller så: hoppa
på det! På det sättet utrotades Sveriges
sista analfabet. Jag tror inte att rotting
en hade så stor betydelse för det dåtida
skolarbetet som många uppfostringsin
tresserade tycks anse, men att klass
disciplinen och larareauktoritetcn hade
det, ja, därom behöver vi väl inte dis
kutera?

"Skolan är något
som vi inte ska underlåta att intressera
oss för inom fackföreningsrörelsen. En
hetsskoleiden får inte förfuskas!" Så
talade en mera framstående fackför
eningsman för en tid sedan. Tja, har det
ta inte redan skett? Var den inte tänkt
som en skola med tre likvärdiga linjer?
Geometriskt talat, som en liksidig triang
el. Ger det inte en sannare bild av verk
ligheten om vi tecknar den som en rät
vinklig, där kvadraten på linje G är li
ka med summan av kvadraten på linje
Y och A? Och varför? Pedagogerna har
ordet! Grundar det sej i det förhållan
det att majoriteten av vår skolungdom
begagnar sina sex första skolår till att
förvandla sina lärare till nervösa vrak?
Att den 'därav försummade kunskapsin
hämtningen motiverar· två camouflerade
avstjälpningslinjer på högstadiet på det
att lärarna må kunna rädda sina an
sikten? Eller i att arbetare och yrkes
män, kontorister och handelsanställda
kan klara sej med något mindre språk
kunskaper, något mindre övning i mate
matik än de, som tänker fortsätta sina
studier? Visst kan dom det. T. o. m.
med ännu mindre. Och kan dom inte, så

får väl företagen fortsätta med att an
ordna kurser för sina blivande förmän
och verkmästare, kontorister, affärsbi
träden och andra, som fått sin grundläg
gande skolbildning spolierad genom "ett
pedagogiskt 'låt-gå'-system.

Nej, alarm till Riksdagen
och tummen i ögat på skolöverstyrelsen!
Vi måste kräva: Att småskolans leksko
lekaraktär försvinner! Att ungarna dres
seras till ett för fortsatt skolgång ända
målsenligt uppträdande! Att läroböcker
na skrivas på ett sådant sätt, att lärarnas
arbete underlättas! (jfr med brevkurser!)
Att kunskapsstoffet i ämnen, som är ge
mensamma för högstadiets linjer, blir
exakt detsamma!

Ja, det här låter
kanske lite svettigt, så här mitt· i hög
sommarvärmen? Men det är · ju snart
höst, och till dess måste ju riksdagen,
skolöverstyrelsen, vår egen skolstyrelse
med Harald Persvret i spetsen och alla
lärarna, Gezelius, Berg och dom andra,
ja, allesamman måste ju veta hur jag vill
ha det med skolan. Skolväsendet är dyrt
ska ni veta, så resultat ska vi ha. Tret
tioen procent av våra kommunala skat
temedel går till skolan. Så sa åtminstone
komunalordföranden Lindholm, när
Kvarnbergsskolan invigdes i min och
landshövdingens närvaro. Vi tro honom
så gärna och tycker att det är välplace
rade pengar. Den som till äventyrs är
litet 'kallsinnig' behöver bara lunka upp
på Kvarnberget den dag, som jag inled
ningsvis nämnde. Se ungarna myllra ut
från skolsalarna! Se dem glada och för
väntansfulla ställa upp till kyrk
marschen! I täten vår blågula flagga, se
dan musikanterna, sedan klass efter klass
ur en sexhundrahövdad skara. S.l ger
rektor Gezelius marschorder och ta ram
ta bom bom bom ta ram ta ta ... sätter
hela det lärda sällskapet igång. Och för
äldrarna står där med examenstårar i
ögonen och vinkar. Den kallsinnige måste
värmas av denna levande ungdomliga
skara, som med framtidens ljus i ögonen
tågar förbi honom. Gör han inte det, då
är han djupfryst. Se på pappan, som
solvargsgrinande hojtar åt sin kavate tel
ning: "H?tll takten!" Se så stolt han ser
ut! Kanske har han som Karl den IX
en gång lagt handen på sin sons huvud
och mumlat: "Han ska göra't!" Kanske
han blir litet osäker på det, när sonen
visar betyget. Det skall han inte vara,
för gör sonen inte det ena, så gör han
med all säkerhet det andra. Själv går jag
hem och slår upp ett glas 'jos' - vll.r
skola till ära. Fanfar
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Idrottsspalten
Denna gång börjar vi idrottsspalten

med meddelandet om att John Svensson,
idrottsföreningens f. d. mångårige ord
förande, den 14 juni firade sin SO-års
dag. Han blev uppvaktad med blommor
och presenter i mångfald från släkt och
många vänner. Från idrottsföreningens
och idrottsplatskommittens medlemmar
uppvaktades, förutom med blommor,
med en oljemålning av Olle Hägglöv
med motiv från Farstaborg. Johnne ut
nämndes också till hedersledamot i
idrottsföreningen, en uppskattning som
han är-väl värd för allt arbete han ut
fört inom idrottsföreningen och idrotts
platskommitten.

Orienterarna har haft en framgångs
rik vårsäsong och samlar nu som bäst
krafterna inför höstens tävlingar.

Inom -fotbollen har man också säsong
vila för närvarande efter en väl genom
förd våromgång. A-laget har endast för
lorat en match och ligger på andra plats
i tabellen, endast 2 poäng efter IFK Li
dingö. För B-laget kan inte heller note
ras mer än ett nederlag och även där
ligger man i toppen på tabellen. De yng
re pojkarnas seriefotboll har också bra
utgångsläge inför hösten med tredje pla
cering både i förbunds- och nackaserier
na och andra placering i serien för 7-
mannalag. Kvartersfotbollen för pojkar
är slutspelad. Segrare blev Tigrarna från
Hästhagen med 18 poäng och 44-0 i
målkvot, vilket kanske inte är så under
ligt med en så'n målspottare som Fred
Andersson i laget. Inom kooperativa

· korpserien har Gustavsberg mött Kon
sum, Uppsala och PUB med vinst i båda
matcherna som resultat. Nästa match går
i Göteborg någon av de närmaste da
garna.
Till sist återstår att önska 'våra idrotts

utövande förmågor en solig och varm se
mester och en stärkande sommar för att
kunna sätta i gång höstsäsongen med nya
krafter och bärga ännu fler segrar till
G IF och "berget".

Vn

Friidrottssektionen är i år pånyttfödd,
vi har äntligen vaknat upp ur vår törn
rosasömn. Vi började vår konditionsträ
ning redan i januari med löpträning och
gymnastik. Sedan kom alla terrängtäv
lingar. Sundbybergs, Sleipners och Fogd
öterrängen, vidare en klubbmatch mot
grannklubben Boo IF. Resultaten var go
da i samtliga tävlingar, med tanke på
grabbarnas orutin och ovana från stor-

Kvarterserien i fotboll mellan pojklagen i Gustavsberg är slutspelad. Ett tiotal lag har genom
fört serien, som resulterade i att "Tigrarna" med hemvist i Hästhagen vann alla sina matcher
och fick den fina målkvoten 44-0 och 18 poäng, På andra plats kom Cobran och så följde
Hökarna I, Ulvarna, Älgarna, Pantrarna, Antiloperna, Örnarna, Vargarna och Hökarna Il.
Ledarna för kvarterserien, som också tjänstgjort som domare, är herrar Södergren och Ström
berg. De rapporterar att allt gått just och hyggligt till. Segerlaget spelar verkligt fin fotboll
och därifrån kommer säkert förstärkningar till Gustavsbergs A-lag om c:a 5 år. I "skytte
ligan" leder Fred Andersson med 30 gjorda mål. En kombination av pojkarna deltar i Nacka
serien, ordnad av Expressen. De ligger på andra plats. I höst blir det en Cup-serie för pojk-

lagen, och nu söker man en mecenat för ett vandringspris.

tävlingar. Tänka sig att tillsammans med
sjuttiotalet andra ungdomar stå på start
linjen och vänta på startskottet i Sund
bybergsterrängens ungdomsklass. Nåja
detta gick fint, och grabbarna skall ha
all heder av sin bärgade lagseger och si
na fina individuella placeringar. Första
maj träffades vi tidigt på morgonen, och
via en trevlig bilresa anlöpte vi Söder
manlands pärla staden Strängnäs. Där
skulle vi möta hela Södermanlandseliten
i Fogdöterrängen. Sune Hagman fick den
bästa individuella placeringen, trea i ju
niorklassen. Vidare vanns lagsegern i
ungdoms- och seniorklasserna.

Vi är också med i en serie för fri
idrottsklubbar. I skrivande stund har fy
ra matcher avverkats, varav två vunnits,
en förlorats och en slutat oavgjord. För
sta drabbningen gick på A.lvsjö IP mot
A.lvsjö AIK och Årstapojkarna. A.lvsjö
grabbarna tryckte vi ned i skorna men
fick se oss besegrade av Ärstapojkarna.
Det började bra för oss med seger på
110 meter häck, 100 och 400 meter, ge
nom Sture Engstrand och Tore Lund
gren. Spjutkastningen vanns av vår
Thord Johansson, stav av Rolf Lönnqvist
och länghoppet av P. 0. Lönnqvist, de
två sista nyförvärv från Strömma. Näm-

nas kan att vi saknade våra två ess, Leif
Dahlqvist och Ricard Bärlin, vilka hade
förhinder.

Vi gav oss emellertid inte utan utma
nade två nya klubbar, IFK Tumba och
Stockholms Godtemplare. Matchen gick
på Farstaborg och vi hade glädjen att se
hela tvåhundra Gustavsbergare på läk
tarna. Det blev en spännande fajt som
inte avgjordes förrän i tävlingens sista
gren, stafettlöpningen, vilken vi förlora
de mot Godtemplarna. Därav det oav
gjorda resultatet. Tumbagrabbarna fick
se sig rejält slagna, i alla grenar beseg
rade av minst en Bergare. Vi hade ock
så glädjen att för publiken uppvisa våra
nyinköpta klubbdräkter, röda byxor och
vita tröjor med klubbmärke på bröstet,
vilka vi inom styrelsen hoppas skall
komma att synas på flera idrottsplat
ser och i flera idrottssammanhang nu när
vi äntligen kommit i gång. Våra fram
tidsplaner äro många och stora, ytterli
gare klubbmatcher, några småtävlingar
och så höstens Saltsjöbadstävlingar där
vi får tampas med Järla och Boograb
barna. Till sist ber jag att få efterlysa
flera intresserade flickor och pojkar, Far
staborg är stort, vi ryms där alla.

Conny
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CD

CIJ
Födda

10/4 Marie d. t. Karl Gunnar Didriksson och
h. h. Britt Marie f. Claesson.

15/4 Roland Michael, s. t. Georg Roland
Eriksson och h. h'. Siv Violet Margareta f.
Lingman.

23/4 En dotter t. Angelo Cerutti och h. h.
Saini Kaarina f. Karstunen.
27/4 Ann-Charlotte Margareta d. t. LeH

Olof Tälje Nilsson och h. h. Boel Alice Mar
gareta f. Andersson.

23/4 Ann-Charlotte d. t. Rolf Arne Kristofer
Karlsson och h. h. Margit Vilhelmina f. Lund
qvist.

3/5 En dottert. Karl Axel Karlsson och h. h.
Sonja· Margareta f. Mattsman.

5/5 •.En son t. Rolf Ake Svensk och h. h.
Inga Vivi-Anne f. Eklund.

12/5 En dotter t. Stig Ake Lönnberg och h.
h. Gun Eivor Linnea f. Hjort.

5/5 Anders Ingvar s. t. Sven Edvard Ingvar
Scholtze och h. h. Inger Margareta f. Holm
berg.

24/5 En son t. Björn Melcher Alskog och h.
h. Ilse Eva Elisabeth f. Neuman.

22/5·.,.En son t. Gösta Ejnar Fransson och
h. h. Eva Linnea Viola f. Karlsson.

25/5 Yvonne Margareta d. t. Göran Alexan
der From och h. h. Birgit Miranda f. Fors
bom.

22/5 Bengt Roland s. t. Bengt Gunnar
Storm och h. h. Ester Linnea f. Nordström.
28/5 En dotter t. Stig Göran Melander och

h. h. Irma Anneli f. Ketola.
24/5 En dotter t. Bror Anders Bäcklund och

h. h. Jane Marianne f. Fors.
5/6 En dotter t. Stefano Basetti och h. h.

Giovanna f. Valli.
6/6 En dotter t. Hans Oskar Hellqvist och

h .h. Ella Berit Sibylla f. Adborn.
8/6 En dotter t. Per Erik Gustavsson och

h. h. Dagny Maria Lucia f. Aberg.

Vigda
11/4 Sigvard Emil Löfdahl och Hedvig The

resia Baumgartner.
30/4 Björn Knut Albin Sjölund och Ulla

Margareta Tillberg.
22/4 Stig Göran Melander och Irma Anneli

Ketola.
16/5 Nils Harry Olsson och Anna Gebauer
f. Ricker.
30/5 Nils Ove Kinell och Lilly Julia Maria

Johansson.
6/6 Karl Lennart Bohlin och Mona Birgitta

öhgren.
13/6 Ole Sven Samuel Thäck och Svea Ragn

hild Ståhlberg f. Winqvist.

Konfirmander 195 9

Döda
21/4 Fru Hilma Kristina Karolina Anders

son f. Westerberg h. t. f. konst.gjut. Knut
Osvald Andersson, Värmdög. 2. 87 år.
28/4 Fru Axelina Emelia Teresia Karlsson
f. Lindmark h. t. f. fabr.arb. Fredrik Joel
Karlsson, Bergsg. 3 a. 74 år.

7/5 Fru Ingeborg Eugenia Axelsson f. Jo
hansson h. t. nattvakt Karl Einar Axelsson,
Tallåsen 9. 68 år.

30/5 Fabr.arb. Ernst Vallerius Vikström,
Bergsgat. 1 B. 72 år.

9/6 Fru Anna Erika Israelsson f. Johannes
dotter, Mariag. 3. 84 år.

8/6 Verkst.elev Kjell Ivar Jonsson, Häst
skov. 10. 22 år.

14/6 Fru Anna Lovisa Kock, f. Lundkvist
h. t. gravör Karl Anton Kock, 2 Tvärst. 2.
72 år.

Pojkar: Lennart Andersson, Kåre Björk, Hans Dahlberg, Kent Ekenberg, Börje Engblom,
Bo Eriksson, Lennart Eriksson, Åke Hånel:l, Ove Jansson, Sune Jansson, Börje Johansson,
Kjell Johansson, Sven-Erik Johansson, Steffan Johansson, Bo Jonsson, Hans-Olov Larsson,
Hans Pettersson, Olov Samuelsson, Lars Åke Söderlund, Rolf Vestin, Göran Viberg, Kenneth
Viman, Tore Roland Ålber,g, Hans tlsterber,g.
Flickor: Sigbrirt Andersson, Katja Berschewcski, Ulla Björk, Marie Louise Box, Irene
Broddesson, Ingrid Eriksson, Helmy Hagberg, Marita Hagman, Kerstin Holmbcrg, Birgit
Johansson, Maud Johansson, Britt Karlsson, Gunnel Höglund, Christina Karlsson, Inger
Lindblad, Anita Lindefalk, Anette Lundgren, Anita Lundgren, Anne Christine Lindroth,
Margareta Lundin, Eva Lönnberg, Mona Löfgren, Stina Magnusson, Ingalill Nilsson, Eva
Olausson, Monica Persson, Viveca Pettersson, Inga-Lena Pettersson, Marianne Seger, Tarja
Sjöberg, Ulla Sjögren, Anne-Kristine Tapper, Laila Vesterberg, Lempi Vik.~----~...,....,,....---.......~-----........_,_,.............,..,.__.,....,..,._..,..,---..,..,..,..,..-....,.__,.,
Tack till er alla som uppvaktade p!i

min 5 0-!irsdag.
Gunnar Flodmark

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, föreningar,
släkt och vänner för all uppvaktning på
min 70-årsdag. Karl E. Larsson

För all uppvaktning på min 50-!irsdag
vill jag till fabriksledning, arbetsledning,
arbetskamrater, släkt och. vänner fram
föra mitt innerliga och varma tack

Ingemar Carlsson

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,
förmän och arbetskamrater och övriga
vänner för all vänlig uppvaktning på
min 50-årsdag Sven Hagman.

För alla bevis på varmt deltagande vid
Bertil Hellbergs ·bortgång och för den
rika blomstergärden vid hans jordfäst
ning ber vi härmed få frambära vårt
innerliga tack. Anna Hellberg

Barnen
För all vänlighet och uppmuntran som

visats vår maka och moder under hennes
sjukdom och för de vackra blommorna
vid hennes bår be vi f!i framföra v!irt
djupt kända tack.

Anton Kock
Barnen

För vänligt deltagande vid Kjell Jans
sons bortgång och jordfästning rikta vi
ett varmt tack till släkt, vänner, arbets
kamrater och idrottsförening.

Ebba och Tore Norling
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ca

CAMPING-
SÄNG

80:-

i välskuren amerikansk lastex
till ett mycket förmånligt pris.
Flera trevliga färger att välja

". bland. 19:75
~DAL■

SOVSÄCI<:.

FRITIDS
BYXA
i utmärkt indanthrenfärgad max
botwills. Finns i beige, oliv och
svart.

Herrstl 14:75

- rymlig och oöm, tillverkad
av impregnerad grön väv. Stop
pad med ca 2 kg ny vadd. För
sedd med fotsack, kudde och
fodral. Stl. 190X75 cm.

BAD
l<APPA
i bomullschenille. Rak modell
med liten krage och ¾-lång
ärm. Tre knappar och påsydda
fickor.

28:50

Välkommen till våra butiker!

Konsum Gustavsberg
Fruvik • Grisslinge • Lagnö
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Omväxling och förnyelse
Även om vi har den oskattbara lyckan

att trivas med arbetet och tillvaron, be
höver vi omväxling av olika slag. Detta
behov tar sig mångahanda uttryck. Ett
av dem är den allmänna semestern, som
på några årtionden gått in i allas vårt
medvetande och känns som en välsignad
sak.
Årets sommar kommer vi att minnas

mycket länge som en ovanligt solig och
varm tid. Visserligen har allting sina si
dor, och vi skulle behövt mera härligt
sommarregn för växtlighetens skull -
men vi är trots allt glada och tacksam
ma för den ljuvliga sommaren, sådan vi
nu upplevt den. Det har varit en tid av
välgörande rekreation.
Man får ibland lyssna till klagovisor

över den regniga och ruskiga hösten och
den kulna och kalla vintern. En liten
smula eftertanke borde vara nog att
dämpa alla jeremiader. En evig sommar
skulle - liksom en evig semester -
vara något alldeles outhärdligt. Det är
årets och livets rytm som skänker om
växling och behag. Även hösten och vin
tern kan upplevas som fina tider, om vi
inser deras nödvändighet och söker fylla
dem med ett berikande innehåll.
I vår tid - teknikens, bilismens och

det relativa välståndets - är det myc
ket som leker oss i hågen. Vi kan syssla
med mångahanda ting, som var okända
för en tidigare generation. Detta torde
bl. a. medföra en avmattning i intresset
för föreningsarbete och mötesbesök. Vi
bör dock självfallet inte försumma att
vara verksamma inom detta viktiga om
råde. Det ligger i allas vårt intresse att
slå vakt om de gemensamma angelägen
heterna.

Det finns gott om böcker, som kan ge
fristunderna ett stimulerande innehåll.
Tar vi vara på dessa möjligheter? Det
finns väl dessbättre inte någon större
del alldeles boklösa hem numera, men
på sina håll är det klent med bokbestån
det och bokintresset. Helt nyligen besök
te jag ett propert och välbeställt hem.
Som jag inte kunde upptäcka något i
bokväg, kastade jag fram en fråga:
- Var har ni böckerna nånstans?
- Tja, något lite i den vägen har vi

kanske på vinden men några böcker att
tala om har vi inte. Har man radio och
TV och något annat intresse, blir det
ingen tid över till läsning.
Man vill hoppas att denna familj är

ett undantagsfall. Tendensen torde dock
vara den, att lyssnande och tittande tar
allt större del av fritiden. Det vore dock
säkert nyttigt att ibland resolut stänga
av apparaterna, för att istället dyka ner
i en bra bok.
Lika väl som året har sin rytm, bör

fritiden ha det. Det går inte att fastslå,
att just så och så bör det vara. Våra in
tressen skiftar men målet bör vara det
samma: att avvinna fritiden vila och
förströelse, uppbyggelse och glädje. De
lediga stunderna ska alltså inte slås ihjäl
utan ges liv och innehåll genom sådana
förehavanden, som utvecklar oss. Då får
vi något av den vederkvickelse och för
nyelse, som vi så väl behöver.
Sommaren är slut för den här gången.

Och nu väntar hösten och vintern, med
rika möjligheter till samvaro och kam
ratliv, studier och inre förkovran. Hur
den tiden ska bli och vad den kommer
att ge oss, beror i hög grad på oss själva.

V.].

KF:s jubileumsfyrverkeri. Foto: Gillsäter
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Dagens ungdoms
problem är annor

lunda
Ungdomen och dess beteende i olika

sammanhang är ett återkommande dis
kussionsämne. De äldre och erfarna har
alltid sett det som sin naturliga upp
gift att jämte hem och skola fostra den
växande generationen, som ska överta
kulturarvet och fortsätta att bygga på
den grund som tidigare släkten lagt.
Uppgiften har varit besvärlig, ty i det
värvet har allehanda nedbrytande fak
torer uppträtt, t. ex. krig, sjukdom, ar
betslöshet. Förr i tiden fick man nöja sig
med eftervård eller lindrande omvård
nad av fysisk och psykisk art, numera
omfattar verksamheten bland ungdom
också förebyggande åtgärder i en alltmer
ökande omfattning. Staten, enskilda or
gan, folkrörelserna och de olika ung
domsorganisationerna gör speciella insat
ser för att ge de unga chans att odla
intressen och få utlopp för sin verksam
hetslust.
All denna aktivitet har givetvis betytt

mycket för ungdomsvården. Samtidigt
har emellertid oarterna och missanpass
ningarna bland ungdom framträtt med
allt större skärpa, inte minst bland de
många tonåringarna. Där ser vi tydligare
än förr de som haft kontaktkrämpor se
dan barndomen, kanske genom att de
aldrig haft ett riktigt hem, eller utsatts
för "frihet från fostran". Det är en
grupp bland ungdomen, som märks, vill
märkas och ibland blir märkta för livet
genom sina förargelseväckande beteen
den. I debatten tas alltför ofta dessa
missanpassade som prov på vår tids ung
dom, men i själva verket utgör de en
minoritet, uppvuxna i trista miljöer och
till sin karaktär ängsliga, stundom spe
lande en roll som överlägsna eller tuffa.
Denna grupp innehåller också en och
annan ledartyp, som drar andra med i
mer eller mindre skumma gängbild
ningar, Avarten har en oroväckande ten
dens att öka i och med att ungdomskul
larna överhuvud växer.
Den stora ökningen bland ungdoms·

grupperna - särskilt märkbar just nu i
skolåldern - är sålunda bidragande till
att ungdomsproblemen idag är annor-

lunda än förr. Men viktigare orsaker är
att hela samhället har ändrat karaktär.
En ökad anhopning i tätbebyggelse ska
par både goda och dåliga gäng. Puberte
ten inträder nuförtiden tidigare och sät
ter revoltstämningen i svallning. Bo
stadsbrist och trångboddhet råder ännu.
Nöjesbranschen är intensivare än förr,
kontaktimpulserna snabbare. Till detta
kommer att skolan ej hunnit med i ut
vecklingen - där finner vi lärarbrist, på
flera håll lokalbrist och stora klasser. Vi
lever alla i en annan miljö, i ett inten
sivare samliv, som har en starkare på
verkan på alla människor, både positivt
och negativt.
Dagens ungdomsproblem kräver en ny

syn. För samhället borde det vara en ten
självbevarelsedrift att ägna än mer in
tresse för ungdomen, även sedan den
lämnat skolan. Just i det vakuum som
uppstår mellan skola och värnplikt bor
de kontakten stärkas. Ungdomsproble
met har ordentligt utretts, det finns
många betänkanden och utredningar,
och på senare år har staten i en ny giv
sökt stödja Fritidsverksamheten ekono
miskt. Stora ungdomsorganisationer har
fått stora anslag och bidrag till ung
domsledare, många donationer har givits
till ungdomsverksamhet. Men över den
na giv ligger något verklighetsfrämman
de, något av körande i gamla spår eller
slentrian. Jag tror inte att vi förstått
dagens ungdom. Den utgör ingen enhet
hg massa, trots sin likriktning i kläder
och nöjesvanor, utan människor av olika
nyanser, som söker sig fram till mognad.
De är inte beredda att acceptera de olika
föreningarnas speciella karaktäristika,
t. ex. ifråga om religion, hembygd, nyk
terhet, politik. Ungdom vill inte ha allt
för mycket av ledning och goda råd, de
vill välja själva - utan de äldres kon
troll. Vi borde inrikta oss mera på att
utan pekpinne underlätta för ungdomen
att få en objektivare inställning till livet,
och att förstå att frihet också kräver
ansvar. Andra vägar än intresseuppdel
ningens måste röjas. Särintressena får ej
bli huvudsak, det må gälla idrott, nyk
terhet, religion, sång osv. Ungdomens
vård och fostran efter så skilda linjer
blir splittrad. En kombination mellan de
olika intressena vore riktigare, ty målet
är inte t. ex. en stjärnidrottsman, utan
fostran till en god samhällsmedlem -
och det är något mer. Jag menar därmed
givetvis inte att föreningsliyet, klubbar
na, inte skulle vara till nytta för ung
domen. Därtill äro våra ungdomsorgani
sationer för välkända och de intressen
som där bjudits svensk ungdom har sä
kerligen varit av utomordentligt stor be
tydelse. Men nu gällde det att skilja mel
lan medel och mål - och att tänka om
inför ett föränderligt samhälle.

Jag återkommer till vården av de
missanpassade, de bubblor på ytan som
döljer något i ungdomshavet. Många
talar om dalt och rekommenderar hårda
bandage mot de outvecklade unga. Visst
fordras det fasthet, kanske till och med
stränghet, men humaniteten måste väl
ändå äntligen bli tidens tecken. Vi har
resurser till att pejla orsakerna varför
ungdomar kommer på sned, vi kan skapa
skydd mot avarterna och samtidigt hjäl
pa individen till upprättelse. Det är inte
domen, moralpredikan, som påverkar en
ung människa, utan kontakten människa
mot människa. Vi bör konkurrera med
det tvivelaktiga, och inte bara skälla
på den ungdom, som vi själva fostrat.
Vad kan vi då göra? Ni väntar er

några praktiska uppslag och jag ska av
slutningsvis utan kommentarer försöka
ge några diskussionstips för vad vi kun
de. göra på hemmaplan.
När barn visar missanpassningssym

tom, t. ex. i form av störningar i skolan,
bör ordentlig undersökning och förebyg
gande hjälp vidtagas. - Lekplatserna
för barn i "kaktusåldern:" bör tåla att
vara tummelplatser. - För pojkar, som
saknar hem och kommit ut i arbetslivet,
bör bostäder av typen inackorderings
hem ordnas. - Yrkesrådgivningen ut

vidgas och anpassas om möjligt efter
arbetstillfällena på hemorten. - Den
obligatoriska hälsokontrollen för ung
dom bör fortgå intill värnpliktsåldern.
- En ungdomsgård upprättas. - Ung
domsstyrelsens verksamhet utvidgas till
att även omfatta ungdom under 14 år,
gärna enligt Unga Ornars ide. - Flera
hobbycirklar ordnas för föreningslös
ungdom. - Utbyte och vänskaplig kon
takt mellan olika ungdornsorganisatio
ner. - Startandet av en ungdomsledare
kurs. - Samverkan och årsträff mellan
föräldrar och ledarna i olika föreningar
i ett ungdomsråd. - Utarbetandet av
en föreningskatalog att utdelas till alla
ungdomar. - Återupptagandet av utdel
ning av Medborgarboken till ungdom
som uppnått myndighetsåldern ...
Syftet med all ungdomsvård är att ge

ungdomen vägledning till personlig mog
nad och stimulans till stärkt beredskap
att möta livet. Därvid också stöd åt de
missanpassade till en ny start och syn
på gemenskapen. Insatserna för en för
bättrad ungdomsvård bör bygga på kraf
tigt kommunalt stöd, och fortsatt fri
villigt arbete av enskilda och organisa
tioner, i en form som anpassas efter ett
ständigt föränderligt samhälle. Vad våra
egna unga beträffar behöver vi inte miss
trösta. Vi har en mycket stor grupp ung
dom och bra ungdom, som ännu mer
bör få känna att vi bara vill dem väl,
och att vi hoppas och litar på dem.

Gösta Dahlberg
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Värmdöborna bönfaller Kungl. Maj:t att slippa
Långholmsfångar på Värmdölandet

Frågan om att förlägga fång
vårdsanstalt på lngarö har som
bekant varit på tapeten under ef
tersommaren. Samma ärende var
ett brännande spörsmål också för
120 år sedan. Utan att för dagen
ta ståndpunkt i ärendet återge vi
med nöje vad vår medarbetare
funnit i de gamla protokollen.

Red.

Stämningen var upprörd då socken
stämman på Värmdö den 6 maj 1838
inför prosten Zielfeldt diskuterade ett
spörsmål, som ryktesvägen nått försam
lingen. Flera av dess mest betydande
ledamöter hade begärt att särskild soc
kenstämma skulle utlysas. I protokollet
berättas följande:
Sedan det alltmer bekräftat sig att en

allmän oro inom församlingen väckande
rykten att 200 korrektionister skola för
flyttas ifrån Långholmen till Fredriks
borg och där hela året om i flera år
kaserneras för att bestrida arbetet vid
uppförandet av ett fästningstorn å Rind
ön samt vid försänkningen i sunden
emellan Fredriksborg och Rindölandct,
hade flera av församlingens mest bety
dande ledamöter hos pastorsämbetet an
hållit om sockenstämmas utlysande på
det att sockenmännen måtte komma i
tillfälle att samfält rådpläga huruvida
församlingen borde våga ett försök att
hos Kungl. Maj.t utverka sig förklaring
om korrektionisternas hitflyttning, vil
ken enligt vad huvudstadens olyckliga
erfarenhet ådagalagt hotar församlingen
och hela orten med förlusten av dess
trygghet och lugn. Av denna anledning
hade socknemännen i vederbörlig ord
ning blivit kallade till denna dags sam
manträde.
Ordförandens första fråga, huruvida

det vore församlingens gemensamma öns
kan att förenämnda försök borde vid
tagas, besvarades med ett enhälligt sam
tycke. Sedan särskilte socknestärnmo
ledamöter på det livligaste skildrat de
otaliga brott och våldsamheter för vilka
huvudstaden varit en skådeplats allt se
dan korrektionshusens förläggande till
Långholmen och den jämna oro i vilken
huvudstadens innevånare sväva genom
de täta rymningar, som av Långholmens
väl omgärdade men listige och i sitt
avskyvärda yrke utstuderade fångar
snart sagt dagligen förövas, samt då
man jämförande Fredriksborgs och
Långholmens lägen och funnit huru
ojämförligt mycket svårare och kostsam
mare det förras bevakande är emot det

senares, helst Värmdöns yta, som över
allt är kuperad, överhöljd av skogar,
berg och moras och med så få mellan
stånd, är omgiven av trånga vattendrag,
oemotsägligen underlättar brottslingars
flykt både till lands och vatten och tycks
liksom gynna de brottsliga företagen och
deras döljande. Ävenså då man betrak
tar den oerhörda kostnad som avspar
rande av detta ställe till ett om än pro
visioriellt korrektionshus medförer, och
som byggnader av ordentliga boningshus
för såväl bevakningsmanskap som för
korrektionisterna ådrager staten och' det
endast för en tid av några få år, samt
då man tänkte på den till tusental sti
gande personalen av arbetsföra män,
som hungersnöden i så många av rikets
provinser i år driva omkring landet och
söka arbetsförtjänst, och vilka till en
stor både allmän och enskild vinst nu
kunde användas vid ifrågavarande arbe
ten, så misströstade ej församlingen att
ju en förändrad anordning i avseende på
korrektionisternas hitflyttning lätt kun
de beviljas. Församlingen beslöt därföre
att genom sin pastor samt kyrkvärden
Jaen Jaensson i Anneberg, vilka benäget
åtogo sig detta uppdrag, ingå till länets
vördade hövding, som med så varmt
deltagande alltid behjärtat och sökt av
hjälpa den förlägenhet i vilken ortens
invånare i ett eller annat hänseende be
funnit sig, med ödmjuk anhållan Herr
baron och landshövdingen täcktes hos
Kungl. Maj:t i underdånighet andraga
församlingens närvarande bekymmer och
söka göra de nu anförda skälen gällande.
De alternativförslag församlingens de

puterade borde till Herr baron och
landshövdingens bemedling framställa
voro följande:
a) att till förrättande av befästnings

arbetet å Värmdön måtte användas per
soner som icke äro vanfrejdade. Då det
åtminstone i år gives så rik tillgång på
sådana arbetare vinnes ju ett dubbelt
ändamål om dessa nödlidande blevo vid
detta arbete använda. De blevo då själva
räddade från hungersnöden, hade något
att sända sina hemmavarande hungriga
anhöriga och alla dessa vore därigenom
mindre i behov av det allmännas under
stöd: Arbetet blev troligen bättre och
hastigare verkställt än genom tvingade
korrcktionister, och huvudstaden och
hela orten blev mindre blottställda för
stölder och måhända ännu grövre brott,
än om den befarade flyttningen går i
verkställighet. Skulle under de komman
de åren en lyckligare belägenhet i lan
det ej erbjuda denna rika tillgång på
arbetsmanskap, så blir dock aldrig brist

på arbetare, det har erfarenheten visat,
då fråga är om företag för kronans räk
rung.
b) I händelse detta icke skulle kunna

beviljas, framställes ödmjukligen som
alternativ att korrektionisterna blir ka
sernerade uti Vaxholms fästning och an
visade att arbeta på de utanverk där
städes, som komma att anläggas, var
emot den indelte trupp, som uppgivits
vara bestämd för detta arbete kunde i
utbyte förrätta byggnaderna å Fredriks
borg och Rindön.
Inom fästningens lilla holme och säk

ra murar voro de okynnige lättare för
varade och betäckningsmanskapet mind
re både till antal och kostnad.
c) Skulle även detta så billiga alter

nativ förkastas så bönfaller Värmdö för
samling att den minst brottsliga klassen
av Långholmens personal hitsändes, samt
framför allt, att deras vistande på Fred
riksborg måtte upphöra med den ljusare
årstiden, då sysslolösheten eggar och nä
rer spekulationen på äventyr, och mörk
ret och isarna underlätta. flykten och be
fordrar de därefter företagna illbragder
na. Dessutom måste hus av mera solid
beskaffenhet byggas till vinterbostäder
då till boning under senare delen av vå
ren, under sommaren och förra delen av
hösten baracker utan särdeles stora kost
nader kunna uppföras, varigenom staten
för detta temporära arbete skulle lida
en förlust, som utan· olägenhet kunde
på anfört sätt förminskas, ja undvikas,
på Värrndön, och undgick en verklig
fara och den stora oro, som korrektio
nisternas vistande inom socknen natur
ligtvis måste väcka hos dess fredliga in
vånare.
Slutligen överenskommo socknemän

nen att det den 18 mars fattade laga
kraftvunna beslutet nu skall på det kraf
tigaste förnyas och till orygglig efter
levnad upplivas, nämligen att det icke
skulle vara någon värmdöbo, eho det
vara må, tillåtet att från fästningarna
till korrektionshusen, i synnerhet icke
från Fredriksborgs korrektionshus, ut
taga någon fånge i sin tjänst, samt att
den, som emot detta beslut bryter, skulle
vara ansvarig för all den skada ett så
dant tjänstehjon förorsakar så länge det
vistas inom församlingen ävensom att,
så framt någon okänd och med veder
börliga betyg ej försedd person till något
ställe i församlingen inkommer skall hus
bonden därom genast underrätta när
maste kronolänsman. Efterlevnaden av
detta beslut blir hädanefter så mycket
mera viktig, som tjänstehjon, tagna från
Fredriksborg lätt bli rotgivare och led
svenner åt sina förra kamrater och bäst
kunna anvisa dem tillfällen till utövan
det av deras laster och brottsliga uppsåt.

Vilhelm Gezelius
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En porslinsarbetare fö"rt}ånar
2: 50 om dagen

En blick på Gustavsberg för 80 år sedan

I tidningen Norden år 1879 skrev Per
Lindell, ingenjör vid Porslins/abriken,
några intressanta artiklar om det dåtida
Gustavsberg. Vi saxar här några stycken
ur Lindells berättelse.

Uti en av de vackraste trakterna av
Stockholms lövbeprydda skärgård, vid
en från Baggensfärd inskjutande vik i
det granna Värmön, ligger en av vår
storslöjds märkliga härdar, en av de få,
som skaffat sig ett berömt namn långt
utom vårt lands gränser. På främlingen
tränger sig gärna den förmodan att här
hellre än annorstädes måtte en lycklig
befolkning bo, ty människan tager omed
vetet och i mycket intryck av den natur
som omgiver henne, och denna förmodan
skall öka i styrka, då hon vidare ser de
nya gatorna med sina arbetarebostäder i
villastil, omgivna av de täckaste plante
ringar och bebodda av belevade, arbet
samma människor.

En sådan fabrik sysselsätter också mo
dellörer och dessinatörer, fina mamseller,
som måla porslin, tryckare, sorterare och
flera andra med jämförelsevis mindre
tungt arbete, samt vidare de många, som
syssla med själva massans beredning, till
verkningen av gipsmodellerna, porslinets
formande, beskickningen och brännandet
av ugnarna och slutligen även diverse
hantverkare och utearbetare.

Oberäknat de omkringboende arbetar
na vid Farsta stora lantegendom, utgör
antalet arbetare vid fabriken 516, därav
81 män och 137 kvinnor äro över 18
år och 53 gossar och 45 flickor vid en
ålder därunder. Tillsammans och med de
hemmavarande familjemedlemmarna ut
gör arbetarbefolkningen ungefär 1150
personer, alla bosatta på fabrikens mark
och åtnjutande i händelse av behov fri
läkarevård och medicin.

Tillverkningsvärdet vid fabriken ut
gjorde år 1877 1.088.000. - ~ - I me
deltal kan man säga att en porslinsarbe
tare per dag förtjänar 2:50 kr och kvin
norna' 1 kr samt gossar under 18 år 75
öre och flickor 60 öre.

Avlöningen utbetalas en gång i måna
den, och är avlöningsdagen vanligen den

andra lördagen i månaden. Den dagen
är en viktig dag för hela ortens ekono
mi. Då reglerar gustavsbergsbon sina
små affärer till höger och vänster, och
mången gång är det den enda dag i må
naden då han, och detta endast under en
kort stund, hanterar en sedel eller silver
slant. Utav hans avlöning [råndrages
nämligen redan på kontoret en halv pro
cent till en småbarnsskolefond, 1 kr till
avbetalning av hans aktie i Uppköps
föreningen, hans under månaden iråkade
skuld för levnadsförnödenheter till sam
ma förenings handelsbok samt bötesbe
lopp för någon förseelse. I kontorets ytt
re rum kan man vidare ej undgå att läm
na sin tribut till där sittande förestån
dare för sjuklådorna, inkasserare för
klubbens räkning etc., och har man sedan
någon penning över, försvinner den lätt
redan samma kväll, ty den, som sällan
hanterar penningar förstår i allmänhet
ej konsten att väl begagna dem.
----
Allt vad vi nu beskrivit och mycket

därtill försiggår i de byggnader, som lig
ga till vänster om fabriksgården, räknat
från den nära mitten av vår plansch
synliga stora karaktärsbyggningen. Bak-

om dem ser man även det nya, ännu ej
färdigbyggda slamhuset med sin 95 fot
höga skorsten. På själva fabriksgården
står en för några år sedan uppförd bygg
nad för det från verkstäderna komna
godsets torkning och förvaring och där
bakom de tre rågodsugnarna samt två
ugnar för bränning av äkta porslin,
Uti den husrad, vilken till höger utgör

tavlans förgrund, ser man en stor, på
senare åren uppförd byggnad, som bl. a.
innehåller målaresalarna. Längre_ ner ser
man magasinerna för det färdiga porsli
net och ännu längre ned packmagasinet,
framför vilket en ångbåt ligger färdig
att inlasta det gods, som skall utföras i
världsvimlet, där det förr eller senare
underkastas den sista behandlingen uti
ett slarvigt barns eller tjänstehjons hän
der. Längst till vänster ser man på en
höjd den utmärkt vackert belägna värds
husbyggnaden, som dessutom innehåller
skollokaler och bostadslägenheter. _ ·
----
Tillfällen till intellektuell förströelse

äro få eller inga och detta förorsakar en
sinnets riktning mot livets många små
obetydligheter till förfång för tankar av
högre art, men även för den gemensam
ma trevnaden. Dessa olägenheter bliva
så mycket större på sådana ställen, där
en stor mängd människor äro samman
förda på en liten fläck utan mycken be
röring med yttervärlden. Härmed vilja
vi ingalunda hava sagt, att Gustavsberg
i detta hänseende hör till de sämst lotta
de samhällen, utan allenast att det ännu
åtminstone ej hör till de härutinnan lyck
ligaste.
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Vykort
från

F_jårran Ostern

Herr Redaktör!

Hjärtliga hälsningar från värmen.
Först nu förstår jag varför folk härnere

alltid går med paraply. Om man går i
regnrock blir man blötare pi insidan än
utanpå. På mjölkbaren i Kyoto kan man

lätt se när det blir en stol ledig. Men
jag har inte fått många skålar ris - det
tycker man är för tarvligt att bjuda på.
Hongkong är en underlig blandning av

Wall Street och Shanghai. Djonkerna
kryssar mellan bankpalatsen. Så bor hela
familjen i sin underliga farkost i smuts
och elände vid kajen 30 m från Lloyd
of Londons Huvudkontor. Den lilla tösen

med all Asiens sorg i ögonen får bära
sin lille bror, ibland fastknuten, hela da
gen. Och utanför juvelerarbutikerna sit
ter beväpnad vakt, som inte älskar att
bli fotograferad. Kulierna med sina
rickshaws bildar verkligen en kontrast
mot de moderna tvåvåningsbussarna i

bakgrunden. I Bangkok, detta eländets

Venedig, såg jag denna krukmakarverk
stad nere vid den smutsiga floden, i vars
kloakvatten 3-åringarna dök och spratt

lade som småfisk. Där är kvavt och
unket - underligt och fascinerande.
Mera sedan!

Vännen Stig

Foto: Stig Lindberg
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Walter
70

Steger
0ar

Prof. Walter Steger fyllde 70 år den
6 juli 1959. Det är ett betydande livs
verk han har bakom sig. Han tog sin
doktorsgrad 1924 och redan 1929 ut
nämndes han till professor vid Tekniska
Högskolan i Berlin. Från 1948 har han
varit knuten till Gustavsberg som chef
för Forskningsavdelningen. Steger är all
mänt erkänd som en av världens främsta
kapaciteter på det keramiska området.
Hans arbeten har varit särskilt epok
görande inom det värmetekniska om
rådet. Dessa ledde bl. a. till utveckling
av en tryckpress för bestämning av eld
fasthet, och den s. k. "Stegers" spän
ningsmätare, som nu finns i varje kera
miskt laboratorium. Hans arbeten krönes
av en mycket rik produktion vetenska
liga skrifter.
Steger har också gjort sig känd som

en god föreläsare och pedagog, och hans
lärjungar världen runt hyllar honom för
hans glada och trivsamma atmosfär i
undervisningen. Detta har även kommit
dem till del som samarbetar med hoonm
här i Gustavsberg. .
Stegers stora produktivitet fortsätter

här på Gustavsberg, där hans insatser in
om forskningen har ett betydande värde,
inte bara för att komma till rätta med
dagens problem utan även för den fram
tida utvecklingen.
På sin 70-årsdag hyllades prof. Steger

av många vänner världen runt, bl.a
hade direktören för Tyska Keramiska
Sällskapet, Dr G. Cremer, infunnit sig
för att överbringa sällskapets hyllning,
varvid han meddelade att en särskild
uppsats över prof. Stegers vetenskapliga
verksamhet införts i sällskapets tidskrift.
Vid pressläggningen har vi fått med

delande om att prof. Steger utnämnts
till hedersdoktor i Tyska Keramiska
Sällskapet, en sällsynt och förnämlig ut··
märkelse.

Framtidsjobbet - [orsåljarens I
Tidigare hade man en klar gränsdrag

ning mellan produktion och försäljnings
distribution. Produktionen det var "he
derligt arbete", medan försäljningen där
emot hade något dubiöst över sig, och
någon har skämtsamt sagt (med en glimt
i ögonvrån) att nästan alla försäljare är
mer eller mindre lurendrejare. Men den
primitiva uppfattningen förbisåg den
enkla sanningen att det är nödvändigt
att finna avsättning för varor som pro
duceras - men som tur är börjar. nu
gränserna mellan produktion och distri
bution suddas ut och säljaryrket blir
mera värderat. Konsumtionsökningen bi
drar till ökad service och försäljarna
måste bli mera än bara försäljare, de
skall behärska avsättningssidan för att
kunna sköta sitt jobb på rätt sätt, där
för kommer idag säljfolket mera i cen
trum. I en järnhård konkurrens behövs
det säljare med överblick och behovet
av försäljaren kommer att ideligen öka
och hans betydelse kommer ytterligare
att accentueras inför nya marknader och
nya varor. Kraven på försäljarna kom
mer också att öka. I strävan på att pres-

sa ned de växande distributionskostna
derna måste försäljarna SÄLJA mera
(råttan på repet och repet på slaktarn)
och därför kräver man en andlig upp
rustning, aktivisering - nyplanering och
utbildning av väldiga mått inom försäl
jarkåren. Det minsta krav företaget kan
ha på en försäljare är absolut lojalitet
och därtill måste han ha entusiasm inför
uppgiften (intresse). Dessutom måste för
säljaren alltid utbilda, förkovra sig för
att kunna vara med. Men man måste
också ha i tankarna att det måste finnas
vissa medfödda anlag till att bli försäl
jare, en ödmjukhet inför uppgiften, samt
viljan att göra något utöver det man be
gär av en, ty entusiasm kan man' icke
köpa för pengar. Därför kommer det att
bli en gyllene ålder för entusiastiska ung
domar som vill ge sig in i försäljarskrået.
Vårt näringsliv och våra företag kommer
i mycket högre grad än tidigare att med
ljus och lykta söka upp "kanonerna" på
säljarområdet och ge dem fullgod ut
bildning.

Arnold Erderyd

Domus-uarubusens utveckling har hittills varit storartad och glädjande försäljnings
resultat har meddelats. Nya Domus-varuhus öppnas på löpande band, vilka vi väntar oss
mycket utav, särskilt i de städer där det tidigare icke funnits något varuhus. I Sundsvall
har ett nytt Forum Varuhus öppnats och besöksfrekvensen är mycket god, uppger varu
huschefen Gösta Lundblom. Ovan ett foto från varuhuset i Ludvika där man visar
Gustavsberg på förnämligt sätt.

Foto: Tekniskt Foto, Ludvika
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Resa till China

KF:s rekommendation att fira 60-års
dagen med en personalsammankomst
mottogs 'tacksamr av 1.600 gustavsber
gare, som den 4 september i nära 40-
talet bussar fraktades in till Chinavarie
teen, vars båda föreställningar abonne
rats av den tillsatta festkommitten. Det
hela klaffade perfekt. De första 800
fick god tid att njuta sofforna i Berzelii
Park innan föreställningen och efter den
samma körde bussarna ut på Stadsgårds
kajen, just då festfyrverkeriet avbrändes
från Skansen. Programmet på China var
vackert och roligt, den danske skämtaren
trissade upp ångan med sina tokroliga
infall, porslinsjonglören fick god kon-

tab med sakkunnig publik, som också
eggade de spanska flamingodansarna till
en inspirerad uppvisning. Siw Malmkvist
brottades med Lergökens visa om de
olika fabrikernas bekymmer, och Miss
China var tilldragande. När man där
till trakterades med en presentkartong
choklad på hemresan, var belåtenheten
allmän. - För dem, som av skiftarbete
var förhindrade att deltaga i utflykten,
var platser ordnade på Karl Gerhards
revy den 19 september, också här med
chokladkartong som färdkost. - Kon
sumchefen, Gunnar Mattsson, som inbju
dits som gäst, framförde efter utflykten
sitt tack, och menade att en sådan träff

säkerligen är ägnad att föra gustavsber
garna samman, ty den var trivsam. Med
tanke på de medel som fick disponeras
yttrade han: Sällan har- så många fått
så mycket för så litet! - Han är en snäll
karl den där Mattsson!
Våra bilder är ett svep över de första

bänkarnas glada gustavsbergare med
fackf.ordf. Einar Svensk i centrum, en
glimt från utdelningen av presentchok
laden, där Brandt stoppat opp inför den
charmiga överraskningen. Johan Hell
qvisr är inte mindre upplivad när han
tackar Miss China för Ribbservisen. Och
så är det Siw Malmkvist i full aktion
med Karusellvisan.
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Jubileumskarusell
På mångas begäran återge vi här den visa
Siw Malmkvist brottades med på China.

Go afton, å välkommen till träff i Chinas sal
De va roligt att få se en sJn talrik personal
Ni har väl hört att KF har nått sitt 60-tal
Ty Jrån morron till kvällen
sJ väller jubileumsorden många bJd i Pressen J andra ställen
om KF, som tjänar gummorna i vJra hushåll under appellen
att framtiden utan gränser måste ena hop oss, helst innan kvällen
Ty samverkan måste till om jorden vår ska bli lugn J kulturell den.
Oemotståndligt fylls tankarna opp
Var har vi vJrt Mecka?
Jo, låt oss titta ut till Gustavsberg, för de ä troligen parallellen.
Där snurrar dom i KF-kedjan, runt i gungorna J karusellen
Produkterna har kvalitet, emedan driften ä rationell den
En hyllningsvisa ska dom ha, ikväll, en oformell å spirituell en.

Vår första låt till HPF - svår ä dess refräng
Ibland torksleåp å bland ugnar där finns ett stadigt gäng
I Gustavsbergs Fabriker har dom ett svettigt fläng
IfrJn morron till kvällen
sJ väller leran i fabriken kring - ifrJn pressar J andra ställen
å Ben tjänar in på gungorna va Flint förlorat på karusellen
Å Stickan han har ideer mång« - varje kruka ä skulpturell den
frJn ugnen hörs liten suck - dom ä nog ganska vackra - men tJl ej "ellen"
Oemotståndligt fylls källaren opp
av rågods J utskott
SJ Arnold han bara morrar - en japs ä före hos husmamsellen
Fast bussen ä runt me kaffekopp - de ger dom fasen för tyska skrällen
Å Möller han får komplexers kval, han som annars ä sJ snäll en
Men Hjalmar han gick till staten han - J bad dom ändra pJ tulltabellen.

Nej tacka vet jag WC, det passar vJr kultur.
Ej får Bertil något BC, nej allt tycks gå i dur.
Klosetten har sin rond, varje dag en värmetur.
Ty frJn morron till kvällen
sJ väller leran i fabriken kring, ifrån pressar J andra ställen.
Så där tjänas in pJ gungorna vad "Ben" förlorat på karusellen
Där har dom fixat nya ugnen, inte billig, en speciell en,
som bara väntar att få tuttas på - annars blir det sprickor i rituellen.
Oemotståndligt fylls ladorna opp
med tvättställ, klosetter
Och gjutarn sej gärna bröstar, tror sej ensam gå ibland blJbärsställen.
För honom är det drömmar om att det blir muggar i svenska tjällen.
Men under tiden kommer finska skutorna fram till kajen i sena kvällen
och lossar i Stassgårn dumpinggods - allt under presennings-flanellen.

Nej, plåten J emaljen - sju färger som en dröm
Ja i jättepressar, gosse, körs det badkar som en ström.
För varje liten front fJr väl Wah/gren sitt beröm
Ifrån morron till kvällen
sJ väller p!Jten i fabriken kring - ifr/in pressar å andra ställen
SJ dom tjänar in på gungorna va WC-t sumpat i karusellen
Av badkar behöver vi sJ mJnga - säjer alltid en aktuell en
Fast han tänker inte pJ - att de ä lite lyx de, kring svenska fjällen
Oemotståndligt fylls gårdsplanen opp
me pressade badkar
Å Wollrik J hans kumpaner kämpar allesammans som i duellen
mot utländska konkurrenterna - i bJde trusten J i kartellen
Å striden ä h/ird, dom får nog ganska ofta smaka pJ karamellen
SJ badkaren gör inte säljaren till någon Glader, ej heller säll en.

Nu strängar jag min lyra för grejar utav plast
här går pressarna i skift - alltid med den största hast,
kanhända fJr väl kyldisk en order och en last
Men från morron till kvällen
så väller plasten i fabriken kring - ifrån pressar å andra ställen
så där tjänas in pJ gungorna vad badkar missat i karusellen
I allehanda former pressas plaster (ganska färgrikt) i polytällen
Men i Småland sitter bönderna å pressar samma av bara drällen.
Oemotståndligt gJr tankarna runt
å man börjar undra.
Å sJ har vi kommit till p o r s l i n igen pJ vJr färd runt kring himlapällen
Kolossen som står på lerfat - han måste stödjas på vissa ställen
Kanhända säjer Teglund snart: "Porslinet, gubbar - de ä ändå modellen!"
A då tjänar vi pJ gungorna vad vi förlorat i karusellen!

.1lr det språkets fel?
Det händer att vi fyller ut vårt språk

med diverse i sak alldeles omotiverade ord.
Vid ett tillfälle uppstod på förekommen an
ledning ett samtal härom, och vederbörande
syndare anförde då till sitt försvar följande
förklaring.
- Jag drar gärna till med ett och annat

ord av den sorten. Då kan jag bättre stryka
under vad jag vill ha fram. Det är ju så,
som väl alla vet, att vårt språk är ganska
ordfatrgt, och därför måste man bättra på
det en smula. Då blir det mera klart hur
man menar. Så det så.
Detta resonemang avslöjar en inte ovan

lig föreställning. Man vill understryka och
ge färg åt sina uttalanden, och i detta syfte
tillgriper man meningslösa, osköna och löj
liga uttryck. Man eftersträvar ett fylligt
och kraftigt språk, och så drar man helt
tanklöst till med vissa ord och fraser, utan
minsta hänsyn till deras innebörd eller lämp
lighet.
"Vårt språk är ganska fattigt." Ar denna

motivering riktig? Vårt språk är i själva
verket ganska rikt - men hur skickliga är
vi i konsten att hantera det egna språket?
Behärskar vi någotsånär dess rika uttrycks
möjligheter? Det finns målande och uttrycks
fulla ord i tusental, som vi helt enkelt av
står från att använda. Ar det klokt?
När vi frestas att tala om språkets otill

räcklighet, bör vi rannsaka oss själva en
smula. Ar vi tillräckligt förtrogna med det
språk, som blivit vår andes stämma i värl
den? Kan vi rätt hantera detta instrument?
Det brister säkert en hel del på den punkten.
Inte sant?
Vi klarar oss i regel fint med det egna

ordförrådet, även om vi undantagsvis till
griper ett och annat låneord. Men vi behö
ver däremot inte nyttja meningslösa vane
ord som utfyllnad. Om vårt språksinne och
språkintresse är outvecklat, och vi därför
inte skaffar oss ett rikligt ordförråd - är
detta månne språkets fel? Om vi använder
onödiga, smaklösa och vanprydande ord som
utfyllnad eller förstärkning, kan vi då med
gott samvete skylla på språket ... ? Kan inte
i många fall våra känslor och värderingar
delvis uttryckas genom betoning, minspel
och . åtbörder? Ar mångordigheten en god
egenskap ... ?
Orsakerna till det språkliga armodet har

vi att söka på nära håll. Inombords. Det
är alldeles säkert. Först när vi inser detta,
finns det möjligheter till bättring.

V.].
~.....,........... '"""'.,..,,.,...,.....

Det finns många teologer som utan
att förlora sin respekt för dogmerna lyss
nar till vetenskapens kosmiska budskap.
De har valt att marschera med i ledet i
stället för att under uppehållande för
svar retirera inför de framvällande fak
ta. Vetenskapsmännen å sin sida har
nytta av sällskapet, ty tack vare teolo
gerna mister den kosmiska lagen något
av sin fruktansvärda udd.

Harlow Shapley
Professor 1 astronomi vid
Harvarduniversitetet
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Fabrikens ålderman 'Det var 1939

Johan Sig/rid Andersson 80 år.

Äldst i arbetet på fabriken idag är
Sig/rid Andersson, rräarbetare och snic
kare i byggmästare Göranssons domäner.
Han kom på Löfboms rekommendation
hit 1910 från Malsta, gifte sig så små
ningom och flyttade in i enkelrum på
gamla Skogsbo. Senare kom också hans
bror, Johan Axel, som också är snickare
hos byggarn, och mogna 68 år. Johan
Sigfrid började arbeta i skogen, men fick
snart rycka in i ett lag som skulle upp
föra Tallåshusen. Hovjägmästarn upp
täckte nämligen att han var snickare.
Det blev mycket jobb med alla trähusen
och som påbröd fick man sedan inred
ningen av Stenkullen. Betalningen var
2: 50 om dagen, men utgifterna var ju
inte heller så stora. Hyran var 2: - i
månaden för rummet. Vid bygget av
Tallåsen hade man lagbasar, Johansson
och Gustavsson, och gick för övrigt efter
ritningar och hovjägarns instruktioner.
Gamle brukspatron gjorde också sina in
spektionsronder, ofta till häst, tills han
en dag red ikull vid Bagarns träsk. Efter
den betan fick det vara med ridningen.
Kåkarna man byggde var det till Anders
sons förtrytelse inte så kinkigt med. Man
behövde inte ens dikta väggarna ordent
ligt, utan slog bara på papp och bräder.
Inte underligt om det blåste rakt igenom
i Tallåsen ibland, ja, på vintern fick man
hugga den isen ur spånten. - I Kullen
8 har vår jubilar bott i 41 år i samma
lägenhet - också det ett rekord. Den

KF jubilerar i år. Under 6 decennier
har KF varit den samlande enheten för
landets kooperativt organiserade hushåll.
Butikspersonalen, som står i daglig

kontakt med de hushåll vi alla gemen·
samt tjänar, har stora möjligheter att ge
KF ett gott namn genom tjänstvillighet
och vänlighet.
Vi som har annan verksamhet inom

kooperationen äger inte dessa möjlig
heter, men trots detta kan vi också bi
draga till att popularisera företaget· och
därmed även KF.
Genom ett föredömligt personligt upp

tradande och genom att alltid ha en
positiv inställning till kooperationen kan
vi i vårt umgänge med andra människor,
i föreningslivet, ja överallt hjälpa till att
hålla KF :s fana högt.
Svensk kooperation är stark och vär

nar om hushållens ekonomiska intressen
under såväl goda som svåra tider.

spänstiga 80-åringen har aldrig fångats
av tidens hets utan trivts med ett still
samt liv. Han har en liten jordplätr i
Kullberget, och när andan faller på tar
han sitt metspö för att titta om det finns
någon fisk i viken. I år har det varit
dåligt med fångsten. - På vår fråga
om han tänker fortsätta jobba, svarar
han: "Ja, jag tänkte säga opp mej för
tre år sen, men byggarn sa att "han ska
så sjutton heller", så jag går väl ned
ibland om det finns något att göra, för
hur de ä, så är det i alla fall trivsamt
att ha något att pyssla med." Sigfrid
Andersson är änkeman sedan många år.
En son arbetar i Karlstad och väntas
komma på visit den 2 oktober. Anders
sons hushållerska, Nanna, tror att det
ska ordna sig med en kopp kaffe, när vi
lovar att komma till Kullen på högtids
dagen för att framföra fabrikens var
maste lyckönskningar till sin ålderman.

G-g.

LIVET MÅSTE LEVAS
Tusen kvinnor och barn
lemlästade och döende i Warszawa.
Krigets första dag.

Kvävande het var dagen,
på himlen hängde skyar,
mörka, hotande, ödestunga.
Utan en krusning låg viken,
kväljande, gulgrå i färgen.
Måsarnas skri
ljödo som vilsna ångestrop
genom 'tystnadens dunkel.

Mitt hjärta grät för Warszawa
men mina rastlösa händer
målade sköna dekorer
till prydnad åt svenska hem.
Ty vi leva på neutral mark.
Vad kommer det oss vid
om tusen kvinnor och barn
lemlästas och dö i Warszawa;
om den västerländska kulturen
faller i spillror och stoft,
om tyskarna svälter och slåss
om Polens folk blöder förgäves.
Kom, låt oss två våra händer!
Annu är det ingen kaffebrist
och hästmodet är förtjusande i år,
min hund är den klokaste som finns
och Elfsborg klår Sandviken
om söndag.
---
Livet måste levas!
Aven om Europas ödestimma
är slagen
och Barbariet skränar segersånger
över Världen.

Ed la

ENSAM VANDRING

Vandrar vi i ensamhet
stegen blir så tunga.
Vägen krokig som vi slet,
dagen lång och stigen het,
inga fåglar sjunga.

Vandrar gör vi ständigt fram,
långt, långt bort går färden.
Stiger vi mot bergets kam -
sjunker vi mot bottens slam -
på vår väg i världen.

Ensamt, ensligt går vårt liv,
genom öde trakter,
vandrar vi med tunga kliv,
fram bland främlingar och kiv,
styrs av dolda makter.

En gång tar vår vandring slut,
stegens svikt ger vika.
Vi mot jorden är på lut,
från dess famn vi växte ut,
den skall aldrig svika.

WALA
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Hur vi -an flackar och far
så kommer vi alltid tillbaka, vi Gustavs
bergare. Jag hörde att det var en del
som fnös: Hon, gustavsbergare, hon är
ju hallänning. Får man fråga när ni
tänker att lära er att han Ingemar och
jag är från det salta Bohuslän, vilket
gärna erkännes, men inte hindrar att jag
i mitt hjärta också är Gustavsbergare.
Och vi som sagt har kommit åter från
semesterns äventyr, till alla våra kattor,
till våra lösspringande hundar, till hö
nor, tuppar och undulater, marsvin och
inhemska getingar, till alla våra husdjur
nämnda och onämnda, välskötta och
misskötta, välsedda eller avskydda, för
det är ju så att nu har det blivit fluga
bland våra ungar att ha ett husdjur till
leksak. Eftersom jag alltid varit omått
ligt road av att betrakta barns lekar, så
har jag en aning om hur de kan behand
la sina leksaker och är förtvivlat tack
sam för att jag trots allt är människa.
Möjligen skulle jag kunna tänka mig att
vara en liten geting fast det skulle smär
ta mig att bara få chansen att sticka en
ynka gång.

Vi har också kommit tillbaka
till våra tomma blåbärsskogar. Den un
derbara solsommaren femtiofem fick vi
betala dyrt i stigande matpriser fram på
höstkanten men den här sommaren dräm
de till redan när vi bärplockarivriga
traskade ut i terrängen i slutet av juni.
Visserligen hittade vi tre stycken väl
matade blåbär strax norr om Långträsk
men dom nändes vi inte ta, så har inte
våra spänstiga orienterare sprungit ner
dom i förbifarten, så står dom där än.

Vi har fyllt sexti
Vi betyder i detta fall KF, själv är

jag en aning yngre och framförallt inte
lika framgångsrik. Det skulle heller inte
falla mig in att bjuda er på någonting
om ni inte uppvaktat mig först. Den in
ställningen delade inte KF utan bjöd oss
på China. Tackar, det är inte varje dag
en husmoder rör sig i det Stockholmska
nöjeslivet och när fick vi en present
kartong sist? En spansk balett med ett
för sydländska förhållanden vidunder-

ligt kvinnoöverskott imponerade, den
danske var hur rolig som helst och 5å
fick Siv lära sig det vi lärt oss förut, att
en lergök inte alltid är det folkligt enkla
instrument som man väntar sig, utan
frambringar så konstfärdigt snirklade
melodier att t. o. m. en stjärna går bet.
Den där amerikanska "Gör det själv"-
metoden skulle jag just då velat se för
verkligad. Men det är så mycket man
vill. Sen ville jag resa hem kvickt till
våra ensamma barn, för när vi som till
hörde den första nöjespatrullen gick
från, då trädde den andra till och fanns
det då annat än barn kvar i samhället
vid Farstaviken? Jaja, en och annan
kommunalanställd som inte haft turen
att bli gift med en fabriksanställd kan
ske, men dom bor ju i Lugnet. Men vi
kom alltså inte hem så fort för bussarna
våra körde ut i Stadsgårdens mörker,
lämpade av oss på kajen och uppmanade
oss att titta på fyrverkeriet som skulle
komma från Skansensidan. Det var or
der, sa vår chaufför. Då hade Lergöken
plötsligt blivit en visselpipa. Får en Ler
gök låta hur fodringen som helst!?!!
Så småningom kom vi dock hem till

det Gustavsberg där vi sover gott om
natten, där Häggborg i full rustning tog
emot på torget och septembermörkret
mjukt dolde vikens avloppsvatten och
bleka höststjärnor belyste den sovande
fabrikens konturer. Och allt var ganska
gott.

Det finns flera årtal att minnas
Tjugo år är det sedan den förfärliga

dag då andra världskriget bröt ut och
vi tyckte att allt var förlorat. Tjugo år
är en lång tid i en människas liv. En
lång tid när vi ser tillbaka, en mycket
längre tid när vi ser framåt. Vi som var
unga för tjugo år sedan tyckte att det
låg en oändlig tidrymd mellan de två
världskrigen. I dag skrämmer oss tanken
hur nära i tid och minne krigsutbrottet
är oss. Den dag som för mig och för mil
joner andra unga blev den största besvi
kelsens dag, då alla goda uppbyggande
krafter led nederlag, då människans läg
re jag upphöjdes till gud och vi trodde
i vårt mörker att den västerländska kul
turen gick mot sin slutliga undergång.
Och vad mera var, vi såg med avsky
hur en äldre generation och många unga
med verklighetssinne, levde som om
ingenting hade hänt, fortsatte att syssla
med små och kära ting, tippa fotbolls
resultat och diskutera höstmodet, pröva
kakrecept och plantera lökar. Så gick en
tid och vi lärde oss att detta sätt att
leva var de vises som gav kraft att över
leva. Ingen står ut med att agera världs
samvete och efter kriget har vi lärt oss

den läxan till den milda grad, så att
emellan världssamvetesattityden och den
absoluta likgiltigheten finns ingenting,
och ingenting, och ingenting.
Vi har blivit experter på att vända

dövörat till när Europas flyktingar ber
oss att återställa deras människovärde
eller när materiellt underutvecklade folk
begär att vi gör vår plikt som medmän
niskor. Det är märkligt att i tider med
låg levnadsstandard är hjälpviljan större
än i tider av överflöd, det är lättare då
för fantasin att fatta andras nödläge.
I dag kan man bara önska att de verk
ligt skickliga reklamhajar som står bak
om en grabb från Tumba eller en höger
näve från västsverige ville inrikta sig
på att slå på trumman för världens mest
skriande hjälpbehov. Men det är en
verklighetsfrämmande tanke som kom
mer mig att återvända till de nära pro
blemen.

Vår äldste
segar sig genom enhetsskolans mellan
stadie utan att betunga oss med några
större problem. Det kan ju tänkas att
han vansläktats på mödernet och kan
hålla inne med väsentliga ting men den
första skoldagen kom han hem och såg
rätt moloken ut. Han berättade varför
och vi förstod honom. Klassen hade mött
sin sjätte lärare sen de slutade i småklas
serna. Vad hjälper det att det i regel har
varit goda lärarkrafter när de så snart
viftar farväl. Just när klassen vant sig
vid deras undervisningsmetoder och vad
som inte är minst viktigt, när de lärt sig
tycka om och trivas med sin lärare. Nog
kan vi också känna medlidande med den
nye lärare som möter trettiosju besvikna
ansikten. Trettiosju elever, bara antalet
gör en normalmoder tveksam. Anser
skolöverstyrelsen att det är ett behagligt
antal för en skolklass med ett högst na
turligt elevmaterial, frimodiga impul
siva, stundom bråkiga ungar, oändligt
skiftande vad det gäller begåvning och
läslust. Läraryrket är säkert ett av sam
hällets hårdaste jobb och det lär inte bli
lättare med växande klasser. Nu vill jag
bara önska att den klass som min son
tillhör och liknande otursförföljda klas
ser får behålla sina lärare mer än en
eller två terminer. Varom inte skall då
den klassens prestationer bedömas lika
med parallellklassen som har haft minsta
möjliga lärarbyte och är det i så fall
rättvist?
Här kan det vara dags att avbryta

stänket så ingen skall förledas att tro att
det stora höstregnet har börjat efter den
torraste sommar vi upplevt. Vi ses.

Edla Sofia
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Skogs- och gräsbrand har under den
torra sommaren förekommit relativt rik
ligt också i våra trakter. Det började
redan i mars med gräsbränder för att
kulminera under de egentliga sommar
månaderna med sammanlagt nära 30
skogsbränder, en del mycket omfattande
och besvärliga. För att bekämpa dem har
man lagt ut 7.550 meter slang, kört mo
torsprutan i 183 rimmar och offrat 1.661
timmar i effektivt arbete av brandmän
nen.

Besökarantalet vid fabrikerna i år var
till och med augusti uppe i 9.000, huvud
sakligen bestående av kooperativa grup
per från landsorten, olika slags skolor,
fackföreningsfolk, fackfolk inom värme
och sanitet, kongressgäster osv. Bland
utländska gäster märks indiska delegater
från Internationella arbetsbyrån, Unesco
stipendiater, engelska kooperatörer, ame
rikanska journalister, missionärsfolk från
Kongo, lärare från engelska och ameri
kanska colleges, Orjansgårdens brokiga
elevkår av främmande nationaliteter och

Besökare från norr: TV-Frohm,
skidentusiast.

Rotary-studenter från Sovjet, Polen,
Jugoslavien, USA, Indien och de väst
europeiska staterna.

Nytt försäljningskontor i Norrköping
för Gustavsbergs öppnades den 1 augusti.
I anslutning till kontoret har man också
ordnat med en utställningshall. Adressen
är Hamngatan 6 och Hans Hansson och
hans övriga kamrater hälsar varje gus
tavsbergare välkommen när vägarna för
till Norrköping.

Sportfiskeklubben rapporterar en liv
lig sommarsäsong. Redan nu har man
anmälan om en gädda på 9 kg, vilket
resultat torde bräckas när vattentempe
raturen sjunker. Kräftfångsten i höst ut
gjorde drygt 5.000 st. av varierande stor
lekar.

Bertilo trollar på TPF:s familjeträff
i Folkparken.

Vår Gårds nya lokaler invigdes den 27 september av Carl Albert Andersson inför
350 svenska och utländska gäster. Utöver de förnäma föreläsningssalarna väckte Stig Lind
bergs vägg stor uppmärksamhet. Den utgör den centrala huvudutsmyckningen, en 10 m lång
keramisk vägg i stengods. Fresken vill visa en historisk kavalkad över "detta med att göra
affär". På bilden ovan ser vi Stig Lindberg och hans medhjälpare Sven Johansson i full

färd med att montera verket några dagar före inoigningen.

Gustavsbergs yrkesskola är i full verk
samhet. Redan den 31 augusti startade
den populära vävkursen. Endast 10 ele
ver kan tas emot till varje kurs varför
de som anmält sig men inte kunnat be
redas plats få beväpna· sig med tålamod.
Efter jul kan några på väntelistan vänta
"inkallelseorder".
Inte mindre än 18 kurser är i full

aktion från måndag till och med fredag
varje vecka, och kursdeltagarna förbätt
rar sina kunskaper i tyska, engelska,
bokföring, maskinskrivning, fackteck
ning, porslinsmålning, klädsömnad, mat
lagning och gassvetsning.

Besökare från söder: Missions
folk från Kongo.
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Den stora dagen
När han tittade ut genom fönstret,

lyste han upp. Ty den här dagen var
just en sådan dag som han länge väntat
på. Det var grått och dystert ute, mol
nen var stora och smutsgrå och regnet
räckte ända ner till marken. Idag skulle
det alltså ske, han skulle minsann visa
den där kaxiga Olle, han som alltid
gjorde sig till för flickorna, och så mal
lig han var se'n. När han fått på sig
kläderna gick han ut, kände det mjuka
regnet omfamna honom, falla mjukt i
hans ansikte. På andra sidan gatan stod
Olle, han höll Eva i handen, precis som
om Olle hade ensamrätt på henne. När
de mötas ler Eva och säger: "Hej Lasse!"
Olle bara nickar och ler överlägset mot
honom. De vandrar gatan fram, kommer
så fram till den lilla äng som tvärt hug
ger av den grå asfalten. Olle pratar på
sitt överlägsna sätt, Lasse går tyst, kny
ter sirra händer, ty han är arg, riktigt
arg. De kommer fram till platsen. Den
plats som skall bliva en avgörande punkt
i Lasses liv, och nu skulle det alltså ske,
nu skulle han visa dem. Han stod på
kanten, tittade nedåt, nästan greps av
svindel och han var faktiskt ganska ner
vös, svettpärlorna rullade över hans kin
der, men han gjorde allt för att dölja sin
rädsla. Eva och Olle stod tysta, ja, Olle
han hade förstås sin överlägsna min som
vanligt. Detta retade Lasse ännu mer
och han var fast besluten att det skulle
ske. Han vågade inte ångra sig Lasse
tittade nedåt, så kastade han sig Han
hade vågat det som ingen trott honom
om. Han hade vågat kasta sig på mage
i det lilla dike som omgav ängen och
han hade blivit mycket smutsigare än
Olle. Lasse visste inte bättre, ty, han var
bara fyra år. När han rest sig upp sade
Eva: "Va djärv du är Lasse." Då lyste
han upp. När de vandrade hemåt var
det Lasse som fick hålla·Eva i handen,
Olle gick bakom dem och såg sur ut,
var riktigt tjurig, ty han hade nu inte
detta övertag som han tidigare utnytt
jat. Eva berömde Lars, sa' att han var
mycket djärvare och att han hade blivit
smutsigare än Olle. Lars kände stolthet
i sitt hjärta, men det var en tagg som
satt kvar i alla fall, ty den riktiga gläd
jen ville inte infinna sig. Lars tänkte på
vad mamma skulle säga när han kom
hem, så smutsig som han var. Det var
inte utan att en tår ville tränga fram i
ögonvrån. Han försökte hålla tårflödet
borta, bara nu inte Eva och Olle såg
något, ty då skulle det hela vara för
stört. Då skulle han få höra att han var
en lipsill. Det hela avlöpte dock lyckligt
och snart var de utanför huset där Lasse

Öepfembersft!imning
Sirliga trädgrenar,

sträckta mot Evigheten

Söker, med vemod i yviga anleten

gripa den gäckande sommaren,

vilken med lätta fjät, flyr undan,

den sökande handen.

bodde och de skildes med ett "Hej". Eva
och Olle fortsatte gatan fram och Lars
gick in genom grinden. Då började tå
rarna rulla så sakta över· hans kinder
och tanken på att han kanske fick smäll
av mamma gjorde att tårflödet blev allt
ymnigare. När han öppnat dörren kom
mamma emot honom. Han grät och för
sökte förklara för mamma att han hal
kat och fallit omkull i en gyttjepöl,
mamma förstod honom, torkade tårarna

Foto: S. Granström

Under den blekblå ridån,

darrar en spröd stämma,

vilken av vindar. förts bort,

undan förgängelsens tunga andning.

OWE KINELL

ur hans ögon, kysste honom på kinden
och sa att det var inte så farligt, det var
inget att gråta över. Så gick Lars och
lade sig nöjd med sin dag, nu skulle det
vara han som skulle få hålla Eva i han
den när de var ute och lekte. När mam
ma kom in sov Lars med ett leende på
sina läppar. Hon kysste honom på kin
den gick sedan ut och tvättade bort
gyttjan från hans kläder ...

Owe Kinell
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~J å tal om affärer - skrev jag
~ i ett kåseri för sju år sedan -
~ så vill man gärna hoppas att

Konsum rycker upp sig med litet bättre
grönsaker i butikerna . . . "Man kanske
kan vinna flera gynnare, även bland
dem ,som har som sport att alltid kriti
sera Konsum - utom på dess möten
eller när man fått återbäring." - Det
blev ett litet rabalder efter dessa till sy
nes hädiska ord och en och annan ville
ha mitt huvud på ett fat. Man la inte
märke till att jag också ironiserade om
dem som ha för vana att klanka på
Konsum, de som "häckla i eget bo". Den
här gången vill jag göra en attack mot
Konsumbelackaren, i all synnerhet om
han är anställd inom kooperationen eller
bor i ett kooperativt samhälle.

tminstone blir jag illa berörd,
då en medlem och kund för
varje misslyckande han råkat

ut för i sin butik generellt dömer "Kon
sum och Kooperativa" och visar sitt
missnöje genom att älta sin inlärda läxa
om att våra affärer skulle vara de pri
vata underlägsna. Inte menar jag att vi
bara därför att vi är medlemmar ska
släta över det som synes vrångt. Men vi
ska inte för en bagatell, eller något trub
bel vi råkat ut för någon gång, döma
helheten. Vi bör mera söka uppskatta
det faktum att vi har rnedinflytande och
medansvar inom konsumentkooperatio
nen. Den bygger ju på en ide, som gag
nar alla och som är en av grundstenarna
i vårt samhälle.

et finns möjligheter för oss att
ta initiativ till bättre service i
våra butiker, det finns chans

att få förklaring på våra funderingar
om varor och priser. Det är i det långa

loppet ren självutplåning om vi står lik
giltiga för vad som sker och synes ske
inom den rörelse av vilken vi har vår
utkomst. Ett aktivare medlemsliv, att
leva med i vår förening, ett positivt in
tresse för kooperation överhuvudtaget,
det vore naturligare. Ty om vi överläm
nar allt till experterna skulle ju koope
rationen förlora sin mening. Vi kan kri
tisera, men vi ska också hjälpa till att
förbättra. Vår förening blir i själva ver
ket vad vi gör den till.

ätteligen borde varje anställd
studera kooperationen och lo
jalt söka engagera sig i den. Ty

kooperationen är, som sagt, inte bara
affär, utan ide. En ide om ekonomisk
demokrati, avsedd att gagna medmän
niskorna. Därför hyllas också koopera
tionens grundläggande principer av de
stora folkrörelserna och ingår som ett
läroämne i dess studieplaner, liksom det
är ett läroämne i socialvetenskapliga in
stitutioner. Visst har kooperationen
mötts av motstånd, beskyllningar och
motskapande opinion under sina 60 år
i Sverige. Men det har varit från grup
per där man endast ville förtjäna på
konsumenten, eller ville hävda att vinst
av privatekonomisk karaktär är detsam
ma som kooperativt överskott. Koopera
tionen tävlar med annan företagsamhet
på lika villkor, men dess mål är att
tjäna människan.

nighet ger styrka, och den hål-·
les samman av starka länkar
och en god ledning. Vi kan in

dividuellt ha olika politiska och reli
giösa åsikter, men kan oförbehållsamt
mötas som kooperatörer. Därför behövs
det insikt. I vårt samhälle är det i första
hand Konsum som genom sin studie
verksamhet ordnar kooperativa grupper
i cirklar. Det är egentligen en alltför
isolerad företeelse för att ge uttryck för
aktivitet i ett kooperativt samhälle. Vi
kan med fog notera mycket av vår för
enings-, fritids- och studieverksamhet
som ett uttryck av liv genom impulser
av kooperationen. Våra större debatter,
våra kulturella sammankomster, kan och
bör registreras som skeende inom den
kooperativa kretsen. Kooperationen vill
odlander av personlighetsberikande och
utvecklande intressen och den koopera
tiva iden borde ingå som ett naturligt
led i allt grupparbete. Detta att vara
ansvariga medlemmar i en konsumtions-

förening, anställda i ett kooperativt fö
retag och boende i ett kooperativt sam
hälle, är en tillgång att slå vakt om.

ubileumsåret för KF firades
den 4 september. Varje indu
striföretag fick en rekommen

dation att dagen till ära arrangera något
för sin personal inom en fixerad kost
nadssumma. Vi hyrde Chinavarieten och
bjöd in de anställda med fruar. De som
jobbade i "festkommitten" kan glädja
sig åt att det uppskattades, och vi tror
att detta avbrott i vardagen var ägnat
att föra oss närmare varandra. Att ut
flykten krävde en del förarbete förstår
väl litet var. Det är klart att "Iörsnac
ket" gjorde oss litet vimmelkantiga och
det .kanske kan vara nyttigt för kom
mande organisatörer att veta vad kvirr
sidan kan åstadkomma. Den äi- liten
men lustig i sina funderingar. H~r några
axplock: Är detta värdigt sätt att fira
KF? Varför inte Operan? Oscars hade
varit trevligare? Vad blir det. för över
raskning? Får vi supe på Berns? Jag
vill ha mina barn med! Vi vill sitta till
sammans med Petterssons! Var ligger
trakten av Torget? Den här lottningen
av biljetter är nog inte just! Vi åker in
med första turen, fast vi är anmälda till
andra. Vad gör ni för oss som inte gil
lar varicte? Kunde ni inte bjuda Kom
munen, Konsum, Skolan osv? - Ja re
flexionerna över Iörtipsen kan ni göra
själva. Men nog vet jag vilka som borde
sättas i kommitten nästa gång vi ska ar
rangera något för 1600 personer! -
Själv håller jag med dem som menar att
en Kooperationens Dag på Skansen kun
de ordnas centralt för Stockholm med
omnejd en gång vart 10:e år. Men det
är en annan historia.

~. rn epternber vittnar 1 övrigt om
stor jubel-aktivitet i konsum
butikerna. Vår försäljnings

front går också till anfall, i optimistisk
tro att här bör finnas utrymme i de
svenska hemmen för nyanskaffning av
rejält porslin - sedan de flesta nu har
både bil eller TV. Vårt porslin var också
med på Srt Eriksmässan och i olika upp
packningsdemonstrationer ute i de större
städerna. I oktober siktar Erderyd & Co
på Gustavsbergsveckor och storkampanj.
Ni kommer att få höra talas om den nya
"Aromformen" (nej inte Atomformen!)
och det vore väl sjutton också om inte
den kommer att finnas i varje svenskt
hem. Utomlands siktar vi också på ut-
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ställningar. Och så arbetar man på en
illustrerad katalog - som jag tycker
borde· tryckas i massupplaga, förutsatt
att vi håller våra standardvaror i stan
dard många år. - Det är bara det att
det bara är vi som inte har bil, som kan
ägna oss att köpa de ovedersägligen nyt
tiga porslinsgrejorna. De andra måste
snåla in på allt - för att klara bilen.

rigets brutala minne från star
ten 1939, då nazisterna
"knäckte" Polen har vi på

mints om rikligt denna höstmånad i bå
de tidningarna, radion och televisionen.
Det är nog en nyttig påminnelse för dem
som vill hävda en demokratisk livsform.
Det var två diktatorer, som i sitt sam
spel bar ansvaret för denna förödelse
som ledde till fem års världskrig. Mil
joner män, kvinnor och barn fick uthär
da grymheter för ett skoningslöst tyran
neri. Miljoner väpnade och obeväpnade
offrade sina liv i en grym kamp, där
friheten stod på spel. Där ångesten, het
sen, hatet och förtvivlan var människans
följeslagare. - Sedan dess har ett nytt
släkte växt upp, som skulle återuppbyg
ga, tänka nya friska tankar och tillägna
sig en motståndsvilja mot alla frihetens
berövare under parollen: Slå broar, som
föra folken tillhopa, att mötas i ädla
behov. Samförstånd, frid och livsglädje
ropa ödmjukt att åter få göra ett
prov ...

Il ngen kan väl klaga på sernes
tervädret i år - fast det kom
en kylchock i slutet av augusti.

Det har varit trist med vattenbristen,
som ödelagt mina gräsmattor och 30
kronor blomsterlökar från Holland.
Varje år frestas man av dessa färgrika
broschyrer om tulpaner m. m., men nu
får det vara stopp. Dom går inte i lera
och någon jord lär jag inte få för att
underhålla tomten. Så här ska det bara
bli sedum i fortsättningen. Som till och
med klarar de millioner tallbarr, som
just nu täcker den spruckna jorden. Till
minussidan räknar jag också att vi blev
utan blåbär och lingon, som annars bru
kar bli ett bra tillskott till vinterförrå
det. Getingarna var också otrevliga och
dom lär tyvärr komma igen nästa år i
ökad styrka. Men vi har haft det trev
ligt också. Kräftfisket var en ljuspunkt,
en annan var TPF:s fest i Folkparken.

Där fick vi smörgåsar och en geting till
varje. Det var bara fem berusade - och
en stack.

'W/älvillig var den utländska sti
pendiat, som kring semestern
gästade Gustavsberg. Hon gav

min hjälp förutan - ampla lovord
åt den "vi-anda" hon tyckte sig för
nimma, och gillade våra bostadsområden
och andra sociala arrangemang så pass
att hon satte vårt samhälle före liknande
som hon studerat ingående i Italien,
Frankrike och Tyskland. Särskilt "Dip
lomatstaden" eller f. d. "Epadalen", dvs.
Höjdhagen föreföll henne trivsamt, mest
därför att där inte fanns några staket
och stängsel. Det passade bra, menade
hon, i ett kooperativt samhälle, som syf
tar till en "framtid utan gränser". Där
för blev vår gäst också en aning beklämd
vid åsynen av Lugnet-villornas mer eller
mindre fula avgränsningar.

vsevärt dålig smak tycker jag
nog att svenska folket avslöjar
ifråga om valet av örhängen

vid sina skivinköp. Jag har än i dag
svårt att smälta att Snoddas enfaldiga
låtar kunde ha en sådan enorm dragning
på så många. Rockfanatismen bland ung
domen kan jag förstå, även om man kan
hoppas på att den går över med åren.
Men när nu skivbarometern i toppen
åter har en sentimental sång av en lapp
på rocken, en visa a la uppjazzat skil
lingtryck, blir jag fundersam. Allrahelst
som folk vill att vi ska köpa in den och
likartade slätstrukna melodier som upp-
piggande musik under arbetet.

u är den tiden då vi ska stu
dera på fritid. Därom påminns
vi av broschyrer och prospekt

från ABF, Kursverksamheten, Yrkessko
lan, Brevskolan, Konsum och många fler.
Att använda sin ökade fritid för några
av de erbjudanden, som nu kommer, tor
de vara rätt förnuftigt. Vi behöver litet
var tillägna oss hut och hållning, vett
och vetande, har Carl Cederblad sagt en
gång. Fullärd i den vägen är ingen och
nog behöver vi alla orientera oss vidare
på nya högintressanta och givande mar
ker. Har ni tänkt på det, ni som tycker
att kvällen är trist därför att "det är
inte något vidare i TV"? Vi kan inte
klaga på att vi saknar resurser, det finns
gott om lokaler i vår fina skola, det
finns anslag för studieverksamheten, och
det finns säkerligen många som duger till
ledare för en studiecirkel. Företagets an
ställda har den förmånen att efter full
gjord allmän Brevskolekurs få kursav
giften tillbaka. En uppmuntran som kos
tar fabriken en slant, men som man gär
na ser att de anställda utnyttjar. - Valet
av ämnen erbjuder en rik matsedel.
Ibland verkar det förstås som om arran
görerna fått tag i en person, som kan
något speciellt och behöver tjäna en slant
- och så inbjuder man till en kurs "om
tillräckligt antal intresserade anmäler
sig".
Jag tycker att det vore förnuftigare

om man gick andra vägen, så att de som
äro intresserade av ett ämne, och finner
att detta är något som vi borde förkovra
oss i, eller försöka förstå sammanhangen
kring, talade med sina kamrater och se
dan sökte sin handledare eller lärare, för
att leda studiearbetet.

Lycka till vid läslampan!
LERGOKEN
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Sommarvädret var ju idealiskt, och vi
behövde ej ställa in simundervisningen
någon enda dag, skriver kommunens
simfröken i sin berättelse över den gång
na simskoleverksamheten vid Södersved.
75 barn deltog och dessutom har ett fler
tal simmare fått avlägga märkesprov hos
fröken Eriksson. Hälsovårdsnämnden
hade ordnat med särskild buss som gick
dagligen mellan samhället och Södersved
med barn och även mödrar. Även vid
Återvallssjön på Ingarö ordnades sim
undervisning. En fin avslutningsdag hölls
på Södersved den 16 augusti. Vädret var
underbart och många föräldrar, syskon
och bekanta hade samlats på badplatsen.
Björnö- och Grisslingebaden har haft
rekordsäsonger i sommar. Grisslingebadet
skall för övrigt utvidgas. Den del som
ligger bortom det inhägnade badområ
det äges av kommunen, och där har man
redan börjat planera för parkeringsplat
ser, och skall fortsätta med gräsmattor
och badstränder.
Nu har den ljuva sommaren gått till

minnenas värld, hösten har anlänt och
med den som vanligt så här års en liv
ligare inre kommunal verksamhet. Det
stora arbetet med den kommmunala ut
gifts- och inkomststaten för nästa år är
i full gång. De olika nämnderna och
styrelserna är väl i stort sett klara med
sina förslag och det är nu budgetbered
ningen och kommunalnämnden som får
stöpa förslagen och försöka få utgifter
na och inkomsterna att g"å ihop. Hur det
blir med skattens storlek för nästa år vet
vi ännu ingenting om. Kommunen är i
ett utvecklingsskede och att det rör sig
på både utgifts- och inkomstsidan är ju
klart.
Snart börjar en ny mandatperiod för

ledamöter i de kommunala nämnderna
och styrelserna. Kommunalfullmäktige
får därför i december i år välja en hel
del nya förtroendemän i kommunen. Re
dan har väl de olika partiernas valkom
mitteer börjat fundera över lämpliga
kandidater till dessa val. Nästa år kom
mer ett par nya lagar att träda i kraft
som berör den kommunala verksamheten
ganska ingående. För det första får vi en
ny barnavårdslag med en del ändrade
bestämmelser om fosterbarn, förebyggan-

de åtgärder, åldersgränser m. m. Vidare
kommer en ny hälsovårdsstadga att gälla
från 1 januari nästa år.
Kommunalfullmäktige har haft sitt

första sammanträde efter sommaren,
måndagen den 21 september, och från
detta kan bland annat meddelas:
Det av landsfiskalen utarbetade för

slaget om en sammanslagning av polis
distrikten Boo, Gustavsberg och Värmdö
med bland annat gemensam polisstation
fick vila ytterligare en tid i avvaktan
på att vissa utredningar på detta om
råde blir klara.
Toivo villaägareförening vid Norra

Lagnö fick ett anslag på 200 kronor för
år 1958, ett på 200 kronor för år 1959.
Samtidigt beslutades att föreningen skul
le lämna en redovisning på hur pengar
na användes.
Kioskinnehavaren vid Brunn på Ingarö

vill börja sälja pilsner från kiosken.
Detta ville dock kommunalfullmäktige
i likhet med kommunalnämnd och nyk
terhetsnämnd icke gå med på och beslu
tade avstyrka framställningen.
Vägar och planer vid hyreshusen i

Lugnet skall beläggas med asfalt och be
räknas detta kosta cirka 50.000 kronor.
Arbetet skall börja utföras då medel där
till finns tillgängliga i staten, antingen
i årets konto för oförutsedda utgifter
eller annars i 1960 års stat.
Kommunal borgen beviljades sex styc

ken nya egnahemsägare för s. k. tilläggs
lån på belopp varierande mellan 4.000
och 10.000 kronor.
Polisman Bengt Sandqvist har sedan

1956 varit anställd i Gustavsberg som
extra poliskonstapel. Herr Sandqvist er
höll nu enligt kommunalfullmäktiges be
slut den nyinrättade tjänsten som ordi
narie poliskonstapel i Gustavsberg med
tillträde den 1 september 1959.
Fullmäktige beslutade att från och

med 1 januari 1959 skulle följande vat
tenavgifter gälla för Gustavsbergs kom
mun: a) grundavgift för anslutning av
eget hem eller annan fastighet till kom
munalt vatten- och avloppsledningsnät
fastställdes till 2.500 kronor för fastig
het med en lägenhet. Då endast vatten
ledning eller endast avloppsledning an
slutes reduceras denna avgift, likaså re-•
duceras grundavgiften om anslutningen
sker i samband med att ledningen utföres
i gata. b) Brukningsavgiften för vatten
fastställdes tills vidare för enfamiljs bo
stadsfastigher med vattenmätare till 40
öre per kubikmeter dock minst 50 kro
nor per år. För fastighet som saknar
vattenmätare uttages årsavgift av 80: -.
Till ordförande i Generalplanekom

mitten beslutade fullmäktige välja herr
Erik Nilsson. Ordförandeskapet var där
vakant efter Gunnar Andersson.

Y.N.

Sko/nytt
Skolarbetet har när detta skrives på

gått en månad för elevernas del och
ytterligare en vecka för lärarna. De se
nare började nämligen terminen med en
s. k. planeringsvecka redan den 24 augus
ti. Under två dagar gnuggades magist
rarna i materielvård, skolbibliotekets an
vändning i undervisningen, samt bästa
sättet att utnyttja de audiovisuella hjälp
medel skolan förfogar över.
Därpå följde två pedagogiska dagar.

Fil. lie. Rikard Palmer talade om elev
vägledning på skilda stadier och fil. lie.
Sven Eric Henriksson föreläste om ledar-
skapets psykologi. _
Doktor Arthur Hald gav en intressant

expose över det gamla och nya Gustavs
berg, och doktor Brita Englund var sak
kunnig och intresseväckande ciceron un
der en utfärd till Skansen på Lernshaga
och gravfältet vid Säby.
De återstående två dagarna av plane

ringsveckan ägnades åt ämneskonferen
ser och den 31 augusti invaderades sko
lan av 793 solmättade elever som för
delades på 33 avdelningar. För första
gången på många år kan undervisningen
nu ske utan ackompanjemang av sönder
slitande borrmaskiner. Detta, att alla.
lokaler kan stå färdiga och utnyttjas i
full utsträckning, har märkbart gjort
skolarbetet smidigare och trivsammare.
Från skolstyrelsens verksamhet note

ras att den föreslagna staten på utgifts
sidan upptar löner till lärare med
885.005: - kronor men att på in
komstsidan motsvarande statsbidrag är
812.270: - kronor. Hela skolstaten slu
tar med en bruttosumma på 1.669.377: -
kronor.
Höstterminen slutar den 19 dec. 1959.

Den 12/10, 13/10, 23/11 och 18/12 är
allmänna lovdagar.
Vårterminen börjar den 11 jan. och

slutar den 11 juni 1960 och lovdagarna
infaller den 29/2-5/3, 14/4-20/4, 4/6
och 10/6.

Ironiskt nog kan det individuella
skydd som användes för att förhindra
yrkesdövhet orsaka olycksfall, enär ar
betaren inte kan höra order eller signa
ler, på vilka hans säkerhet beror.

Dr Bernhard Metz, Strasbourg
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Vi träffas igen i Konsum
har mött oss på affischer, streimers och
personalens rockslag. Detta tema var
hälsningstecknet när vi efter sommaren
åter träffades i hemmabutikerna i lan
dets konsumtionsföreningar.

KF 60 år den 4 september
Denna träffkampanj sammanföll med

jubileet. I butikerna firade vi jubileums
dagen med lite blomster, några jubi
leumserbjudande i varor och så förstärk
tes personalens lunchrum med extra gott
till både för- och eftermiddagskaffet.
Det mera yttre synliga, var uppsläppet
av ett tusental ballonger med vidhäng
ande presentlappar. De flesta drog dock
österut 'över skärgården. Några present
lappar "har dock landat inom vårt för
säljningsområde, men de kan ju ha kom
mit från vår stora granne Stockholm,
som också sände upp jubileumsballonger.

Rekord ...
Det är inte bara sommarvärmen som

slagit rekord. I juli månad såldes genom
vår förenings butiker varor för över 1,1
miljon kronor och i augusti månad fat
tades det endast några tusenlappar i
miljonen. Detta har givetvis samman
hang med sommarvädret.

"SALUT" för höstens nyheter
har avfyrats och pågår i textilavdel
ningen, där aktuella varor presenteras.
Vinetta "Visit", en damstrumpa till jubi
leumspriser 3: - kronor, är ju ett fint
erbjudande. Aktuellt i höst är bl. a här
liga mohairjumper för damer och flic
kor. För herrarna är cardigan ett trev
ligt plagg. Ja det finns mycket praktiskt
för hela familjen. I textil har Gösta
Avernäs och hans medhjälpare börjat att
presentera "Dagens aktuellt från Textil".
Detta har slagit mycket väl ut och resul
terat i mycket god försäljning av de
aktuella varorna.

"Färska fläktar" i livsmedels
butikerna
Grönsaker och frukt, kött och char

kuterivaror samt färskt bröd ~ommer i
tre intervaller att aktualiseras under sep
tember-november.

Ungt hushåll
I jubileumsfirandet ingår bl. a sikt på

framtiden - kontakt med ungdomen.

Som ett led i denna kontakt kommer
ett eftermiddagsmöte att anordnas i
Bergasalen måndagen d. 19 oktober. Till
detta inbjudes unga husmödrar till en,
som vi hoppas, trevlig och givande sam
varo.

Utställning i Bergasalen
har vi planerat till slutet av november
månad. Där har vi tänkt oss att under
några dagar visa ett urval av varor som
kan lösa julklappsproblemen.

Vårt samköp - och andras
är rubriken på ett av de studieämnen
som presenteras i höst av vår grupp
verksamhet. Handeln i dagens och mor
gondagens samhälle kommer där upp till
behandling. Vår gruppverksamhet har
mycket intressant att erbjuda och stu
dierna är inte förenade med några kost
nader. Assistent Henry Ericson lämnar
gärna närmare upplysningar. Det är höst
- studietid - välkomna till våra stu
diegrupper.

G. M-n

..,...
Jubileumsballongerna släpps upp vid

Kvarnbergsskolan.

Ta dej tid att arbeta, det är det pris
du får betala för framgång. Ta tid på
dej att tänka, det är en ktaftkälla. Ge
dej tid att leka, på det sättet håller du
dej ung. Ge dej tid att studera, det är
grunden till allt vetande. Ta dej tid att
vara tillsammans med dina vänner, det
är en källa till lycka. Ta dej tid att älska,
det är ett av livets sakrament.

Ur "Gummiblandaren"

1ETA
Den 24 september höll företagsnämn

den vid Gustavsbergs Fabriker sitt höst
möte. För att spara tid och ge ledamö
terna tillfälle till överblick på vad som
hänt på de olika fronterna, beslöts att
rapporter och meddelanden från sam
arbetskommitteerna, skyddskomrnitten
m. fl. hädanefter ska bifogas kallelsen
i koncentrerad skriftlig form. Vidare be
slöt man att före orientering om produk
tionen och marknadsläge- göra studiebe
sök på respektive fabriker för att bese
olika tillverkningsformer och nyheter.
Nästa gång gästar man sålunda Plast
avdelningen.
Ifråga om marknadsläget gav herr Er

deryd en snabb översyn pl läget just nu
på hushållssidan. Nya försäljningsmeto
der har tillkommit och inom koopera
tionen har både inköps- och försäljnings
sidan koncentrerats, bl. a. i varuhus,
Domus och lagercentralerna. I oktober
levererar Gustavsberg en porslinsvecka,
som kommer att märkas över hela lan
det, med skyltningar, demonstrationer
och annonskampanj. Vårt porslin har
uppmärksammats på S :t Eriksmässan och
vårt benporslin och restaurantgods är
välkänt och eftersökt. - Beträffande
sanitetsporslinet konstaterade ordf. hr
Hjalmar Olsen att vi lyckats överskrida
den försäljningsvolym som vi kalkylerat
med och att våra lager nedskurits kraf
tigt. Samma sak gällde badkaren, där
produktionen ökat väsentligt. Stora
order föreligger på smidda pannor och
just i dagarna leverera vi ut en av de
största pannkonstruktioner som gjorts
i landet. Ordertillgången på plastsidan
är god, här har man också förstärkt för
säljarpersonalen. _: Goda order och re
sultat rapporterades också för villapan
nor och centrifugalrör.
Under diskussionen kom man in på

utsikterna för framtida behov av våra
värmetekniska produkter. Både sanitets
porslinet och pannorna bör få stort ut
rymme, då behovet pekar på nybyggna
der och koncentrering till bostadsområ
den med centralvärme.
Bland övriga ärenden som ventilera

des under sammanträdet kan nämnas ön
skemål om en större utställningslokal i
kombination med museet, vidare bättre
kontakt med ungdom, som vill arbeta
och praktisera inom vårt område och det
stöd man skulle kunna ge ambitiösa ung
domar för studier och utbildning.
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Ungdomsträffen
Ungdomsverksamheten startar för hös

ten med många nyheter, bl. a. har i Ber
gasalen inretts tre smårum avsedda för
mindre cirkelverksamhet o. dyl. Vidare
har små bås gjorts, lämpliga för serve
ring, schackspel eller snackhörnor. En
nyhet är också indelningen av ungdo
marna i grupper. Det kommer att bildas
fyra stycken grupper anknytna till var
sin samhällsdel, ex. Norr, Söder, Lugnet
och Hästhagen. Ungdomarna kommer
vidare själva få sköta försäljning och
servering av läskedrycker m. m. Vi fun
derar på att på måndagarna skilja flic
kor och pojkar åt. Flickorna får en egen
lokal och ledarinna samt möjlighet att
starta en syjunta, pyntkurs e. dyl. Vidare
kommer där att finnas tillgång till gram
mofonmusik och kaffekokning. Pojkarna
får en spelkväll för sig själva nere i
Bergasalen med bordtennis, schack och
couronnespel. Torsdagarna göres till en
gemensam trivselkväll med en program
punkt, snackhörna och litet spisning.
Varannan lördag blir det så dans mellan
20.00 och 23.00. Vi planerar även några
söndagsutflykter, korvhalstringskvällar
o.dyl.
Ungdomsstyrelsen hälsar alla medlem

marna välkomna säsongen 1959-1960.

Conny

Klokt sagt om ungdom
Människan lever visserligen icke av

bröd allena, utan hon har även behov
av förströelser och nöjen, varför det är
mycket berättigat att ungdomsförening
arna söka tillgodose dessa behov. På
många håll, där ortens ungdom tycker
att föreningsmötena är tråkiga, kan det
t. o. m. finnas anledning att lätta upp
programmen med mer nöjesbetonade in
slag. Men varje föreningsledare bör veta,
att en förening icke vinner trogna med
lemmar enbart genom nöjesanordningar.
Den centrala uppgiften är alltid att ska
pa intresse för de ideer, föreningen repre-
senterar. Herman Stolpe
Ungdomen är alltid förtalad. Är det

en hemlig avundsjuka mot denna ålder,
då livet sprudlar, som dikterar de äldres
bristande tro på ungdomen? Eller är det
bara rädslan att om ungdomen finge
göra sin insats skulle inte allt bli precis
som nu, vilket man av tröghet och vana
helst ser? I så fall skall ungdomen veta
att den delar lott med alla, som inte be
finner sig precis i maktens mitt. Och den
enda maning jag skulle vilja ge är: måtte
den, som nu är ung, minnas, när han
själv hör till de gamla, hur det egent
ligen kändes att vara ung, vilka stora
behov av livsutrymme, som inte tillfreds
ställdes, och hur mycket mera kraft att
göra något riktigt och vettigt ungdomen
har än som utnyttjats. Alva Myrdal

Råd och rön från barn- och ungdomsläkare
Skall vi kunna klara att möta tidens

press, måste vi varje dag arbeta med att
vara varsamma om kroppens och sinnets
funktioner.
På det sättet och endast på det sättet

kan vi få det överskott, som gör att vi
känner oss som fria människor, som har
grepp på sig själva. Då har vi också nå
got att ge andra. Lönen är värd arbetet.

Tre cigarretter som röks efter var
andra, minskar blodets syre lika mycket
som en plötslig klättring från havets
nivå till 7.000 fot högre. Nervsystemet
och sinnesorganen är utomordentligt
känsliga för denna minskning av blodets
syre. För att ta ett exempel från synens
område kan t. ex. visas att den som i
sådan grad minskat sitt blodsyre behöver
50 0/o mera ljus än vanligt för att uppnå
samma synförmåga.

Var bestämd!
Håll igen när barnet tjatar om snask
- det gör Ni barnet en stor tjänst med.

Lova aldrig barnet
"gott", när det t. ex. inte vill äta upp sil)
mat eller gå ärenden.

Kom ihdg -
det klibbiga och det långsamt smältande
söta är farligast - det stannar längst
kvar i munnen.

Skär ned
familjens sockerförbrukning.
Sötsaker är vanebildande och ohälso

samma. Liksom spritdrycker är sötsaker
kaloririka. men för övrigt mindervärdiga
ur näringssynpunkt, tillfälligt stimule
rande men i längden skadliga för både
hälsan, livslusten och ekonomin.

Andlig fattigdom
Vi har det gott ställt i det här landet

på det materiella området nu för tiden,
det är väl sällan någon som behöver
lägga sig hungrig. De flesta får en or
dentlig ranson med tillräckligt av kalo
rier dagligen. Visserligen har de mate
riella anspråken höjts och det är klart
att alla behov kan vi inte tillfredsställa,
men standarden har stigit betydligt. Om
någon besökare från ett fattigt land
kommer hit och ser mängden av bilar
på gatorna måste han tycka att vi lever
överdådigt. Sett i ljuset av gångna 'tider
är vår materiella standard storslagen.
Men icke av bröd allenast lever män

niskan. Hon fordrar också något mer för
att utvecklas och bli fullvärdig. Hon
fordrar något inombords, något som är
mer än TV-n, bilen och sportstugan,
nämligen intressen och ideal, något att
omhulda och att kämpa för. Har hon
inte det blir hon självupptagen, egoistisk
och tråkig. Men har den materiella ut
vecklingen följts av en likartad upprust
ning på det andliga planet? Knappast.
Visserligen studeras det mycket, folk ut
bildar sig. Men hur är det med intresse
inriktningen, har den inte tagit en an
nan väg än förr? Det matnyttiga domi
nerar.
Det materiella skall naturligtvis inte

underskattas, det är viktigt att männi
skan slipper frysa, svälta, eller fara illa,
men för att vi nått en bättre försörjning
behöver vi väl inte glömma de ideella
värdena. Jag åberopar åter den gamla
boken "Vad hjälper det en människa om
hon vinner hela världen men tar skada
till sin själ". Vi har-vårt välstånd genom
våra naturtillgångar och en starkt ut
vecklad industri. Vårt välstånd hänger
samman med vår höga produktion. Men
vi får inte bli slavar under effektivitets
djävulen, vi är också människor och som
sådana begåvade med tankeverksamhet,
med andligt liv. Vi får inte bli robotar
styrda av elektronhjärnor.
Att inte ungdomen i dag har samma

ideal och intressen som vi på tjugotalet
är kanske. förståeligt, men något mer än
krassa egoistiska tongångar borde kunna
göra sig gällande även nu. Inte har vi
väl ännu nått idealförhållandet på alla
områden? Nog finns det väl också i dag
något att kämpa för.
Och det vi har nått är inte evigt be-
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Idrottsspalten Korpidrotten Fotboll

Friidrottarna belade en hedersam fjär
de plats i distriktsserien klass tre. Fred
rikshofs IF segrade. Med tanke på vårt
ungdomliga lag med endast en man över
25 år, ser vi inom styrelsen med stor till
försikt fram mot nästa säsong. Vi har
även deltagit i Saltsjöbadstävlingarna
med stora framgångar. I ungdomens sex
kamp fick vi en grensegrare genom Bengt
Nilsson som i diskuskastningen nådde
hela 35 m. Allan Bergqvist belade så
andra platsen i 800 m-lopper med den
goda tiden 2.07, endast en sekund från
Bror Olssons 25-åriga klubbrekord. Nå
ja, det rekordet fick sig i alla fall en
puff, undertecknad nådde i seniorloppet
2.03 och en andra plats. Sture Engstrand
och P. 0. Lönnqvist belade andra resp.
fjärde plats på 200 m häck. Tore Lund
gren kammade vidare hem två tredje
platser i sprinterloppen. Vi hade i Ric
kard Bärlins frånvaro skaffat oss en ny
kastarbjässe. Hammarbys och landslagets
bandycenter Leif Fredblad iförd ett
präktigt hakskägg gjorde fina insatser.
Efter en stor prisutdelning och en trevlig
bankett avslutades årets tävlingar. Nästa
år kommer vi igen, i egen regi på Farsta
borg.
Klubbmästerskap för ungdom har hål

lits sedvanligt på Farstaborg. De olika
mästerna heter: 80 m häck Ronny Svens
son, 100 m Gunder Lundgren, 800 m
Allan Bergqvist, kula Bengt Nilsson,
diskus Bengt Nilsson, längd Gunder
Lundgren, höjd Bengt Nilsson.
När vi startar konditionsträningen på

nyåret, kommer vi med all säkerhet att
kunna hälsa ett par fina nyförvärv väl
komna, vi kommer också att kunna an
lita en riktig tränare.
Jag vill till sist frambära sektionens

tack till alla dem som hjälpt oss i som
mar, samt till de anonyma givarna av
det stiliga bidraget vi fick emottaga.

Conny

stående, det måste vidmakthållas och ut
vecklas, annars går vi tillbaka.
Vi behöver ideal och intressen också i

dag, och en ungdom som vill något, som
inte bara ser till den egna karriären utan
förstår att solidaritet och sammanhåll
ning i samhället för framsteg och ut
veckling också kräver ideal och andlig
spänst.

Erik Wadström

Korpmästerskapet i dagorientering an
förtroddes i år Gustavsbergs korpsektion,
Våra orienterare visade än en gång sin
förmåga att kunna organisera en stortäv
ling, där arrangemangen klaffade och
tiderna meddelades i samma ögonblick
som den tävlande passerade mållinjen.
Banan var förlagd med start och mål
vid Säby på Ingarö, där den trivsamme
arrendatorn Windahl upplät plats för
orienterarna och deras bilpark. Dahlberg
hade nöjet utdela många priser till de
belåtna orienterarna, men så hade också
Wester och Rolf letat fram en fin sam
ling trofeer,

I koop. riksmästerskapet i handboll
blev KF mästare genom segrar över Gus
tavsberg med 22-8, Västerås 12-8 och
över Fiskeby med 8-7.

Vid Koop. RM i orientering i Karl
skoga den 6 sept, placerade sig Gustavs
bergs Fabriker i 3-mannalag seniorer på
1 :a, 3 :e och 4 :e plats. Vandringspriset
erövrades för alltid. Likaså i 2-manna
lag med 1 :a och 3 :e placering. Junio
rerna tog 2:a lagpris. Ivar Norin kom
in som 5 :e i Seniorklassen, Harry An
dersson 2 :a i Seniorer B, Per Wester 3 :e
i Yngre oldboys, Folke Anevret 2:a

Fotbollen, som ett tag bara inhöstade
segrar, har fått det besvärligt i slut
omgångarna. Dels har centern, Gert
Nilsson, råkat ut för en allvar1ig skada
med åtföljande operation, som hindrat
hans medverkan i de senaste matchern.i.
Dels genom ett onödigt nederlag mot
Tungelsta med 4-2 efter en ledning
med 2-1 ända till 15 minuter före full
tid. Nederlag blev det också mot Tallen
med 1-0. Det finns således ingen chans
för uppflyttning till klass I trots den
goda seriestarten. Det går nu inte att
bara skylla på otur och skador, även om
dessa faktorer i viss mån medverkat till
resultatet. En kraftansträngning måste
nu komma till inför nästa seriesäsong så
att vägen mot de högre divisionerna kan
börja på allvar.

bland Äldre oldboys och Ronny Hell
berg 8 :e i Juniorklassen.

Skyttekorpen den 15/8 samlade dub
belt så många som i fjol, dvs. ett 90-tal
deltagare. Vädret var också prima och
priserna fina som Oscar Bergqvist med
varm och glad hand delade ut till bl. a.
Erik Ekmark, segrare i klass 1, Leif Ull
berg som vann klass 2, Olle Bergkvist i
klass 3, Erland Jonsson i klass 4 och till
mästarlaget från Mekaniska, som tog
vandringspriser,

Farstaborg har haft en fin säsong med många spännande seriematcher.
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Kronans värde
är i ständigt sjunkande, säjs det. Kro
nans värdeförsändelser däremot är fort
farande mycket värdebeständiga. För
mottagarna betyder de trettio till fyrtio
dagars repetitionsövning i det ännu så
länge konventionella krigandets ädla
konst. Fri kost, fri beklädnad och fritt
tältrum - samt några kronor per dag
för personligt missbruk. Kan man egent
ligen begära mera av ett välordnat sam
hälle? För den inkallades event. familj
är det också väl sörjt. Saknas deklarerad
personlig förmögenhet eller bibehållna
civila löneförmåner under inkallelseti
den, då får hustrun sex kronor per dag,
och varje barn får två kronor och fyr
tio öre per dag. Är barnet över sexton
år blir det t. o. m. tre kronor och sextio
öre! . Eftersom en riksdagsman Rubbe
stad, för ett tiotal år sedan, ansåg sej
kunna leva på fem kronor om dagen,
så bör naturligtvis en vanlig medborga
res hustru kunna klara livhanken på sex
kronor! Och barnen! Ja, ett femtonårs
barn räknas ju vanligen som en halv
vuxen, men med litet eftertanke måste
vi nog ändå medge, att ett sådant barn
knappast helt kan jämföras med en halv
riksdagsman. Två kronor och fyrtio öre
kan därför anses vara ett väl motiverat
och väl avvägt belopp. Att ett så rikligt
tilltaget familjebidrag är inkomstbeskat
tat finns det väl ingenting att anmärka
på? Spara därför c:a sexton procent av
pengarna, goda soldathustrur, så slipper
era soldater att betala restskatt påföl
jande år!

Att jag skriver om detta
beror på att jag själv fått kallelse enl.
§ 37 vpl-lagen. Denna paragraf kom till
ungefär samtidigt med visan om "byxan
som var för trång, och rocken som var
för lång - men de gjorde desamma för
han var min soldat, nå-gon-stans i Sve
rige". Visan blev mycket populär bland
våra försvarsälskande flickor. Vi har
heller aldrig fått så stora födelsetal som
i den vevan, varken förr eller senare.
Barnbidragen i all ära men . . . ja, jag
säjer inte mer! Vad det gäller § 37 så
roades ingen. Allra minst vi beredskaps
soldater! Den innebar att vi även i dju
paste fred skulle återinkallas. Den rutin
i krigets värv, och den oerhörda slag
kraft som våra krigsförband hade för
värvat sig under fem års beredskap,
skulle utnyttjas till sista droppen. Krigs
förband, i vilka det betydelsefulla kam-

ratskapet hade hunnit fördjupas bland
soldaterna på ett sätt som man får gå
tillbaka till Gustav II Adolfs protestan
tiska krigare eller till Karl XII :s karo
liner för att finna motsvarigheten till!
"Detta måste utnyttjas", sa' generalerna.
Och så blev det.

Tråkigt nog rullar åren undan
Från att ha varit yngst i mitt ur

sprungliga förband, fann jag mej till
höra gamlingarna vid min senaste inkal
lelse. Denna gång kunde jag med vemod
konstatera, att minst en tredjedel av mi
na gamla krigskamrater måste vara in
tagna på ålderdomshem och större delen
av de övriga enrollerade i hemvärn och
civilförsvarsförbund. Kommer därtill att
moderna vapen har blivit så pass okon
ventionella och kostbara, att det enda
tänkbara alternativet för en liten nation
tycks vara, att förse sin arme med gräv
maskiner, effektiva nog att på ringa eller
ingen tid gräva ner hela folket ett par
tusen meter under bergarter, lämpliga
som överskydd. Är det då att undra på
om jag eller nån annan likasinnad är
litet tveksamma om nyttan av § 37 i
nuvarande utformning? Att t. o. m. en
låglönearbetande förlorar minst fyrtio
procent av sin inkomst, och att företag,
som inte kan ersätta inkallad arbets
kraft, gör mycket stora produktionsf'ör
luster, betyder mindre. Alla är vi ju be
redda att offra för hela folkets trygg
het, men, men, men ... ÄR PARAGRAF
37 MOTIVERAD I DAGENS LÄGE?

Just nu ligger jag
i ett av armens 20-mannatält. Så många
är vi förstås inte. Fjorton bredaxlade
fosterlandsförsvarare fyller utrymmet
ganska bra. Utanför är det beckmörkt,
kallt och regnigt. Inne har vi det varmt
och skönt. Vi ligger i ring med fötterna
mot rältspisen, skuldra vid skuldra. Våta
strumpor och andra persedlar har vi
hängt på torkstället. Lukterna av allt
och alla har förenats till en enda odör
av fullt fältmässig styrka. Några av
grabbarna snarkar lite smått, andra lig
ger och småpratar, själv firar jag ett
trettioårsminne. D. v. s. jag tänker på att
det med morgondagens datum är precis
så länge sedan, som jag för första gången
tog vapenrocken på mej. - Vid fjorton
år trumpet jag tog, vid Vätterns gröna
strand, min hela värld var toners fält,
och jag stod glad, där jag mig ställt, i
moll, i dur, än dovt, än gällt, jag blåste
för mitt land. - Efter ett antal år över
gav jag dock vår krigsmakts musikaliska
sektion för att försöka bli civiliserad.
När jag nästan lyckats med det, bröt
kriget ut. Jag blev fältsoldat! - Det

hördes snart från höga nord, när hären
ryckte ned, hur han var käck, hur han
var stark, hur i var strid han stred. Så
sad's han fått medalj också, det spordes
snart att han fått två! - Ja, han, sol
datgossens far, men inte jag, inte!

Nej, vi beredskapare fick
inga medaljer
Så blodigt blev det aldrig, guschelov.

Inom hemvärn och civilförsvar ges det
medaljer även i fredstid. Vårt Gustavs
bergska civilförsvar t. ex. fick finfina
medaljer efter en lika finfin övning här
om året'. Oversabotören, kapten Wei
mark, sprängde visserligen samtliga le
dande gossar i småbitar, innan de ens
hade hunnit sätta sej i Bergasalens an
nars nog så skyddande innandöme. Fast
det var så fult gjort, att ingen brydde
sej om det. Gossarna fick leva vidare,
men en jädrans smäll var det! W<:imark,
ja! Han är även konstföreningens ord
förande. Har han måhända läst detsam
ma som jag? Nämligen att den konst,
som våra konstföreningar prackat på
svenska folket ett tiotal år, inte längre
godkännes i Amerika? Målarna där ska
återgå till en naturalistisk stil, som utan
all tvekan avslöjar medelmåttan för att
inte säja bluffaren. Man får hoppas att
samma tillfrisknande ska ske på diktan
dets område ... nej, nej, här ligger jag
och tänker på kulturyttringar! Krig och
kulturutveckling? Haha!

Men å andra sidan
så avslutade överste krigsherren en cir
kulärskrivelse till de inkallade, med de
här orden: "Jag uttalar förhoppningen
att ni skall inse nödvändigheten av att
de förestående övningarna utnyttjas väl
och att den insats som väntas av Eder
är nödvändig om vi vill bevara fred."
Eldvaktens skugga bildar groteska for

mer, när han rör sej! Den nerskruvade
tältlampan lyser med gulaktig låga. Jag
känner mej fångas av Morfei armar,
men uppfattar ändå, att eldvakten tittar
på sin klocka. Att han reser sej. Att han
vänder sej hotande mot den plats, där
jag ligger. Så böjer han sej framåt. Gri
per tag i min fot. Rycker till och väser
mellan tänderna: "Upp mä dej!" Jag
stapplar upp. Jagar bort Morfei med en
Sven Duvas tapperhet. Slänger ett ved
trä i tältspisen. Kastar en öm blick på
min fredsbevarande k-pisr, som står och
ser så fredlig ut i vårt egenhändigt ihop
snickrade vapenställ. Mina tankar går
till alla som sover civilt och sött i sina
sängar: "Sov gott svenska folk! Soldat
465-5-35 Fanfar har vakten! Sov tryggt!
Jag vakar!"

Fanfar
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3RITT ;/ORUM

Apropå "Vi-andan''
För en tid sedan tog sig ett par före

tagsamma unga män före att introducera
en stockholmsk charkuterifirmas s. k. ra
battköp här. i vår fabrik. Underteck
nad, som följt deras förehavanden kan
inte låta bli att göra en del reflektioner
med anledning av företeelsen.
Varorna som är förpackade i påsar

och kostar 15 kronor distribueras en
gång i veckan och skall enligt agenter
nas och firmans påståenden vara rabat
terade med 12 0/o, vid pingst och mid
sommar t. o. m. 18 0/o. Kommersen gick
åtminstone till en början mycket bra. En
av ynglingarna skröt vid ett tillfälle med
att han en vecka sålt 50 stycken påsar.
Eftersom ingen reaktion gjorde sig märk
bar från kooperativt håll tog jag upp
diskussioner med arbetskamraterna -
kunderna: - och framhöll bl. a. det
mindre lämpliga i att missgynna sin egen
butik. Till en början kom jag över fir
mans reklamkort med uppgifter om på
sarnas innehåll och gjorde då prisjämfö
relser med Konsum. En vecka visade det
sig att de 12 0/o = 2 kronor smalt ihop
till 12 öre utom det att konsumvarorna
i en del fall var avgjort bättre. Jämfö
relserna anslogs på anslagstavlan och
uppmärksammades.
Följden av denna min aktivitet blev

intressant. Från agenternas sida möttes
jag av en sammanbiten ilska - en
ganska begriplig reaktion, men också
kunderna - konsummedlemmarna
visade sig i många fall vara entusiastiska
anhängare av privathandel och de visa-

. de en enastående lojalitet, dock inte mot
Konsum där man är delägare och där

man köper sin pölsa och övriga vardags
mat, utan mot agenterna. Dessa ville av
förståeliga skäl inte ha någon prisjäm
förelse och det blev mig omöjligt att
uppbringa ett reklamkort sedan mitt
syfte blivit känt. För övrigt gick hela
försäljningen hastigt och lustige under
jorden.
Att företagsamt folk försöker "för

tjäna på andra" i stället för att "tjäna
varandra" är kanske inte så mycket att
säga om, även om man kunde vänta sig
något annat av ungdom från en så avan
cerat kooperativ miljö som i detta fall.
Vad som är anmärkningsvärt och vad
jag anser vara angeläget att observera är
den negativa, i vissa fall rent fientliga
inställningen till kooperationen hos
många, liksom den kompakta okunnig
heten om kooperationen hos alltför
många.
Den Vi-anda som det så flitigt skrivs

om ru. a. tidningens förra nummer, där
denna Vi-anda apostroferas i både ral
janta och patetiska ordalag, har jag ab
solut inte kunnat märka på jobbet. I
stället har de, av vilka man väntat en
glad kämpalust för de kooperativa ide
erna visat en attityd av "vad angår det
mig" när en privat företagare gör en in
brytning i denna kooperativa högborg.
Med det anförda vill jag framhålla

det önskvärda i en radikal breddning av
studieverksamheten för att skingra den
största okunnigheten, en energisk upp
lysnings- och propagandaverksamhet för
att göra folk prismedvetna och koopera
tivt medvetna. Med andra ord, det mås
te till energiska åtgärder för att skapa
den Vi-anda man så flitigt skriver om.

T.B.
Bra rytet! Men det patetiska och raljanta

om Vi-andan i Föregående nummer kan vi
in te hitta. Men titta i detta!

Red.

Ville O-n tycker det var synd om
Andersson på fabriken, som missuppfat
tade det där om resa till China.

Svar till "Orolig": Nej, vi har inte
någon kontakt med kopparslagare Pet
tersson. Han for till Afrika i våras, och
senast vi hörde från honom var han sys
selsatt med att laga en större gryta åt
en kannibalhövding.

Förlåt, men har jag inte rakat min
herre tidigare?
- Nej, det tror jag inte, det där

ärret fick jag utomlands!

På ett uppfriskande och stillsamt sätt
ringde mig en god vän klockan två på
natten: .
- Jag hoppas verkligen att jag inte

störde dig?
- Inte alls, käre vän, jag skulle i

alla fall upp och svara.

- Tänk, hon generade sig inte för att
flirta med nämndemännen i rätten. Dom
föll på tisdagen.

- Det bästa sättet att lugna en ung
hysterisk dam lär vara att kyssa henne,
säger en känd psykolog. Men hur ska
man få henne hysterisk?

En ann är så god som en ann!
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Alla som ser den här sidan förstår
naturligtvis att hon som tittar ut här
ovan är idealkvinnan, den slanka väl
vårdade kvinnan. Hon är en idealisk
hustru, mor och yrkeskvinna i ett ande
drag. Hon har alltid allting tip-top.
Hon. har alltid tid för sina barn. Hon
har aldrig bekymmer för tidsbrist, eko
nomi eller kläder. Krligt talat tror jag
inte riktigt att hon finns. Men det finns
många som kommer henne nära. Och
dem beundrar jag!
Men för oss vanliga dödliga gäller det

att ta nya tag för att nå fram till idea
let. Det gäller klädöversyn, höststädning,
inläggningar och tillvaratagande av hös
tens härligheter, som samtidigt skall ge
grunden till god matekonomi för nästa
halvår. Bär och svamp blev det ju ont
om. Men tomater, gurkor, kål och röd
betor och paprika finns det gott om.
Framför allt skall vi använda oss av
dem nu för att få fin form i vinter.
Att sköta sitt hem så att man kan

njuta av fina golv, plocka in sitt linne
förråd efter tvätten vackert och rent.
Kunna gå ner i källaren och se till sitt
syltförråd, hitta skorna borstade och
rena och kläderna fläckfria. Kunna läg
ga upp maten på väl valda fat. Sitta
skönt vid lagom stort bord och i den
stol som passar just oss. Det är sådant
som ger njutning åt ett husmodersöga.
Vi skall hålla vår förbrukning inom rim
liga gränser och inte slita ut oss själva
i onödan med felaktiga arbetsställningar.
Vi skall kunna laga både vardags- och
söndagsmaten på bästa sätt.
Visst skall vi vara noga med örena,

men vi skall inte vara snåla. Varför göra
av med mera än man behöver. Finns det
någon som inte har önskningar. Det må
vara TV eller bil. Nej, inte precis för
oss! - Vår önskan är mycket större.
Men stora önskningar skall man inte tala
om. Då gå de inte i uppfyllelse. Det är
stjärnfallens tid. Visst skall vi önska då,

men jobba måste vi för att det skall bli
verklighet.
Det har blivit svårare och svårare att

hålla familjerna samman för husmödrar
na i vår tid, när de själva arbetar och så
mycket lockar familjen i övrigt ut från
hemmet. Men kring en god söndagsmid
dag vill väl alla samlas. Varför inte laga
älsklingsmaten åt den som under veckan
haft det besvärligast? Duka i hans eller
hennes älsklingsfärger och blommor.
Skämma bort varann litet ibland. Det
behövs i vår krassa tid.

Margareta

Några ron och råd
Livsmedelskemisterna meddela nya

rön angående fetterna i vår kost. Först
ansåg man att kosten borde vara fettfri,
sedan att den borde innehålla 10 °/o fett.
Nu har man funnit att vid en helt fettfri
kost syntetiserar kroppen själv koleste
rol, som ger åderförkalkning. Man har
vidare funnit att utbyte av animaliska
mättade fetter mot dylika vegetabiliska
omättade skyddar för kolesterolbildning.
Fram alltså för det medicinska mar

garin som spås säljas på apoteken om
några år! Till dess få vi klara oss på
egen hand så gott det går. Vi bör i alla
fall komma ihåg att alla slags vitaminer
skall förekomma på bordet varje dag
och helst varje mål.

En annan av höstens spådomar är av
lättfattligare slag. Den gäller höstmodet
som troligen kommer att gå i jordbrunt,
plommon, grått och grågrönt. Til! detta
lindblomsgrönt och gult.

Skolorna är igång. Och hem kommer
den ena boken efter den andra. Det är
gott att barnen får böckerna i skolan.
Nog minns man hur andaktsfullt man
bläddrade och luktade på de nya böc
kerna. Det går framåt även med skol
boksfloran. Skolböckerna är vackrare,
innehållsrikare och lättfattligare upplag
da än i vår barndom. Låt oss försöka
lära våra barn att det är något fint och
vackert de får. Att böckerna inte är
några sparkbollar, dessa tingestar i all
ära! Det är tråkigt att få en bok som är
nerkladdad och ritat i för nästa ägare.
Använd inte tunn plast att slå in böc
kerna med. Blir boken liggande i solen
händer det att plasten mjuknar och kle
tar fast vid boken. Tejpa heller inte fast
omslaget vid bokens insida. En bit av
den följer oftast med vid ombytet sena
re. Behövs boken lagas inuti, då är tejpen
bra och likaså att fästa etiketten på ut
sidan med på det plastbehandlade pap
peret.

Fläckurtagning
Ofta är en olycka lättare att undvika

än att rätta till. Men en olycka händer
så lätt heter det. Så är det med fläckar
na också, men där finns det bot för det
mesta. Kven om det ibland fordrar en
god portion tålamod.
En god regel är att ta bort det så fort

som möjligt. Vidare att först avlägsna
fett, sedan äggvita och fasta bestånds
delar i kallt vatten så ev. bleka ner fläc
ken, skölja och tvätta. Man bör under
söka på en lapp, fåll eller söm om tyget
ifråga tål behandlingen med de lösnings
medel man tänker använda, så att det
inte blekes eller rent av löses upp (t. ex.
aceton på acetatsiden). Man skall alltid
arbeta från periferin och in mot centrum
på fläcken för att undvika solbildning
på tyget efteråt.
Ingrodda smutsfläckar tas bort med

en del ammoniak och 2 delar stearinolja
samt tvättning.
En lösning som är bra att ha är följan

de: 1 del bensol, 1 del koltetraklorid och
en del amylacetat, användbart till alla
feta fläckar. Fernissa löses med tri (tri
kloretylen), dilutin eller koltetraklorid.
Lackfärg löses i amylacetat eller butyl
acetat. De moderna vattenlösliga latex
färgerna går att tvätta bort med såpa
och ljumt vatten omedelbart, men få de
sitta bli de olösliga.
Fläckar av asfalt, harts, smörjoljor,

skosvärta, tjära, vagnssmörja, vax o. d.
mjukas först upp med matolja eller vase
lin. Huvudmängden löses sedan ut med
bensol, aceton, kloroform, terpentinolja
eller tri. Resterande sot, kimrök och öv
riga fasta smutspartiklar borttvättas med
tvål (såpa) och vatten. Kvarvarande
missfärgning blekes med vätesuperoxid
ev. kokas med sil om tyget tillåter.
Till denna typ hör också maskrosfläc

kar,- som absolut inte bör kokas förrän
de gummiliknande ämnena i maskrosens
saft avlägsnats med bensol. Gräsfläckar
går bort med ren· sprit. Likaså parfym.
Kggvitehaltiga fläckar av t. ex. mjölk,

ägg, blod blötläggas i vatten ett par tim
mar och tvättas bort med tvål. Grädd
fläckar skall aldrig gnidas av utan hellre
spolas uppifrån och ner innan de hinner
sätta sig fast i tyget. På stoppade möbler
tvättar man med en svamp i en riktning.
Frukt och grönsaksfläckar doppar man

direkt i kokande vatten. Går de då inte
bort eller ha torkat in kan man använda
10-0/o-ig vin- eller citronsyrelösning.
Eventuellt en citronskiva. Efteråt blekes
med vätesuperoxid. Solen bleker också
bort en så behandlad fläck om man ger
den litet tid.
Rostfläckar och blodfläckar mer än

tre dagar gamla kan tas bort med 1 del
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konc. ättiksyra och 2 delar vatten och
1 del oxalsyrelösning mättad (förvaras
bäst i droppflaska). Sköljes väl. Obsl
dylika fläckar skall aldrig blötläggas
med blötläggningsmedel. Det gör fläcken
mer svårlöslig.
Kaffe, te och choklad tvättas med

såpa. Grädden i kaffet gör fläcken mer
svårarbetad. Den får ligga en halv tim
me ingniden med smör eller glycerin och
borstas med tvål och ljumt vatten.
Bläckfläckar kan nu för tiden vara

av skilda slag från det vattenlösliga
reservoarbläcket till gamla tiders gallus.
En citronskiva kan hållas mot. Man kan
doppa i hett vatten och strö på bläck
pulver (surt kaliumoxalat) och doppa
igen. Det enklaste är nog i alla fall att
fukta fläcken litet och lägga på salt. Det
har man ju mestadels till hands omedel
bart. Man låter saltet dra åt sig bläcket
gång på gång tills fläcken är så ljus att
den går bort vid tvättning med tvål.
Små nya mögelfläckar kan tvättas

bort omedelbart. Man kan ta bort dem
med sur mjölk, men det tar tid. På vita
tyger kan man använda sig av 1 msk
koksalt och 1 msk salmiak hoprört till
en deg med hett vatten. Det strykes på
fläckarna. Medlet är något frätande.
Möglet angriper fibrerna. Hål kan upp
komma trots all försiktighet, låt därför
inte medlet ligga på för länge och skölj
noga.
Egentliga färgfläckar kan vara av

olika färgäkthet. De behandlas i tur och
ordning med natriumbisulfit, alkali, va
tesuperoxid, kaliumpermanganat. Efter
behandlas med natriumbisulfit och klor
medel med tillsats av ättiksyra eller
oxalsyra.
Fotografiska fläckar dränkas med

koksaltlösning, försatt med ett par drop
par saltsyra. Tvättas med tvål och vat
ten och behandlas med 40-0/o-ig natrium
sulfatlösning. Sköljes.
Anilin efter pennor, bläck och stäm

pelfärg löses i varm glycerin, konc. sprit
eller blandning av 1 del glycerin, 2 delar
sprit och en del vatten. Tvättas.
Tuschfläckar behandlas med varm bo

rax- eller sodalösning och sedan som
anilinfläckar.
Rödvinsrester och stearinljusdito av

alla slag kokas bort i mjölk.
Fingrarna bli rena efter bär- och

svamprens med fuktat salt omväxlande
med sur och alkalisk tvättning (citron
syra och tvål eller borax).
Tri är inte eldfarligt, men ger vid an

vändningen lätt huvudvärk. Därför upp
med fönstren när det användes! Glöm
inte att alla flaskor skall ha tydlig eti
kett och stå så att barnen inte kan kom
ma åt dem. Det är roligt att ta ur fläc
kar om man har vanan inne. Lycka till!

Förslag till middag
Kaviarsmörgås med paprika, kaviar,
citron.

Purjolöksgratin med tunga och peppar-
rotssallad och buljong, ostkex.

Mandelmassefyllda glaserade äpplen.
Vita brödskivor rostas och bredas efter

avsvalning med smör. Skär grön fin
paprika i tunna skivor. Lägg svart tysk
eller dansk kaviar i och ställ en halv
mycket tunt skuren citronskiva tvärs
över. Ställ smörgåsarna kallt och torrt i
kylskåpet någon timme innan de ser
veras.
Ansa 8 purjolökar. Skär de ljusa bitar

na mitt itu och lägg alltsammans på ett
långsmalt gratinfat efter uppkokning i
saltat vatten (en msk/l). Slå över en halv
dl tunn grädde. Lägg över detta ett lager
svampstuvning. Champinjon, kantarell
eller gräddstuvad bläcksvamp om man
är· lycklig nog att hitta sådan. Blanda
riven ost och skorpsmulor och strö över.
Gratinera vid 275° i 15 min. Koka bul
jongen på det gröna på purjolökarna och
förvällningsspadet, några morötter och
kalvben eller en buljongtärning ev. båda
dera om man vill ha den stark. Servera
den med oststänger (finns i konsum).
Till pepparrotssalladen användes 2 tsk

pepparrot till en halv förpackning
gräddfil. (Små plastburkar med riven
pepparrot finns.) Vill man ha salladen
starkare kan man lätt sätta till litet
mera. Men pepparroten skall inte ta

På Konsumentinsti
tutets utställning Bo
staden - inredning,
utrustning - som ar
belägen i Byggtjänsts
lokaler, Kungsgatan
31, 2 tr., visar Kon
sumentinstitutet två
fullt utrustade och
inredda moderna
kök. En konsulent
står till utställnings
besökarens tjänst.
Den som önskar kan
till och med beställa
tid hos den arkitekt,
som knutits till ut
ställningen för att ge
individuella råd be
träf[ande ombygg
nad av kök. - Bil
den ovan, som vi
fått låna från Kon
sumentlnstitutet, vi
sar ett praktiskt ar
rangemang i köket,
,;om vi gärna skulle
unna husmodern i
Gustavsberg.
Foto: Konsument
institutet.

loven av salladen. Bara finnas som ett
uppfriskande moment. Ner i gräddfilen
blandar vi ett fint skuret salladshuvud
och en skivad gurka. Lägg en tomat per
person som en utslående blomma runt
kanten på skålen. Kyles.

Tungan kan serveras kall eller varm
efter behag. Kokar man den själv skall
den kokas i saltat vatten om den är
färsk, annars ligga i blöt ett dygn. Låt
den koka upp från kallt vatten och
skumma väl. Koka sakta under lock med
8 vitpepparkorn, 8 kryddpepparkorn,
1 morot och några skivor gul lök (salt).
Koktid ungefär 3 timmars sakta sjud
ning. Flå den färdigkokta tungan. Skall
den serveras dagen därpå silas spadet
och tungan lägges ner att kallna. Skäres
i tunna skivor.

Fyllda glaserade äpplen.
Skala och kärna ur 2-3 äpplen per

man. Ställ dem i en kastrull och slå över
två kaffekoppar vatten och strö en
kaffekopp strösocker över dem. Lägg på
locket och låt koka upp och puttra svagt
i fem minuter. Ta upp äpplena och lägg
dem hela i en skål. Rör under tiden
1 msk majsenamjöl i en kaffekopp vat
ten och slå ner detta i sockerlagen. Rör
väl. Fyll äpplena med mandelmassa eller
hasselnötter. Eller stick skållade mandlar
i dem litet här och var. Häll den klara
redningen över äpplena. Serveras an
tingen ljumma med iskyld vispad grädde
eller kalla. Aven utan grädde är det en
god efterrätt.
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Så säger Moria, Dårskapens gudinna:

"Utan mig kan intet samhälle, ingen
samfällighet över huvud vara lyckligt
och bestående; utan mig skulle intet folk
kunna härda ut med sin monark, ingen
tjänare med sin husbonde, ingen piga
med sin matmor, ingen lärare med sin
lärjunge, icke vän med vän, icke kvinna
med man, ingen godsägare med sin ar
rendator, icke kamrat med kamrat, icke
bordsgranne med bordgranne, om de ej
ibland beginge ömsesidiga fel mot var
andra och såge genom fingrarna med
varandras lyten och då och då stroke
över det hela med dårskapens hartass.
Men vilken annan dårskap kan mäta
sig med självbeundrans, självförgud
ningens dårskap? Om Ni icke gillar Er
själv, hur skall Ni då kunna begå en
handling, som kan kallas anständig, och
iaktta ett belevat uppträdande? Det är
därför alldeles nödvändigt, att var och
en smickrar sin egen person och medels
ett dylikt kryperi liksom berömmer sig
inför sig själv, innan han förordas inför
andra. Då det nu utgör en av livets
högsta lycksaligheter att vilja vara den
man är, så vet Egenkärleken, min trogna
följeslagarinna, att ställa det så, att var
och en är tämligen belåten med sin egen
bildning, sina talanger, sin släkt, sin
samhällsställning och sitt fädernesland,
så att ingen irländare skulle vilja vara
italienare, ingen trakier skulle vilja byta
med en atenare och ingen skyr skulle
vilja bo på lycksalighetens öar."

Ur "Dårskapens lov" av Erasmus
av Rotterdam.

Jag vill inte ha ett samhälle där en
elit, som tittar ut på världen genom sty
relserummens magnifika glasfönster fat
tar de stora avgörandena och tilldelar
sig själv stora belöningar, medan massan
av medborgare berövade makten och an
svaret gräver i sina trädgårdar och tittar
på TV.

Peter Shore i "Conviction"

Kalla siffror
Mopeden kostar ca 500: - per år.
Slutresultater blir alltså att en i Stock

holm inregistrerad moped vid 1.000 mils
körning per år och med full försäkring
drar en årskostnad av 149 plus 374 kr
eller sammanlagt 523 kr, vilket per mil
räknat motsvarar ca 52 öre.

Motorcykeln kostar ca 1.300: - per år.
En i Stockholm inregistrerad motor

cykel med 175 cm3 cylindervolym av
sedd för en person vid 1.000 mils kör
ning och med full försäkring kan beräk
nas dra en årskostnad av 448 plus 840
kr eller sammanlagt 1.288 kr, vilket per
mil räknat motsvarar ca 1 kr och 29 öre.

Bilen kostar ca 4.000: - per år.
Den billigaste bilen, som kostar 8.000

kr i inköp drar vid 1.000 mils körning
en årskostnad av 3.095 kr. Okas kör
längden till 2.000 mil per år stiger års
kostnaden till 6.093 kr. Samtidigt mins
kar dock kostnaden per körd mil från
3: 91 kr till 3: 05 kr. Vid 3.000 mils kör
ning per år blir driftskostnaden per mil
2: 67 kr. För en bil, som i inköp kostar
15.000 kr blir årskostnaden 5.441 kr vid
1.000 mils körning och 8.040 kr vid kör
ning 2.000 mil. Kostnaden per körd mil
blir här 5: 44 kr resp. 4: 02 kr.

Ur en artikel i Spar-Målet
av fil. lie. Orvar Josephsson

Vi kan idag icke göra oss någon före
ställning om djärvheten i den väldiga
omvärdering av allt människomaterial,
som Jesus predikade utan hänsyn till de
på hans tid och vid kristendomens upp
komst härskande sociala förhållandena
inom folket, mellan folket och mellan
raserna. Kristendomen värdesätter icke
erövrare och underkuvade, herrenationer
och slavfolk, herreklass och slavklass,
greker och barbarer, judar och främ
lingar, patricier och plebejer, fattiga och
rika på samma sätt som den förkristna
tiden gjort. Den enskildes värde i för
hållande till alltet, sig själv och med
människorna kan enligt den kristna sy
nen icke vara beroende - såsom antiken
föreställt sig - på ras, nationalitet,
samhällsklass eller materiell levnadsstan
dard.

Ali Berggren i en artikel om
Socialvårdens målsättning i
Sociala Meddelanden

Det lackar mot Jul! Lämplig julklapp: Gustavsbergaren 1960

Ljus å varm var sommarn i år,
därom ska länge man tala.
Nu kommer hösten, vintern blir svår.
Ack den som vore en svala!
Flöge ja[{ då till Nilens strand,
glömde idet i köldens land.
Vände tillbaka till våren,
när solvärmen åter når en.

Lindberg gjorde i Japan visit,
vi andra var nöjda med China.
Siw sökte sjunga en Lergöksbit,
rimmen var svåra men fina.
Ängan var oppe, allt var en fest.
Kalmarchokladen smaka var gäst.
Några dubbelt lät njut'an
- trots att kamrater blev utan.

Upprörd mitt läte av bävan kväljts,
ned jag kryper i vålmen.
Ryktet lär säga att planer dväljts
flytta till lngarö - Holmen.
Skattekronor ä bra att ha,
men någon måtta ska de väl va?
Flyttar gör mången av fruktan
bli grannar till anstalt för tuktan.

Sammanträden var eviga dag
- detta ä höstens visa.
Fritid, som vanns enligt rikets lag,
vill kommitteerna spisa.
Sådant ä priset för demokrati,
plikten ska vara en prick över i.
Detta till trots kan det störa'n
att mycket sker utan vår höran.

Scilunda bygges här säten ci slott
Harpsundet kallas· nu Viken -
Sommarstugan ä väldigt flott,
fast den gör mången besviken.
Grå cement i skärgcirdens grönt,
det tycker jag inte alls ä skönt.
Men lcitom oss alla önska
att det kan döljas i grönska.

Fram i höst för porslinet ett slag,
ned med stoppar å proppar!
Fram för fina förbättringsförslag!
Ned med olycksfalls-toppar!
S/i g/ir parollen i v!ir~ fabrik.
Detta ska bli v/ir jubelmusik.
Vi är ju en av de fyrar,
vars tillit oss KF bedyr;r,

LERGOKEN
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På väg från jobbet
Jag står som vanligt och väntar hos

portvakten på att gumman ska komma.
Fruntimmer har så mycket pyssel för sej
innan de blir klara att ge sej iväg nån
stans. Kan så vara om det gäller hem
ifrån och till en fest, men att sticka från
jobbet, när pipan har blåst och man har
gjort sitt, det borde kunna gå lite for
tare. Jag får ju ingen middag förrän
gumman har handlat och lagat den, vet
ja! Nu står jag här och väntar, och när
hon kommer så säjer jag alltid: "Skynda
dej nu, lilla du, jag går inte så långt i
kväll!" Se, jag tar alltid en liten omväg
för att allting ska vara klart, tills jag
kommer hem. Det är härligt att komma
hem till ett dukat bord. Vi har det så
bra, gumman och jag. När vi ätit så tar
jag tidningen och sjunker ner på soffan.
Under tiden diskar gumman, städar, bäd
dar, stoppar, tvättar, stryker och har
sej. Själv läser jag idrotten tills det blir
tevedags. Lite motion måste man ju ha.
Gumman gillar inte teve men det gör
jag. Oj, oj, vilka program! Wilhelm Tell,
Perry Mason och andra spännande fil
mer, idrottsreportage och mycket annat.
Ja, den apparaten är värd sitt pris. Gum
man och jag är annars mycket sparsam
ma. Det har vi varit alltse'n vi gifte oss.
Ett barn hade vi nog tänkt skaffa oss,
när vi va så där nygifta, men vi åtrade
oss. Tur för oss! Annars hade man väl
haft en raggare eller en raggarbrud att
försörja. Nä, fy för den lede!
~...,.....,..,.......,__..,..._......,_..,_,..,..._,,....,...,..,.,,,.......~....,_~......,.-----~--.r-~---J-..V""'--""-,,.,,...,.,.,...,..,_..,...

Nu har vi ju i alla fall lite på kist
botten, trots alla förbaskade skatter,
fackföreningsavgifter, och sånt som inte
kan undvikas. Vi har nog så smått talat
om att skaffa bil. Både mina och gum
mans arbetskamrater kommer bilande till
och från jobbet, så varför skulle inte vi
göra det? Nån gång kunde man kosta
på sej en sväng utåt Grisslinge eller så
där? Kanske vi rent av kunde susa till
Tallaby, där både gumman och jag är
uppväxta? På semestern? Ja, jäklar i de!
Det skulle allt smaka att få visa Tallaby
borna, hur man lyckaets här i världen.
En viss tös skulle nog bli ganska lång i
synen, om hon fick klart för sej, att det
lika gärna kunde varit hon som kommit
åkande vid min sida istället för skräd
darns Josefin. Ju mer jag tänker på
det ... nä, det blir för dyrt. Och det är
trångt på vägarna. En milliontvåhundra
tusen bilar rullar på vägarna i detta nu,
och fler blir det dag för dag. Kör man
bil så gör man det med livet som insats.
Det läser man ju dagligen om. Och kla
rar man livhanken, så ruinerar man sej
på bilskatter, försäkringar och repara
tioner och bensin. Sen hade jag ju varit
tvungen att sitta kvar i bilen och vänta,
vänta och vänta på att gumman skulle
hinna hem efter jobbet för att ordna
med middan. Nä, har man kommit till
Gustavsberg för att få det bra, då ska
man inte riskera allt bara för att visa
andra hur bra man har det. Det tycker
inte jag, och det tycker inte min gumma
heller!

Gubben

Studieverksamheten 1959-1960
ABF planerar utöver de obligatoriska cirklarna "Tdeleurs 60", "Medlem möter upp", "Hur
ska vi ha't?", "Kommunal vardag" m.m. Särskilda grupper arbetar med motorteknik, foto,
turisttys!ea, blommor och navigation och gitarrspelning. Närmare därom hos Bertil Peterson,
telefon 30109, Axel Ohlund, 30700 eller Hilmer Sjöberg, 30268.
Konsums gruppverksamhet omfattar ämnena "Vårt samköp och andras", "Det behövs en
revolution", "Kvinnovardag", "Bilen och vi", "Ungt hushåll", "Välfärd i otakt" och
många fler. Närmare upplysningar hos Henry Ericson, tel. 31240.
Uppsala Stadsteater ger "Två på gungbrädet" fredagen den 16 oktober kl. 20 på Folkan.
Mallorca och Andalusien i musik och bild är ämnet för Roland Dupuis föreläsning den 5
november kl. 19.30 på Polkan.

ABEKHANSBJLSKOLA
@ VernerHunsson @)@%

·1 e, .1';

Grevturegatan 33 ' 1/
62 1116 kontorstid 8-20 .I:"\ 1
(lördagar 11-14.30). ~
Telefon 67 80 76. ·

-----=--
Ang. Körutbildning i Gustavsberg

Ring 0766/30 350, Fransson

Sommaren 1959 är slut. Den har varit
underbar i ett avseende, men besvärlig
på ett annat sätt. Enligt trovärdiga per
soner har det inte kommit mer än 64 mm
regn under maj, juni, juli och augusti.
Jämfört med 1955 samma tid kom det
90,3 mm. Badsäsongen är slut. Björnö
Sandarna har varit överbefolkade. hela
sommaren. Kulmen nåddes söndagen den
23 augusti då där var 3.000 bilar och
10.000 människor och bilkö från Edsberg
till Stockholm. Badplatsen vid Återvall
har varit välbesökt liksom bad- och
campingplatsen vid Södersved. Rekord
antal besökare sedan det öppnades för
allmänheten år 1937. Antalet tältande
var 232 och därtill kom alla andra bad
gäster per bil, båt, cykel eller moped.
Vi har fått ny parkeringsplats för bilar.
Vissa omständigheter gjorde att den blev
större än beräknat, men den har varit
fullbelagd med bl. a. 125 bilar på en
söndag. Vattenfrågan är ordnad genom
nygrävd brunn med finfint vatten. Sim
lärarinnan fröken Eriksson har tjänst
gjort vid både Södersved och Återvall
till barns och föräldrars belåtenhet.
Ingen olycka har inträffat under som
maren.
År 1954 bildades en filmcirkel på

Ingarö men den har nu upplösts på
grund av för dålig tillslutning. Bidra
gande orsak är atr.många har skaffat sig
TV och givetvis dåliga kommunikatio
ner. Styrelsen beslöt att för en del av
tillgångarna göra en båtutflykt. Resan
företogs med taxibåt runt Värmdö. Vac
kert väder och gott humör rådde under
resan.
Vattenfrågan på Ingarö är besvärlig.

Redan vid· midsommar blev den kom-·
munala tvättstugan avstängd på grund
av vattenbrist. Ingaröborna på Brunns
området väntar på vatten. Byggnationen
på ön fortsätter sakta men säkert. Tre
nya familjebostäder är uppförda och
tagna i bruk. Kven Konsum har låtit
uppföra något på sin tomt. Oborna und
rar om det är den nya affären?

s. L.
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Födda
22/6 Anna Christina d. t. Werner Eickele

och h. h. Ulla Greta f. Johansson.
27/6 Ann Carina d. t. Hans Sune Norgrcn

och h. h. Karin Margareta f. Lundin.
7/7 Ros'angela Margareta d. t. Dante Pe

lizzoli och h. h. Kerstin Margareta f. Eriks
son.
9/7 Lars Michael s. t. Sven Ejnar Johans

son och h. h. Janet Laila Barbro f. Elofsson.
13/7 Ritva Yvonne d. t. Lars Urban

Bengtsson och h. h. Ritva Annikki f. Ikä
heimonen.

14/7 Inga Kristina och Åsa Kristina dött
rar t.·Nils Artur Kristiansson och h. h. Anna
Kristina f. Sjöström.
29/7 Lars-Otto ]äran s. t. Otto Natanael

Hägglund och h. h. Berta Margareta f.
Jansson.
31/7 Seppo ]arma s. t. Eero Ulevi Similä

och h. h. Helmi f. Hälinen.
31/7 Tommy Sigvard s. t. Sigvard Emil

Löfdahl och h. h. Hedvig Theresia f. Baum
gartner.
2/8 Per Olov s. t. Jan-Olov Gezelius och

h. h. Gunvor Margareta f. Bergman.
11/8 Ann-Christine d. t. Stig Gunnar Hol

men och h. h. Anna Stina f. Sjödin.
13/8 En son t. Bengt Erik Johansson och

h. h. Aino Inkeri f. Nisula.
14/8 En son t. Stig Kristian Samuelsson

och h. h. Evy Barbro Marianne f. Adolfsson.
21/8 En dotter t. Mats August Gunnar

Algotsson och h. h. Mary Maria f. Nylander.
2/9 Fred Christer s. t. Bror Fredy Magnus

son och h. h. Tyyne Elisabeth f. Heikkinen.
4/9 En son t. Nils Gunnar Larsson och

h. h. Wanja Lillan f. Andersson.
19/9 En son t. Erik Yngve Nyström och

h. h. Grete f. Raloff.
2119 En son t. Albert Lennart Fagerström

och h. h. Maj Elisabet f. Eriksson.

Vigda
8/7 Axel Ragnar Gelin och Birgit Ellen

Ingrid Granborg.
1/7 Erik Gösta Hellman och Ingrid Bir

gitta Carlsson.
11/7 Karl Lars Erik Andersson och Gun

Ingegerd Maria Tell,
22/8 Lage Ivar Lindell och Laila Ingegerd

Linnea Seger.
1/8 Leander Sixten Wester och Margit

Frideborg Andersson.
4/8 Bengt Erik Johansson och Aino Inkeri

Sjöholm f. Nisula.
15/8 Karl Ingvar Marklund och Gunnel

Birgitta Servin.
29/8 Bertil Lennart Ullberg och Kerstin

Rose-Marie Nilsson.
19/9 Hans Olof Melin och Ingrid Sofia

Viden.

Tack!
Ett hjärtligt tack till Samarbetskom

mitten på TPF för den trevliga Folk
parksfesten den 14 augusti.

TPF:s personal

Till arbetsledning, arbetskamrater,
Scenstudion och övriga vänner vill jag
frambära mitt hjärtliga tack för upp
vaktningen på min 50-årsdag.

Nils Eriksson

För all vänlig hågkomst på min 70-
årsdag ber jag få framföra mitt varma
tack.

Bilda Nordström

Tack till alla som så vänligt hedrade
mig på min 50-årsdag.

Evert Andersson, Tallåsen

För all vänlig hågkomst på min 70-
Jrsdag, för gåvor, blommor och tele
gram, vill jag härmed till fabriksled
ningen, fackföreningen, hyresgästför
eningen, grannar och övriga vänner rik
ta mitt hjärtligaste tack.

K. V. Svensson

Mitt hjärtligaste tack till alla som upp
vaktade mig på min 50-årsdag.

Bertil Peterson

Mitt varma tack till AB Gustavsbergs
Fabriker, KF:s styrelse, Badkarsfabrikens
verkstadsklubb, Skidsektion, Folkparks
styrelsen samt alla som ihågkommit mig
på min 50-årsdag.

Einar Andersson
För all vänlig hågkomst och uppvakt

ning på min 70-årsdag ber jag härmed få
framföra mitt hjärtliga tack till Fabriks
ledningen, släkt, grannar, vänner, f. d.
kamrater på Gustavsbergsbåtarna, Verk
stadsklubben Badkarsfabriken och Pen
sionärsföreningen.

David Tillberg
För all vänlig hågkomst och uppvakt

ning på min sista anställningsdag i fabri
ken ber jag till fabriksledning, arbets
ledare, arbetskamrater och kontorsperso
nal få framföra mitt varma tack.

Enock Olsson
Härmed vill vi framföra ett hjärtligt

tack för vänlig hågkomst på vår bröl
lopsdag.

Solveig och Urpo Vartiainen

Döda
13/7 f. lagerarb. Georg Fridolf Andersson,

Bergsg. 1 B, 65 år.
16/8 f. fiskaren Johan Emil Lönnberg,

Ald.hem., 73 år.
21/8 Fröken Elin Karolina Persson,

Värmdöv. 1, 67 år.
13/9 Änkefru Alice Viola Pettersson f.

Svahn, Rutens v. 18, 48 år.

Foto: Erret

Hilding Ohlson, alias Kille, tidningens
fotograf fyller 50 år den 22 oktober. Vi
har hans välkända nuna i vinjetten, men
för tydlighetens skull har vi låtit en an
nan fotograf föreviga jubilaren också i
spalten. Det finns mycket gott att säga
om Hilding. Spalten skulle inte förslå
om man skulle räkna upp hans initiativ
och insatser sedan han vid 14 år började
jobbet i fabriken. Som fotograf är han
välkänd och har också i många 1 :a klas
sens fototävlingar hävdat sin skicklig
het. Han har också lärt ut åt andra av
sitt kunnande. Så är han amatörskåde
spelare och en stöttepelare i Scenstudion,
där hans specialitet är tolkandet av den
burleska figuren. Då har vi skrattat gott.
Han är lekfarbror med den äran, ett
jobb som många · fuskar i, men få kan
klara. Han är äkta gustavsbergare med
dennes karaktärsdrag: vaken blick för
vad som händer, satirisk humor, slagfär
dig och renhårig. Redaktionen sällar sig
till alla andra gratulanter, lyckönskar,
och hoppas på fortsatt gott samarbete
många år.

Dbg

För all visad vänlighet och deltagande
vid vår kära mammas Alice Pettersson
sjukdom och bortgång, vill vi till chef,
assistent, föreståndare och övrig perso
nal inom Konsum, släkt och alla vänner
framföra vårt varma tack.

Lennart och Lars Pettersson.



SEPTEMBER 1959 GUSTAVSBERGAREN 2

I

Att snåla på ljus är att slösa med ögon, sa Lumander.

Ju mer vi är tillsammans ju brunare jag blir,
sa Lumander och njöt av LUMA sollampa.

Kr. 59:-. Armatur Kr. 20: -

Nu skall Ni inte trassla till det, så Lumander. Med
LUMA sladdosa löser Ni de flesta av familjens kontakt
problem. Kr. 13: 50

I
drick

K Gustavsberg
On5Uffl Fruvik • Lagnö • Grisslinge



Denna vattenkanna av ny typ är utformad så att den lätt
kan placeras var som helst på fönsterbänken tillsammans med
blommorna. Den har kort pip och fordrar litet svängrum
men har ~ndå stor räckvidd.
Material slagtålig styrenplast. Finns i rött, grått
och svart. Rymd 1,2 liter.
Formgivare: Carl-Arne Breger.

Pris 1: -
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Artur Teglund 60 0ar

Man skall som bekant välja sina föräldrar med omsorg. Artur Teglund
kunde konstatera att han gjort detta, när han den 22.12.1899 slog upp ögo
nen i Luleå. Men inte bara föräldrar gav honom gott påbrå utan också de två
närmast föregående generationerna både på fädernet och mödernet. Därtill
lät han sig födas i en trakt, som passade till släktens och hans eget kynne.
Vattnet, skogen och hårt arbete från tidigaste år bildade den yttre ramen,

sträng gammalnorrländsk religiositet med dess starka krav på rättfärdighet
den fostrande och formande inre ramen.
Intelligens, viljestyrka och energi bildade förutsättningarna för en skol

mässig kunskapsinhämtning parallellt med praktiskt arbete för uppehället.
Ur dessa kombinationer mognade tidigt en särpräglad människa fram. Hans
starka personlighet med dess i rättfärdighetskrav förankrade värderingar,
hans stora praktiska kunnighet, hans goda ekonomiska omdöme och hans
ovanliga pedagogiska begåvning, för till att han överallt utövar ett starkt
inflytande utan att behöva falla tillbaka på ordergivning för att styra utveck
lingen i den riktning han uppfattar som den klokaste.
Därutöver har livet skänkt honom två stora gåvor - ett lyckligt familjeliv

och en stor musikalitet.
En tredje tillgång av värde har han själv förvärvat de senaste tolv åren -

en bestående vänskap från alla dem som arbetat· samman med honom inom
företaget och samhället .. Våra välgångsönskningar äro varma och fyllda av
tack för dessa år. Vi hoppas att Du skall låta Din klokskap komma att om
fatta även Dig själv, så att vi ännu i många, många år få arbeta samman
med Dig.

För alla Dina vänners räkning,
Din varmt tillgivne
Hjalmar Olson
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Erk du! Maja du!
Så ska vi ha't

Rubriken till denna artikel kan synas
förbryllande. Men liksom för Gustaf
Frödings Erk och Maja står bostaden i
dag överst på önskelistan för många
familjer. Därom vittnar inte minst de
stora bostadsköerna. Efterfrågan är vis
serligen just nu mera dämpad än bara
för något år sedan, men den är långt
ifrån tillfredsställd.

Mycket har under 1940- och 1950-
talen gjorts för att tillfredsställa önske
målen på goda och ändamålsenliga bo
städer. Samtidigt som bostadsproduktio
nen hållits vid en hög nivå - under
1959 väntas den bli 69.000 lägenheter
för hela landet - har utrymmesstandar
den ökat. Från mitten av 1950-talet har
nämligen 3 rum och kök eller större lä
genheter kommit att ta i anspråk mer
än hälften av nyproduktionen. Okningen
av Iagenhctsstorlekcn får väl ses som ett
uttryck för den allmänna standardhöj
ningen. Förhållandet - ytterligare ac
centuerat av andra marknadsmässiga
faktorer - har emellertid medfört, att
hyresposten kommit att ta i anspråk en
allt större del av familjeinkomsten - 20
-25 proc. därav är inte ovanligt efter
inflyttning i en ny lägenhet. Härtill
kommer att produktionen av lägenheter
i flerfamiljshus i allt högre grad kommit
att inriktas på bostadsrättslägenheter
med de krav det innebär på kontant
insatser av de bostadssökande. Det pres
sade lånetaket har nämligen medfört
svårigheter för byggherren att finan
siera toppkrcditen. Genom att bygga
i bostadsrättsform slipper han detta be
kymmer, som det i stället ankommer
på lägenhetsägarna (bostadsrättshavar
na) att klara. Det kan nämnas, att
kontantinsatsen för en bostadsrättslä
genhet i många fall rör sig om 70-
90 kr. per kvm lägenhetsyta, vilket gör
5.000-6.000 kr. för en lägenhet på
70 kvm. Kraven på denna relativt hö
ga egna kontantinsats för att få en bo
stadsrättslägenhet i ett flerfamiljshus har
medfört att småhuset kommit att bli ett

inte helt orealistiskt alternativ. Insatsen
för ett småhus är emellertid fortfarande
- i vart fall i Stor-Stockholmsområdet
- så hög, att drömmen om det egna hu-
set inte kan förverkligas för flertalet
människor. En egen kontantinsats på
10.000-20.000 kr. hör till vanligheten.
Belåningen för dessa typer av hus är så
konstruerad, att allt vad huset med egen
tomt kostar över 49.500 kr eller om det
är fråga om ett småhus i bostadsrätts
form, vanligen över 52,250 kr. skall be
talas kontant, om inte sparbanken kan ge
ett tilläggslån. Om kostnaderna för exem
pelvis ett småhus utgör 70.000 kr. - ty
värr en alltför vanlig kostnad i Stor
Stockholmsområdet - är alltså egenin
satsen 20.500 kr resp. 17.750 kr. En så
hög insats rår inte flertalet människor
med, även om sparbanken skulle ge ett
tilläggslån. Tilläggslån höjer nämligen
den årliga bostadskostnaden kraftigt un
der de första åren - i nuvarande ränte
läge kr. 167:50 per upplånad tusenlapp.
Genom att pressa tomtkostnaden med
mindre tomter samt genom rationalisering
av själva byggandet i s. k. gruppbyggen,
som dock inte tillåter att ägaren gör en
egen arbetsinsats, har man på sistone i
många fall lyckats sänka produktions
kostnaderna och därmed också minska
anspråken på den egna insatsen. Ännu
återstår dock mycket för att småhuset,
som i USA, skall bli boendeformen för
flertalet människor.

Eftersom sålunda kravet på en kon
tantinsats är oundvikligt för dem som
skall köpa en bostadsrättslägenhet eller
ett småhus har Länssparbanken i Stor
Stockholmsområdet lanserat en ny giv,
det s. k. bostadssparandet, d.v.s. ett spa
rande på längre sikt för den egna insat
sen i en bostadsrättslägenhet eller ett
småhus. Sparandet organiseras genom
samverkan med kommunerna. Samarbe
tet tillgår helt enkelt så, att kommuner
na, som på allt sätt vill stimulera och
gynna bostadssparandet, anvisar dem
som skall ha insatsbostäder men inte har
pengar till insatsen att börja bostadsspa
ra i Länssparbanken. Det är i många
fall inte att begära, att den bostadssö
kande inom rimlig tid skall kunna spara
till hela insatsen, men den som visar god
vilja efter sina resurser hjälper sparban
ken med ett tilläggslån för den del som
fattas. Bostadsspararen får också i and
ra avseenden en gynnad ställning. F. n.
har sparbanken ungefär 1.800 dylika
bostadssparare.

Men sparbankens medverkan sträcker
sig inte bara till att ge erforderliga till
läggslån åt bostadsspararna. När det gäl
ler byggnation av småhus finansierar
nämligen sparbanken också det aktuella
byggnadsprojektet. Vidare medverkar

sparbanken vid planeringen för att få en
så låg produktionskostnad som möjligt.
Målet för sparbanken liksom för kom
munen är nämligen att åstadkomma bo
städer med en insats som även männi
skor med begränsade ekonomiska resur
ser kan klara.

Med Gustavsbergs kommun har Läns
sparbanken sedan flera år bedrivit ett
dylikt samarbete. Framlidne riksdags
mannen Gunnar Andersson var främste
tillskyndare till att detta samarbete på
sin tid kom till stånd. Samarbetet har
medfört, att sparbanken finansierar
byggnation av småhus i form av radhus
eller egnahem på många håll inom kom
munen, senast i Lugnet och på Mörtnäs.
I avseende på kostnaderna söker dessa
småhus sin motsvarighet i andra delar av
länet.

Inom kort påbörjas under medverkan
från sparbanken en bebyggelse i Lugnet
på 38 st. radhus i bostadsrättsform, Till
denna byggnation har bostadssparare,
bosatta inom kommunen, förtursrätt lik
som också varit fallet p~ övriga områ
den. Som framgår av den redovisning
som lämnats för projektet å sid. 28 i den
na tidning ligger kostnaderna synnerligen
gynnsamt till, framför allt för dem som
genom anställning vid Gustavsbergs fa
briker kan få ett räntefritt tilläggslån.
Kostnaden per kvm. för en dylik rad
huslägenhet på 103 kvm. ligger vid cirka
40:- kr. per kvm. lägenhetsyta inkl.
bränsle, alltså inte högre, utan snarare
lägre, än vad en lägenhet i ett flerfa
miljshus skulle komma att kosta. Detta
projekt kommer så småningom att efter
följas av andra såväl i Lugnet som i
andra delar av kommunen.

För alla Gustavsbergare borde småhus
projekten i kommunen te sig minst sagt
lockande. Intresset är också stort. Spar
banken måste dock konstatera, att det är
förvånande få ungdomar i familjebil
dande åldrar som låter sig påverkas eller
stimuleras till ett bostadssparande. Bland
dem borde dock finnas många som har
ekonomiska resurser att på relativt kort
tid spara ihop till den erforderliga in
satsen. Efter familjebildandet och sedan
barnen börjat komma blir det ju, som
alla vet, betydligt svårare, ja i många
fall närmast omöjligt att sätta av någon
del av inkomsten för ett mera väsentligt
sparande. Erk du! Maja du! Var ska
vi ta't?

Inför det nya året skulle jag därför
gärna vilja sluta med det goda rådet till
framför allt alla unga Gustavsbergare
att inte förspilla någon dyrbar tid utan
genast börja bostadsspara -för att skaffa
den stabila grund i tillvaron som ett eget
hus eller en egen lägenhet utgör.

Roald Wallberg
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Jled:s spall Samverkan ger resultat
För att ge läsekretsen en lugn helg

har jag avstått Drejskivan och Lergökens
Kvitter om vår förträfflighets avigsidor.
Men det var inte lätt att hålla igen se
dan jag läst våra grekiska vänners syn
på vårt samhälle. Jag känner mig som
slaven, som hoppar· av Cesars vagn.

Edla-Sofias Saltstank har dock fått
hedersplats på mittenuppslaget, och där
har hon också kryddat med litet ingefära
till gröten. Fanfar stöter som vanligt,
så några sa!tkorn till den feta maten blir
det i alla fall.

Stig Lindberg inbjöds officiellt till en
tre veckors vistelse i Japan, där han i
radio och TV och i tidningsintervjuer
också fick tillfälle att framföra sin kri
tiska inställning till vissa företeelser
inom japansk keramisk industri och ex
port. Men framför allt fick han nya in
tryck, som han redovisar, dels i en le
dare, dels i trivsamma skisser. - Från
"gamla tider" berättar V. Gezelius om
Avguderi på Värmdö, och en gammal
gustavsbergare om Mobiliseringen 1914,
ett - spex så gott som något. Vaxholms
gubben lär oss spå väder och Margareta
ger tips för Julmaten. Ja, det finns
mycket att läsa i Jul, många kåserier -
fast en och annan vill ha mera av vad
som händer och sker. Då skulle jag be
höva en stab av notisjagare och foto
grafer till förfogande.

Så är det då dags för nyårslöftet.
Vi fortsätter med tidningen som om

ingenting hänt, så länge fabrik, kommun,
konsum, annonsörer och läsare vill stödja
den, och så länge lusten varar att jobba
med den.

Inför helgen kan vi väl slutligen
konstatera att vi fortfarande har det
skapligt i jämförelse med omvärlden.
Dela då med dig av ditt andliga och
materiella överflöd. Det är egentligen
inget offer!

God Jul och Gott Nytt År!

Dbg

Ensam är stark skrev en gång den
store diktaren Henrik Ibsen. Den som
har mod att stå ensam och kämpa för
sin övertygelse, har en moralisk styrka
av stora mått och kan därigenom på
verka utvecklingen. Det var detta Ibsen
hade i tankarna, och vem vill väl hävda
en annan mening.

I de flesta situationer kan vi med sam
ma rätt säga: Ensam är tyvärr inte nog
stark. Endast genom enighet och sam
verkan får vi kraft att nå gemensamma
mål. Enighet ger styrka.

Om vi betraktar den imponerande
föreningsfloran i vårt land, finner vi
många belägg för denna tes. Här har
framsynta människor och goda viljor
byggt upp organisationer av olika slag.
Mycket har vunnits genom denna sam
verkan av de många enskilda krafter,
som enats och förenats kring gemensam
ma mål.
Nu har vi inom de flesta områden nått

dithän, att organisationerna nått en be
tydande stabilitet. De har gett tyngd åt
våra krav. Tack vare vår sammanslut
ning har vi vunnit goda resultat, även
om vi naturligtvis ännu har åtskilligt
ogjort.
När vi uppnått vissa positioner, tycks

det hos somliga finnas en viss benägen
het att slumra till. Man kan möta den
funderingen: "Det går säkert bra mej
förutan. Styrelsen sköter ju de löpande
bestyren med den äran, och då så ...".

Varje medlem är en liten del av för
eningsgemenskapen, och varje del har

sin betydelse. En gemensam strävans
styrka beror på de enskilda deltagarnas
kaliber. Vakna och intresserade medlem
mar skapar en effektiv organisation, Och
till den reflexionen att styrelsen sköter
sitt fögderi utmärkt, må sägas att det
dock måste råda växelverkan mellan en
föreningsledning och de övriga medlem
marna, om det ska vara riktigt väl be
ställt.

Intresse, aktivitet och samverkan är
betingelserna för en framgångsrik verk
samhet. Fältherren ensam vinner inte sla
get. Den allra bästa ledning kan inte
göra underverk, om den inte har en mål
medveten skara bakom sig.

Mången har tyvärr lätt för att för
sjunka i overksamhet. Det är bekvämt
att vara passiv - men är det he
dersamt? Det har sagts att de små ting
en, självupptagenhet, småsinne och
struntsaker, dämpar intresset för sam
fällda bemödanden, medan de scora
egenskaperna, såsom idealitet och fram
åtanda, sporrar oss till trofast och red
lig strävan.

Det är allas våra insatser som fö1
det gemensamma verket framåt. Genom
intresse och medansvar blir arbetet lätt.
När vi tar friska och jämna tag, kom
mer vi någon vart.

Vi ställer gärna krav på andra, och
det må så vara. Ett är emellertid långt
nödvändigare - att vi ställer krav på
oss själva. Först då intar vi en föredöm
lig hållning, och då har vi också rätt
att vänta resultat av våra strävanden.

V.].
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En vårld utan granser
mm gamle morfars kvarlåtenskap

hittades en lärobok i geografi, historia
och naturkunnighet för Folkskolan. Den
boken hade han tydligen flitigt använt
i egenskap av norrländsk folkskollärare
i slutet av 1800-talet. Jag fann i boken
följande om Afrika: Om Afrika vet man
inte mycket, men om innevånarna (neg
rerna) vet man dock att de äro så lata
att de ofta icke idas fortplanta sig själ
va, utan stjäla barnen från sina grann
stammar. Om eldsländarna stod det i
boken kort och gott: De äro jordens
dummaste människor.

Vi skrattar gott i dag åt den katego
riska enfalden i sådana konstateranden.
Men vet vi så mycket bättre. Har vi en
klarare uppfattning om olika folks sär
drag och kvaliteter och har vi lärt oss
att vara tolerantare mot folk som är
olika oss?
Nej, sorgligt nog är det nog så att vi·

fortfarande bär på grumliga föreställ
ningar om främmande folks karaktärer.
Annu sorgligare är det hur vi saknar
tolerans med de folk som är annorlunda
än vi.
Vi behöver bara tänka på våra grum

liga åsikter om våra närmaste grannar
på detta vårt numera rätt lilla klot. I
varje tysk döljer sig för många en pre
sumtiv nazist. Alla fransmän är oanstän
diga och italienarna är ett folk som hu
vudsakligen sysslar med positivhalning
och gipskattförsäljning tror man. Schwei
zarna är snåla allihopa, ryssar är råa,
amerikanare okultiverade. Norrmän är
storvulna och danskar är gemytliga.
Och går vi längre ut i världen så fort
sätter vi med generaliseringar. Här bor
de sunda förnuftet säga oss att vi bör
akta oss för allt för självsäkra omdö
men - det rör sig dock om folk och
raser som vi haft inga eller ytliga kon
takter med. Kineserna äro gamla och
visa, araber äro romantiska schejker, och
japaner äro skurkar.
Kr fransmännen oanständiga och är

danskarna gemytliga? Jag tror, om man
bortser från det av kommersiell turist
oanständighet rätt livaktiga parisiska
kvälls livet, att fransmännen överlag är ett
av de moraliskt prydaste folken i Europa.
Jag vet att det är lika farligt att gene
ralisera åt andra hållet. Men den som
vistats längre tid i Frankrike (inte bara
på Montmartre) kan aldrig sluta att för
vånas över den djupt rotade borgerliga
anständigheten, som finnes i hela Frank
rike. Kr danskarna gemytliga - Ja en

del är mycket gemytliga - men inte
de ogemytliga och griniga. Det finns så
dana också, och inte så få - precis som
i Sverige, och andra länder med förres
ten. Hur ofta tänker vi här i Sverige på
att Italien både tekniskt och kulturellt
hör till de absoluta toppnationerna i
världen - och har gjort det länge.

För den som rest genom Asiens oänd
liga elände, efterblivenhet och tragik,
blir kontrasten vid mötet med Japan
fullständigt överrumplande. Alla tidi
gare åsikter om Japan och dess män
niskor får man snart korrigera. Man får
vänner som man vet kommer att bli vän
ner för livet. Men man möter också i
japan och överallt var man reser i värl
den sådant som man inte tycker om, och
också människor som man inte kan hysa
några varmare känslor för. Det är väl
så att det finnes ont och gott var man
än kommer i världen. Både när vi äro
överdrivet positiva eller absolut nega
tivt inställda till ett folk gör vi oss nog
skyldiga till generaliseringar.

Men nog om generaliseringar. Det är
väl egentligen så att hur dumma och
orättvisa dessa än äro så är ju det hela
inte så livsviktigt. Vi skrattar väl när
mast åt alla danskar som tycker vi är
stela och åt alla engelsmän som tror att
vi är speciellt syndiga. Men med dessa
generaliseringar följer en viktig kon
sekvens: intolerans. Intoleransen föder
misstänksamhet mellan folk - det är
den som sedan leder till bristande sam
arbete, behov att hävda sig, konflikter
och krig. Jag tror på denna enkla or
sakskedja. Jag tror att det innerst inne
är samma brist på fantasi, som gör att
en sydstatsneger förbjuds att åka med
samma spårvagn som en vit, som att en
japansk medborgare nekas bese en svensk
fabrik, endast motiverat med att han är
japan. Jag är övertygad om att negrer
uppträtt olämpligt i spårvagnar, och jag
är lika medveten om att det framförallt
för 20-30 år sedan existerade japanska
industrispioner. Jag är också övertygad
om att det finns judar som uppträtt
olämpligt - men det är ännu ohyggli
gare att låta oskyldiga . människor, ja
hela folk och raser bära ansvaret och
straffas för enstaka individers ogär
nmgar.
Jag använde nyss det kanske besked

liga "brist på fantasi" Jag gör det för
att betona hur en rasdiskriminering i
smått eller stort skulle vara omöjlig -
om vi kunde sätta oss in i dessa oskyl
digt förorättades ställe. Hur skulle jag

känna det om jag nekades inträde till en
restaurant, därför att en annan gustavs
bergare där uppträtt olämpligt, eller ne
kades delta i en utställning därför att
svenska affärsmän uppträtt osympatiskt
i ett eller annat avseende?
Jag tror t. o. m. att det fanns en möj

lighet att man i bitter solidaritet kan
identifiera sig med de felande och söker
finna ursäkter för deras uppförande. Jag
blir ju i alla fall tvungen att bära med
ansvaret för deras handlingar, resonerar
man. Denna snedvridna försvarsattityd
har gjort att många goda människor
uppträtt beklagansvärt.

Men tolerans får icke bli omdömes
löshet. Den svenske författaren Vilgot
Sjöman berättade nyligen hur han på en
amerikansk sydstatsgata fick syn på en
neger, vars hela yttre fyllde honom med
en påtaglig avsky. Han tänkte under ett
blixtrande snabbt ögonblick att den där
skulle jag vilja ge ett kok stryk. När
han sedan skamset försökte finna anled
ningen till att han, en intelligent och
fin svensk diktare, kunde ens för ett
ögonblick fyllas av avsky till en helt
okänd person, kunde han bara komma
fram till att det ej fanns "någon hiss"
mellan hans undermedvetna och hans
medvetna jag. Hans intellekt sade ho
nom att han saknade orsak till en upp
bragthet som hans undermedvetna tyd
ligen kände. Resultatet blev en blossan
de skam. Jag kan förstå Vilgot Sjömans
känsla av intellektuell förnedring -
men hans resonemang aktualiserar också
en annan problemställning. Är det inte
så att vi i ideellt nit kan bli för tole
ranta? I rädslan för att visa antisemi
tiska eller andra liknande åsikter till
bakatränger vi naturliga reaktioner. Vi
vill stå på de svagares sida - men blir
därigenom moraliskt skumögda. Inga
negrer skall behöva lida för att de är
negrer. Och så benådar vi också neger
brottslingen i våra tankars domslut.

Detta är ett stort problem. Visst kan
vi säga att negern .är dålig därför att
vi behandlat honom dåligt - men det
är den svenske brottslingen kanske ock
så. Jag tror att vi äro tvungna att bruka
samma moraliska värderingar, vare sig
det gäller oss själva eller andra. Det är
med en känsla av skuld man idag som
vit reser genom Asien. Man ser föraktet
lysa i den fattige siamesens ögon och
man känner hatet frysa ned en på basar
gatorna i Beirut. Och man har en känsla
av att vi i århundraden skräpat ned
dessa länder med vår självtillräcklighet,
med tomma oljefat och rostig korruge
rad plåt. I en värld utan gränser har vi
europeer en stor uppgift. Den att re
habilitera oss!

Stig Lindberg
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Skisser från
När jag vaknar till på natten och tit

tar ut genom flygmaskinens fönster så
är det mitt på ljusa dagen. Jag vet inte
om det är gårdagen jag kommit tillbaka
till eller om det är i morgon. Vi flyger
över nordpolen. Den är platt och slät som
en jättestor skridskobana. Snön ligger och
driver som lätta lasyrer på den blanka
isen. Några timmar senare är det mitt i
natten igen. Vilken natt? Vi får vänta
i Anchorage i Alaska ett par timmar.
Och där står han vid baren, sheriffen
med pistolhölster på höften och tuggar
tuggummi - med stor vidbrättad hatt,
och i närheten säljer man kulspetspennor
i form av ett skärt plastkvinnoben och
utsökt fina eskimåskulpturer i samma
souvenirstånd.
När jag kliver av planet i Tokyo sur

rar kameror och blixtrar fotoblixtar och
någon kommer fram och frågar om jag
är mr Rindobari, vilket jag i sanningens
namn måste förneka. Men så kommer
en av mina japanska vänner och talar
om för mig att Lindberg heter rindo
bari på japanska. Man kan ju inte säga L
och två konsonanter måste ha en vokal
mellan sig o. s. v. Och sedan när jag
hör mitt namn vid tal och presentationer
så nämns alltid Kåge tillsammans med
mitt. Det tar några dar innan jag förstår
anledningen. Kåge betyder konst eller
konsthantverk eller något sådant.

Tokyo världens största stad. Sex TV
sändare (en med färg-TV), vars master,
alla högre än Eiffeltornet och liknande
detta, står som 6 st. jätteborrtorn över
denna världens största människoanhop
ning. Staden har en kärna av höga sten
hus, breda gator, neonljus, varuhus, ban
ker och parker. Jag tänker på Bryssel.
Men runt denna europeiska kärna, mil ef
ter mil efter mil, breder den omålade ja
panska bebyggelsen ut sig. Byggd som det
tycks för att klara sig bara till nästa
jordbävning. Omålade träkåkar, ser man,
oändligt vackra när de äro nya, men
oftast skräpiga och grå. - Vi har olym
piad 1964, säger en japansk arkitekt till
mig, till dess skall vi bygga om hela
staden. Vi har redan börjat.
Nere vid en swimmingpool nära ho

tellet stojar 100-tals tokyoungdomar.
Moderna, Coca-Cola-drickande, gnolar
dom de sista italienska schlagerna, trä
nar vattenpolo och svikthopp. Dom är
så trevliga, fräscha och vitala - myc
ket amerikaniserade men inget bus.

En rund, trevlig amerikanare som gör
skoaffärer i Japan daskar mig i ryggen.

en resa z
Vad jag gör här? Jag skall hålla före
drag. Knyta kontakter. Se. hur vi kan
skydda våra intressen mot dessa japaner,
som storma fram på den europeiska
marknaden. Jag berättar om svenska
företag som hotas till sin existens av den
japanska konkurrensen. Han skrattar
gott åt mig. - Inte har vi sådana pro
blem i USA, säger han. - Vi utnyttjar
den billiga arbetskraften i Japan. Vi
tjänar milliarder på den. Vi samarbetar
med japanerna. - Ja, men de plagierar
oss - de konkurrerar ut oss med våra
egna varutyper. Men amerikanaren ler
underligt mot mig som om jag vore en
person från en annan kommersiellt out
vecklad planet. - Vi ritade badskor
i gummi i USA och lät japsen göra dom,
säger han, strålande affär! 7 år har vi
låtit japanska formgivare rita den nya
kollektionen - vi har redan 3-dubblat
försäljningen. Dom vet inte hur begå
vade dom är. - Och jag tänker. Jag
sitter i de ultramoderna tågen med vrid
bara flygplansfåtöljer, transistorradio
vid varje stol och söta tågvärdinnor och
de oändligt rena, snygga, vitskjortade
japanska affärsmännen telefonerar till
kontoret från tåget, och utanför ett land
skap som ibland är vackert som ett ja
panskt träsnitt och ibland miltals med
grå smutsiga fabriker. Och någon säger,
att när jag åker tillbaka skall jag ta ett
av de moderna tågen, inte ett av dessa
gamla.

I Kyoto, den gamla kejsarstaden, är
nästan allt som en gammal japansk tea
ter, nätt, kultiverat, romantiskt. Jag mö
ter massor av keramiker, gamla världs
namn och unga radikala. Mr Raku, den
13:e generationen av Rakukeramikerna,
sitter i sitt underbart vackra hus och
formar en lerskål. Han sitter mitt på
golvet på en elegant stråmatta och hans
vackra fru plockar upp varje liten ler
bit som ramlar ner på golvet. Det hela
är en ceremoni, ett slags keramiker · i
smoking. Han krafsar en hel timme på
sin heliga skål och lyckas till slut att
se ut som om han jobbat på den i 3
minuter. Jag får veta att en sådan liten
äkta Raku-skål (brännes vid ca 650°)
kostar över 200 sv. kr.
Jag träffar Tomimoto,' keramikern

som tillsammans med Hamada och Leach
tillhör de klassiska keramikerna. Men
han bröt med Leach - han hade ingen
förståelse för porslinet, för det tunna
fulländade, det vita och blå, säger han.
Och jag far upp i bergen ovanför Kyoto
och är en dag hos Ichiguro den i mitt

tycke näst Hamada finaste av de gamla
keramikerna. Men han tillhör inte Folk
art-gruppen. Men jag får inte veta var
för. Han sitter som en helig filosof högt
uppe ovan dagens ävlan och skådar ner
i dalen. Och på eftermiddagen går vi
ned till floden där det ligger ett litet
japanskt värdshus. Och vi får metspön
och får själva fiska upp de foreller vi
sedan äter på värdshuset.
Jag åker heta dagar omkring i Japan,

i millionstäder som Nagoia och Osaka,
tempelstäder och gamla kultur- och tu
ristorter. Keramiska centra och kruk
makarbyar. Overallt möter Borgmästare
och ortstidningarna. Overallt pressinter
vjuer, radio- och TV-folk och utställ
ningar. Ungdomar som vill visa sina ar
beten, uppfinnare av hushållsapparater
som vill ha råd. Overallt samma kon
taktsbehov.

Men ju mer jag kommer i kontakt med
den mer organiserade keramiska 'verk
samheten, ju mer betänksam blir jag.
Man har kunnande, ofta en kvalitet som
är ypperlig, men lika fina som de en
skilda studiokeramikernas arbeten äro,
lika beklämmande opersonliga och konst
närligt obehagliga är det mesta av den
keramiska industrins produkter.

Vi vet här hemma att vi inte får an
vända andra måttstockar när vi värderar
den industriella produktionen än när vi
bedömer den individuella studiovaran.
Produkterna kan vara olika. Men kravet
på estetiska kvaliteter är lika primär i
bägge fallen. Industrien är en reproduk
tionsanstalt och dess värde ligger inte
bara i hur väl den gör sina produkter,
utan i allra högsta grad vad den har att
reproducera. Dessa fabriker utan egentlig
konstnärlig ledning och fysionomi kan
bara existera så länge den prismässigt
ligger under våra.

De japanska arbetarna, med en evig
arbetsvecka utan söndagar och med pre
tentioner på livet som är mycket små,
får det väl bättre. Redan nu ser man
TV--master på varje hus och även om
man ser fattigdom ser man dock inget
elände. Redan har vissa grupper det
bättre och den tekniska utvecklingen
inom många industrier visar en tydlig
tendens mot högre kvaliteter och bättre,
ja rent av rätt bra betald arbetskraft.
Detta kommer att leda till en med oss
mer prismässigt jämställd konkurrens
situation.
Jag tillbringar den sista dagen på re

san hos Hamada. Denna Japans kera
miske nestor bor strax utanför en liten
berömd krukmakarby, Machiko, norr om
Tokyo. På en stor gård med många hus,
underbara trädgårdar och verkstäder,
verkar det hela nästan som ett japanskt
Skansen. Ett underbart stycke kultur-
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reservat som in i minsta detalj är fyllt
av Hamadas personlighet och japansk
kultur när den är som bäst.

När man fått perspektiv på denna Ja
pan-resa och börjar summera sin behåll
ning av resan, så är det väl två saker
som mer än andra framstår som de över
raskande upptäckterna. Jag hade väntat
mig ett pittoreskt men underutvecklat
orientaliskt land - ett överbefolkat land
som Indien eller Kina med elände och
smuts, missanpassning och kris - men
med en slags dekorativ papperssmyckad
söndagsfestivitas. Men jag fann en väst
europeisk, sjudande, modern stat, renlig,
utan nöd, kultiverad och levande. Och
de sociala problemen fanns där ungefär
som man ser dem på flera håll i Europa,
i Italien, i Spanien, men absolut icke
som de mötte en i Indien, i Tailand
eller i Arabien. Det specifikt japanska är

fortfarande en del av Japanens liv. Det
var bara liksom mer kvalitet över det
än jag väntat. Men jag tycker inte att
det västerländska sitter ytligt. Ett slags
västerland alltså med en fin orientalisk
kultur som bakgrund.

Den andra överraskningen var män
niskorna. Jag hade väntat mig de mörka,
tystlåtna och inbundna små figurer som
jag mött i Europa. Visst fanns dom, men
jag träffade mest öppna, glada männi
skor, slösande gästfria och med en be
undran för det västerländska och en slags
obesvarad kärlek till de europeiska livs
värdena, som ibland nästan var rörande.
Ett folk som inte riktigt förstår att upp
skatta sin egen begåvningsreserv, för au
ta till en modern klyscha. Och jag for
hem från denna resa med en rad nya
vänner, vänner för hela livet.

Stig Lindberg
Rakumästaren Mr Raku vid sin "drejskiva"

i vardagsrummet.

I en japansk drejarverkstad. Skivan hålles igång med en pinne
som drejaren har i höger hand. Tekannslocken drejar han med
vänster hand ur ett "klös" som räcker till en hel bräda med gods.
De flesta drejare börjar dock nu gå över till maskindrivna skivor.

I en stor del av affärskvarteren i Kyoto voro gatorna täckta med
glastak. Man förstår att det behövs när regnperioden kommer

I tempelparken i Nara leker man med de tama rådjuren. Ett av
dem ser man mellan de två kvinnliga guiderna till vänster närmast.
Här strömmar tiotusentals husmödrar med barn in i parken utan

att rådjuren flyttar sig ur vägen.

Den berömde keramikern K.awais son och sonson. Yrket går från
far till son. I de flesta fall tycker inte heller sonen att det finns
anledning att ändra på faderns dekorer och modeller. Detta har
resulterat i äkta tradition, men ibland också i opersonlig slentrian.
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Jex jular förunderligt sätt till klappar åt 9 perso
ner. Lyckliga barndomsjul!

1909 Mot mig strålar de levande
ljusen i den färdigklädda jul

granen. Röda små äpplen hänger frestan
de därunder och det gnistrar och blän
:..er från glitter och kritkarameller i de
iriskt doftande grenarna. Jag är nyba
dad, En stor balja på spiseln, en varm

handduk och så Mammas knä. Syskonen
pysslar med papper och lack och allt är
så hemlighetsfullt.

I dag på förmiddagen var jag med
Pappa till 15-öresbazaren.
Jag höll säkert i Pappas hand och i

vanten låg mina hopsparade 1: SO. Det
var friskt solskensväder och mycket snö.
Bjällrorna från slädarna lät som julmu
sik.

I den stora affären lyste gaslamporna
över mängder av åtråvärda saker. Jag
köpte en stoppsvamp åt mamma, en no
tesbok åt far, ett litet kaleidoskop åt en
syster ... och mina slantar räckte på ett

1919 ~ldrig °:er_~ krig och kris-
ar var julönskan. Ett par

talgljus finns på julbordet, som ser myc
ket tomt ut. En liten bit skinka, litet
smör, men i alla fall smör, någon slags
korv, en ranson rågbröd och en spis
brödsbit. Store bror har jobbat hos en
bonde på landet och fått med sig pota
tis, och kålrötternas frånvaro från bor
det säger att det är jul. För en hungrig
grabb, som kommer hem från sitt extra
jobb på Posten, är det svårt att komma
i julstämning. Vid julklappsutdelningen
tinar han upp igen, stolt över att till
Mamma kunna ge ett kilo socker, hop
sparat under hösten av varje dags till
delning. Och då han tjänat en bra slant
på sitt jobb, så kan han ge ganska bra
julklappar till alla syskonen ... Och jul
granen fanns där! - Men Mamma hade
bekymmer för maten i vardagslag åt 8
hungriga ungar.

1929 Gnistrande kall är natten.
Stjärnorna blinkar över oss.

Facklorna blossar mot syskonskaran, som
packat sig samman i skrindan för jul
ottefärd. Hästarnas bjällror tonar som en
sammanringning i julnatten. Skogen står
som i parad bakom snövallarna. Någon
tar upp "Stilla natt" och snart sjunges
den i stämmor av en enig ungdoms
grupp.

Vid den gamla medeltidskyrkan brin
ner ljusen på gravarna, det lyser varmt
ur kyrkfönstren och så brusar det mäk
tigt: "Var hälsad sköna morgonstund!"
Jag fryser inför denna gripande stäm
ning och jag lyssnar med allvar till "Ty
idag har en Frälsare blivit född ..."
Nu är det ljust. Hästarna har fått sig

ett skrovmål och travar friskt på för att
vara hemma med halmen och oss före
grannskrindan. Där står bordet i salen
dukat, med både skinka och svinhuvud,
sylta, korv, köttbullar och ost. Och
Mammas hembrygda julöl!

Foto: S. Karsbrink
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1939 S~ver oroligt med uniformen
pa. Jag har nattpasset dagen

före julafton. Järnsängen gnisslar för
varje rörelse. Livremmen med pistolen
har slunkit ned på golvet. I mina slum
merdrömmar fantiserar jag om spioner
och visitationer. När morgonen gryr över
staden rättar jag till mig, grejar en kopp
kaffe, och sätter mig att skriva min rap
port. Klockan 10 kommer min avlösning
och sen tar jag mig hem till frun i en
rummarn på Söder.

En jul, där radions julsånger blandas
med krigsmusiken och hetsen från ut
ländska stationer. Vi har ännu bra med
maten, men en gnagande oro släpper
fram minnen från 20 år tillbaka, då man
kom överens om att aldrig mer ha krig
i världen. Jag vrider om radioratten och
får in några ljusa barnröster, som går
över alla gränser och sjunger "Frid över
jorden". Medan bomberna faller ... En
gång skrev jag "vrålmuck" på min väs
ka. Men det blev vapenrock ännu många
månader, där ljusglimtarna var famil
jebidraget och modell 39. I vilken jag
smakar av julbordet i fadershuset.

1949 "Goder morgon mitt herr
skap, här kommer Lusse

brud". Jag har nog hört hur ungarna
tisslat, men håller god min och sätter
mig yrvaket upp i sängen. Först lill
grabben i sin narrdräkt, med stjärngos
setoppen på huvudet och stjärnan mel
lan labbarna, allvarligt smygande fram
för den sjuåriga Lucia. Elva nätter före
jul 1949. Efter kaffet kryper ungarna
upp till Mamma och Pappa och börja
tala om önskelista till jultomten. Var
ska granen stå i år? Å julkrubban få vi
inte glömma. Pappa, vi går väl till jul
marknaden också? Välsignade Jul!

Så är det Julafton. Vi har allt som
hör Julen till - utom julsnö. Julklap
parna ligger under granen och ungarna
är ivriga att jag ska börja dela ut dem.

~ , . ~-i~- [uhiisa 1959 -~-• ~• •I Det är ganska märkligt att minnas ~li och jag ser din förundrade min - ~- -~~ att en spetälsk blir frisk för den summa ~
~ -~ vi ger för en hela med vin ~
g b d •~~ Du svarte ro er som ensam ~~.. .,
rn b k d. 0

• l •~~ etra tar m sarzga em ~~
- Vi Kanske finner dig ängeln Gabriel ~~
~~ o lh ~·z~ pa vägen mot Bet e em. ~~- -I I. -~~ Nu drömmer en flyktings-Maria !
~~ om en jul utan bitterhet ~~i Vi har sålt hennes människovärde i~- -§'Il f" 0 b k .. 1· h ~~~ ar var egen e vam zg et. ~~
~ Han skall vakna bestört och finna ~"" -~ tomheten i sin hand ~
~{< d ud d . ~~~ Va drömde G s mo er Mana ~~
B B~~ på flykt till Egypti land? ~
I I~ ~
~ Vår samtids skarpaste hjärnor I
~ de räkna som möjlighet att ~- -~~ förpassa oss dit där stjärnor I- -~~ bevittna vår eviga natt ~l- -~~ Vårt liv skall förintas en morgon I
~ii l O b f O k kkl k d O ■~~ angt arta ran yr oc ars an ~• •~~ Vad kunde Gud mena med människan, ~f! 0, enfödde människoson. IJ• •• •~{< lk f §'f<~ Men ovan vu anens ara ~~- -~~ förrinner vår nådatid ~i jag ser mina söners ögon j
~] de speglar min barndoms frid ~
~~ Vi väntar en undrens st7'ärna ~~- -~ när- eller fjärranifrån ;
~~ Kanske ler i en nyfödds vagga i
~ en frälsningens människoson. ~~• •~~ Edla ~
I I• •q ~u •
-tI«:~«:~~~«:«.~t~i;tC(~«~K~t~««.~~~*~))~))~h~l~l~))J;t~h"~l~~))~))~l~))))l}

Granen är klädd så som min bortgångne
pappa gjorde det, klapparna har rim li
ka hans. Far och mor lärde oss att göra
Julen till hemmets trivselfestival under
goda som svåra år.

1959 När jag går till fabriken är
julgranen vid kyrkan tänd.

Det lyser vackert i den mörka morgo
nen och minsann faller det inte små
snöflingor! I lunchrummet hör jag sång.
Gamla och unga med många olika mo
dersmål sjunger "Ty när ljusen ska tän
das därhemma", och en fager Lucia bju-

der lussebröd och kaffe. Den vänliga
svenska Julen har åter gjort sitt intåg i
vinterlandet! Vi ska inte köpa så många
julklappar i år, men praktiska. Gran ska
vi ha, skinka, lutfisk och gröt. Konsum
talar om Lyckohjul. Kanske får vi åter
bäring på skatten?

*
Sex Jular. Så olika till sin yttre ge

stalt, men ständigt ändå desamma, med
vemod och glädje, tacksamhet och för
tröstan och tro på "Frid på jorden bland
människor".

Gösta
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Torsten Rudenschöld
banbrytare

Vi har lätt för att glömma våra stora
oionjärer. I olika sammanhang - inom
studiecirklar och vid diverse samman
comster - har jag ställt frågan: Vem
var Torsten Rudenschöld? Och det har
inte kommit något svar. De kulturbärare
som ligger oss närmare i tiden, såsom
Ellen Key och P. J. Rösiö, för att bara
nämna två namn, är något mera levan
de i det allmänna medvetandet, men är
dock, även de, i stort sett okända av den
yngre generationen. Detta är förklarligt,
enär varje tid har sina idoler, problem
och bekymmer. Strömmen av händelser
och intryck är stor, och vi har svårt att
iånga och behålla så värst mycket. Vi
skulle dock ha nytta och glädje av att
lära känna och minnas dem, som betytt
mest för den samhällsutveckling, vars
fördelar vi åtnjuter.

Till de stora gestalterna i den svenska
Folkbildningens historia hör folkskole
grundaren och -ivraren Torsten Ruden
schöld. Efter några studieår i Uppsala
blev han löjtnant vid Skaraborgs rege
mente, men tog avsked som kapten
1824. Han var sedan under några år
jordbrukare, för att därefter flytta till
sin bror Carl på Läckö. Redan tidigare
hade han tagit mot ungdomar i sitt hem
för undervisning, och vid Läckö utvid
gade han denna verksamhet. 1848 erhöll
Rudenschöld anslag av Otterstads soc
ken för att driva skolan, vilken 1850
omfattade 227 elever. Från 1849 tiller
kändes R. ett årligt anslag av 800 riks
daler av statsmedel. Från 1853 och un
der 5 år framåt utgick samma anslag,
för att bereda Rudenschöld möjlighet att
resa omkring i landet och organisera
folkskolor. Från 1858, då han var bruten
av arbete och sjukdom, tillerkändes han
en statlig Iivstidspensicn. En välförtjänt
honnör för en utomordentligt helgjuten
och krävande insats. Under kamp mot
yttre motstånd av skilda slag, vartill
kom ekonomiska svårigheter, hade Ru
denschöld skapat gehör för iden om en
allmän folkskola. Före sin bortgång ha
de han segrat i så måtto att han var den
ledande kraften inom sitt område, res
pekterad och erkänd för sin banbrytande
gärning. Han gick ur tiden 1859.
Torsten Rudenschöld utformade några

skrifter, vari han utvecklar sin syn på
skolan och samhället. I "Tankar om
ståndscirkulation" och "Tankar om
ståndscirkulationens verkställighet" häv
dar han att alla barn måste få en grund

en glömd

av elementära kunskaper och att de sär
skilt studiebegåvade skulle beredas till
fälle till högre utbildning, oavsett här
komst. En för studier obegåvad herre
mansson skulle sålunda ägna sig åt s. k.
praktiska sysslor, medan en begåvad tor
parpojke fick studera. Genom att låta
naturlig fallenhet och intelligens komma
till sin rätt skulle samhällsutvecklingen
gagnas. En naturlig ståndscirkulation var
i det helas intresse. I ytterligare några
skrifter - "Tankar om Folkskolan",
"Svenska folkskolans praktiska ordnan
de" och "Tankar om vår tids samhälls
frågor" redogör Rudenschöld för sina
erfarenheter och vidareutvecklar sina
synpunkter. I hans skolsystem ingick att
folkskolan skulle vara bottenskola för
alla och att den även skulle ge under
visning i praktiska värv. För mer än
hundra år sen mötte sådana tankar
stark opposition, och det inte minst in
om det egna ståndet, liksom hos många
präster och lärare. "Den galne greven
som skriver galna böcker" var en av de
glosor, som mötte honom.
Han vann dock redan tidigt sympati

på vissa håll - hos Erik Gustaf Geijer,
Johan Richert, m. fl. - och myndighets
personer uttalade sig gillande om hans
skolförsök. Torsten Rudenschölds insat
ser och personliga inflytande kom att
betyda mycket för folkskolans utveck
ling, även om tiden inte var mogen för
alla hans ideer. Den fräna kritiken mot
honom mildrades och en växande upp-

Minnesstenen över Torsten Rudenschöld,
vilken restes 1913 i närheten av Läckö slott.
På stenen står inristat "Svenska skolbarn,
män och kvinnor reste vården", och längre
ned följer ett citat från Rudenschöld: "Den
är icke fri, som önskar handla som han själv
vill, utan blott den som vill handla så, som

han skall".

skattning kom honom till del. Härtill
medverkade de båda omständigheterna
att Rudenschöld i praktiken visade sina
teoriers värde och att han var en försynt
natur, som inte sökte strid med sina be
lackare.

I närheten av Läckö slott restes 1913
en minnessten över den märkliga banbry
taren. Förutom orden "Svenska skol
barn, män och kvinnor, reste vården",
följer ett citat ur hans skrifter. Det är
lätt att ur hans tankar hämta formule
ringar, vilkas innebörd lyser klar, även
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Torsten Rudenschöld och Nils M&nsson har
för sina insatser för folkskola ih&gkommits
med ett särskilt frimärke 1942. Minnes-
märket visar Rudenschöld i den vänstra

ovalen.

om satserna enligt tidens sed ibland är
långa och omständliga. Vi har inte än
nu helt nått det mål, som skisserats i
dessa ord: "Alla samhällens huvudbe
stämmelse är, att åt varje samhällsmed
lem bibringa den andliga näring, som
erfordras för utbildning till sann mänsk
lighet, och att därför tillförsäkra varje
samhällsmedlem så stor lott av yttre
fördelar, som oundgängligen erfordras,
för att den inre människobildningen i
sann riktning skall bliva möjlig." -
Hans mål var att åt alla ge kunskaper
och delaktighet i de andliga värdena,
och denna strävan påbörjade han redan
innan 1842 års folkskolestadga kom till.
Torsten Rudenschöld gav sig själv i

kampen för sin ide. Hans gärning lever
kvar i det svenska skolväsendet och
folkbildningsarbetet. Det skulle nog inte
bekymrat honom mycket om han anat
att han hundra år efter sin bortgång
skulle vara ganska glömd. För honom
var insatsen och gärningen det väsentli
ga. Och verket lever. Inför hans minne
erinrar vi oss kanske Heidenstams ståt
liga dikt: Namnlös och odödlig. Eller
kanske leker ett annat diktarord i hå
gen:

På jordens vida tummelfält så många
hjältar bo

men den är störst som offrat mest
i kampen för sin tro.

V./.

iilllllilillllllllllllllllllllllllllil!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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Där förr vi SU11v, uu U\,,, 11 1u~,

ett släkte .sitter nu idag,
som kan vad vi ej visste.
Den, som hos oss var främst i led,
bland denna ungdom sjönke ned
kanhända till den siste.

Nu böjas över kartans blad
de huvud små i lockig rad,
som efter oss ta arvet.
Vad oss synts långt, för dem syns
och alla avstånd svinna bort
i järnvägstidevarvet.

Men säg, vad tänker du därvid,
du unga ätt i ångans tid,
vars kinder kunskap bleker?
Har väl i brinnande termin
du dörren stängt för fantasin,
som skimrar och som leker?

Nej, än mot gossens skolpulpet
hon lutar sig i hemlighet,
vår barndoms tröstarinna.
Med hennes trollglas i sin hand,
i läxans torra ökensand
skall liv och färg han finna.

kort,

Du hulda fe, du barnens vän,
i bokens bräddar måla än
din bildvärld för de unga,
åt hemmets skog och fjäll och älv,
ål järnets döda massa själv
giv så en själ, en tunga!

Ur Carl Snoilskys dikt Sverges karta

■lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

Om Torsten Rudenschöld kunnat se dagens skola, hade han säkerligen varit. nöjd med
det oerleban fick vara med om att lägga grunden till.
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Vpsala stadsteater gästade åter Gus
tavsberg den 16 okt, och uppförde pjä
sen "Två på gungbrädet". Trots att rol
lerna var bara två gav skådespelarna
en utmärkt och intressant bild av två
ensamma människors förhållande i en
storstad. Glädjande nog var lokalen den
na gång nästan fullsatt.

ABF:s cirklar är nu i full gång men
ännu väntar man att flera gustavsberga
re skall komma till insikt om trevnaden
att gemensamt söka lösa olika problem.
Pianisten Roland Dupuis höll den 5

nov. en intressant musikföreläsning om
"Ett besök på Mallorca" beledsagat av
vackra färgbilder.

Fotograf Sven Gillsäter föreläser och
visar film tisdagen den 16 febr. 1960.
Ämnet är: "Tropisk vandring".

Jubileumsår för Gustavsbergs baptist
!örsamling, blir det 1960, då man firar

sm 100-årsdag. Församlingen bildades
den 30 augusti 1860 under ledning av
predikant Segerblom. För att värdigt
kunna fira denna högtid har församling
en i samråd med ledningen för AB Gus
tavsbergs Fabriker beslutat renovera Ka
pellet, som församlingens lokal heter. Re
noveringen, som leds av byggmästare
Skoglund, har redan börjat, och försam
lingen hoppas att redan i början av år
1960 kunna inbjuda gustavsbergarna till
återinvigningshögtid.
Då intresse för denna sak har försports

utanför församlingens led, och medel har
lämnats av församlingens vänner, kan
här nämnas att f. d. församlingsmedlem
mar, söndagsskolbarn och juniorer kan
sända sina bidrag under adress "Gustavs
bergs Baptistförsamlings Jubileumsinsam
ling" postgiro 51 34 93. Församlingen har
bett att på förhand genom tidningen ut
tala sin tacksamhet över varje kärkom
men gåva.

Pensionsärsföreningen, där alla över
67 år borde vara medlemmar, har fort
farande liylig verksamhet. Hobbycirk
larna på torsdagarna samlar många in
tresserade i pysselsysselsättningar. Må
natligen har man träffar, där stundtals
välvilliga gynnare består förplägnaden
och underhållningen. I oktober var kvin
noklubben värdinnor, i november bekos-

tade man för sig själv, men Melody
Makers gav underhållning. Den 16 de
cember blir det fabriken som svarar för
julkaffe och underhållnng. - I somras
var man på en heldag till kretsens möte
i Eskilstuna med två busslaster pensio
närer, så man rör på sig.

Kvinnoklubben gör sig också på
mind: Varje månad har man sina möten
på "Tretton" den andra onsdagen. Till
decemberträffen firar men Lucia med
julklappar, sång och annan underhåll
ning. I januari diskuterar man aktuella
frågor och i februari kommer man fram
till årsmöte. Genom denna spalt skickar
man en vänlig jul- och nyårshälsning och
hälsar nya medlemmar välkomna.

Hemvärnet har haft avlösning av chef.
Den 1 nov. avgick Carl Wiberg som

chef för Gustavsbergs hemvärnsområde
efter att ha innehaft denna post i lQ år.
Då han 1949 efterträdde Melker Dahllöf,
Ingarö, som hemvärnschef hade han till
hört hemvärnet i 7 år och under större
delen av denna tid varit plutonchef och
ställföreträdande hemvärnschef. Vad Carl
Wiberg betytt för vårt hemvärn är all
mänt omvittnat. För sina insatser blev
han därför avtackad av hemvärnsmän
och lottor vid en sammankomst i hem
värnsgården den 18 nov. i närvaro av

Bosse hjälper tant Selma blåsa på kaffet; medan Emy från Fruvik
tar påtår vid pensionärsträffen.
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Bärgning a la Wasa
I vår hamn låg en fin ruffbåt c:a 7

m. lång, dag efter dag. En dag när äga
ren kom och hoppade ombord började
båten läcka våldsamt. Det hade uppstått
en spricka runt hela båten och där forsa
de vattnet. in. Kgaren öste förtvivlat.
Båten togs på släp mot slipen av Her
bert Jansson. Båtägarna kämpade en
ojämn kamp men allt var förgäves. Bå
ten sjönk på 15 m. djup utanför Haga
c:a 90 m. från land. Där låg nu båten
oåtkomlig med all sin utrustning. Det
lönade sig inte att bärga med hjälp av
dykare.

Ungefär samtidigt läste vi om Vasas
bärgning. Vi höll andan inför fjärde och
femte lyftet och vi kunde på karta föl
ja Vasas färd under vattnet mot land.
Detta inspirerade Herbert att göra ett
försök med "Tösen". Han slog sig i hop
med A11te Åhlin och fick ägarens till-

bl. a. infanteribefälhavaren, överstelöjt-1nant B. Brännström, och hemvärnsoffi
ceren, kapten H. Roman, Vaxholm.
Hemvärnet har emellertid anledning

räkna med att ännu många år dra för
del av Carl Wibergs kunnande och er
farenheter i och med att han efterträtt
rektor H. Hede, Vaxholm, som krets
hemvärnschef.

Som chef för Gustavsbergs hemvärns
område har förordnats Torsten Rolf,
välkänd för alla gustavsbergare.

Gustavsbergs Daghemsförening hade
årsmöte på Åkerlyckan torsdagen den
22 oktober 1959.

Till denna hade inbjudits såväl föräld
rar till daghems- och barnträdgårdsbar
nen, som familjedaghemmens föräldrar.
Kvällen inleddes med de sedvanliga års
mötesförhandlingarna som .snabbt avver
kades och avslutades med tack från ordf.
riktat till de anställda på daghemmen
och barnträdgårdarna.

Gemytlig samvaro kring kaffeborden
inramades av allsång och så var det dags
att hälsa kvällens föredragshållare från
Stockholm, välkommen. Daghemsföre
ståndarinnan syster Annie Schultzberg
inledde ett samtal, aktuellt för alla bar
nafostrare, om "Fostran till lydnad".
Syster Annie talade på ett enkelt och
åskådligt sätt och gav också tillfälle till
frågor.

Som avslutning på en trivsam kväll
förevisades färgbilder från Stora Dag
hemmet, glimtar och situationer under
barnens vistelse på daghem och barn
trädgården i vardag och fest.

stånd att försöka bärga båten. Det var
spännande dagar innan "Tösen" kunde
lokaliseras. Detta skedde med hjälp av en
liten dragg. När man efter några dagars
letande hittade båten och konstaterat
att den låg rätt släppte man ner en större
dragg. När draggen hakat tag ordent
ligt lyftes båten från botten och med
hjälp av Herberts båt bogserades den
mot vedbryggan. Det var både arbet
samt och tidsödande. Man kom inte så
långt per dag. Till sist drogs emellertid
"Tösen" på grund vid Ekedalsland och
man kunde för första gången se stäven
även i vårt vatten. Sedan skaffade man
fram ett spel och spelade upp henne och
efter länspumpning låg hon tät och lätt
på vattnet. Hon var ju ordentligt ner
smord av gyttja, kaolin och andra rara
saker från vårt avlopp.

För närvarande ligger "Tösen" på
Kattholmen och motorn ligger oljad och

fin i Antes källare. Nästa år kommer
alltså "Tösen" att fortsätta med att bära
sin ägare ut på nya färder i Stockholms
härliga skärgård. Detta tack vare två
företagsamma och envisa grabbar som vi
sat att den gamla regeln om att ingen-
ting är omöjligt står sig. ·

Nu är eld uti var spis

Barnen pJ Äkerlyckan steker äpplen vid brasan
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Gustavsberg ett modernt Utopia
Ett grekiskt par, Suzu och Di

mitris Economou, är sedan ett år
tillbaka anställda vid fabriken.
Under sin vistelse här har de också
studerat kooperation och fackför
eningsrörelse och givetvis våra ar
betsforbållanden. Jag har till Jul
numret bett dem berätta något om
hemlandet och upplevelsen av Gus
tavsberg. Då vi inte är hemma i
grekiskan har de skrivit ned sina
tankar på engelska, varifrån över
sättningen gjorts av våra vänner
p!i korrespondensavdelningen ....

Red.

Toda sedan civilisationens tidiga ske
cea, när människan började skapa de
iörsra små och primitiva samhällena, har
~a varit sysselsatt med tanken på hur
::essa borde vara organiserade för att
ssapa välfärd för alla.

.'ård och värn om barn, moderskaps
-;.;ä]p, omvårdnad om gamla eller inva
iciiserade människor och många andra
roblem är för närvarande desamma,

som de varit i många tusen år. Miljön
h omständigheterna växlar, men bak

om det moderna sceneriet av skyskrapor,
neonljus och strömlinjeformade bilar,
Sns samme gamle man, med samma
grundinsikter och behov: tak över hu-

det, något att skyla sin kropp med
znr föda för sig själv och sin familj.
Bemödande om ett bättre liv gav upp

aor till sådana värdefulla idcer som fri
er, rättvisa, jämlikhet, trygghet, fred
h välfärd för alla.

Många filosofer och sociologer fram
ställer sina teorier om hur ett idealiskt
samhälle skall vara organiserat. Bland
dem är Platos "Staten" skriven för 24
århundraden sedan, T Mores "Utopia"
(sextonde århundradet) och "Brave New
World" av Aldous Huxley, för att en
dast nämna några.
Den industriella revolutionen, med de

massor av proletärer, som den skapade,
samt å andra sidan med de ökade möj
ligheterna till massproduktion av varor i
kvantiteter tillräckliga att täcka behoven
hos en ökad del av mänskligheten, resul
terade i att det sociala problemet blev av
ännu större vikt och ännu mer kompli
cerat.

Många nya och omtvistade teorier har
kommit fram, nya former för ekono
miska och politiska organisationer har
uppkommit, på vissa platser genom en
långsam och fredlig process, på andra
genom revolution, våld och blodsutgju
telser. Skarpa gränser har dragits mellan
de olika nationerna på grund av mot
satta intressen, politisk och nationell fa
natism, religiösa och andra fördomar,
gammalmodiga traditioner, brist på bild
ning och förståelse.

I trots av alla dessa hinder vinner
emellertid de framåtsträvande ideerna
om politisk och ekonomisk demokrati
sakta men säkert terräng på många plat
ser i världen, som t. ex. i Sverige och
andra skandinaviska och europeiska län
der.

Låt oss ta ett exempel: Gustavsberg,
ett litet samhälle med några tusen invå-

Athen, grekernas fattiga huvudstad, rik pJ gammal kultu»,

Suzu och Dimitris Economou.

nare. Dessa kommer från ungefär 15
nationer och har olika religioner, bild
ningsnivå och kanske skilda livsinställ
ningar. Detta hindrar dem emellertid in
te alls från att sida vid sida arbeta i
samma kooperativa fabrik, att bo i sam
ma hyreshus, att sända sina barn till
samma skolor och att tillhöra samma
fackförening och samma kooperativa
förening. Man kan här i Gustavsberg se
hur män och kvinnor från olika nationer
fridfullt och vänskapligt lever tillsam
mans och allesammans har en hög lev
nadsstandard i en miljö av verklig demo
krati.

Detta är ett exempel på hur männi
skor över hela världen kunde leva frid
fullt och samarbeta i strävan för ett
bättre liv för alla.

Ar då Gustavsberg ett modernt Uto
pia? Naturligtvis inte, därför att "utopi"
betyder något som man föreställer sig i
sin tankevärld men som är praktiskt
omöjligt, under det att Gustavsberg är
ett levande och framåtskridande samhäl
le. Ar då Gustavsberg den idealiska for
men för ett samhälle? Delvis ja och del
vis neJ.
NEJ, därför att Gustavsberg endast är

en liten del av det moderna Sverige, och
det kunde inte ha skapats av sig självt
utan hjälp av den rådande sociala orga
nisationen i detta land.
JA, därför att om vår oroliga värld

skall leva vidare och gå framåt, borde
den vara grundad på samma principer
som Gustavsberg dvs. vänskap och fred,
liooperation och social välfärd.

Detta är ett mycket svårt arbete med
många hinder i sin väg. En indisk dikt
säger emellertid att "Ideer är lika doften
av lotusblommor: de går mot vinden".

Dimitris Economou



DECEMBER 1959 GUST A VSBERGAREN 17

Tobak är en stor exportartikel för Grekland. I Tobaksmonopolets matsal i Stockholm. har konstnären Bo Beskow gjort en fresk, som
inte bara skildrar tobakshanteringen utan också ger några friska vyer från livet kring byarna. Foto: Bertil Höders pressfoto,

En blick mot framtiden
Grekland har ungefär lika stort in

vånarantal som Sverige men är mindre
till arealen. Tyvärr finns det inte till
räckligt med arbetsmöjligheter för hela
den produktiva befolkningsgruppen i
Grekland, så man räknar med att jord
bruksarbetarna i medeltal arbetar endast
107 dagar per år, medan fabriksarbetar
na i städerna arbetar c:a 200 dagar per
år. Följaktligen är en stor del av arbets
kraften arbetslös eller undersysselsatt.

En ytterligare följd är att befolkning
ens köpkraft alltid är mycket låg, vilket
leder till begränsad efterfrågan på va
ror, begränsad produktion, ökad arbet~
löshet m.m.

En enkel förklaring till denna ogynn
samma situation är de många krigen, som
Grekland deltagit i under de senaste 50
åren. Det råder ingen tvekan om att krig
har nedbrytande verkan på utvecklingen
i ett land vare sig det är stort eller litet
- men är det den enda förklaringen?
Många påstår att Sverige kunnat göra
framsteg tack vare sin neutralitet. Men
om ett land inte är ekonomiskt oberoen
de, är det inte lätt för det att förbli
neutralt. Det verkar därför som om Sve
rige först lyckats bli starkt ekonomiskt
sett och sedan kunnat undvika den för
störelse krigen medförde.

Vi kommer alltid att minnas ockupa
tionens grå dagar (1942-1944) i vårt
land, då det grekiska folket svalt, och
vänskapsband knöts med våra vänner i
Norden, som hjälpte oss i vår olycka ge
nom att sända svenskt mjöl genom In
ternationella Röda Korset.

Enligt min mening är Sveriges ekono
miska oberoende en orsak och inte en
följd av dess neutralitet och beror på den
rationella organisationen av landets pro
duktiva källor: Kapital, Arbete, Natur
tillgångar.

Varje land har sina rikedomar; skogar
i ett land, olja eller gruvor eller tobak
i ett annat. Vad varje land - och Grek
land mest av alla - behöver är ratio
naliserad organisation och planering.

De grekiska arbetarna bör först stärka
sina organisationer och bli en viktig fak
tor i det produktiva maskineriet, respek
terad av alla, och sedan kan de starta
en stark kooperativ konsumentorganisa
tion för att kämpa mot de orimligt hö
ga priserna, monopol m.m., som i vårt
land håller levnadsstandarden på en
mycket låg nivå, kanske den lägsta i
Europa.

De svenska konsumentkooperatörerna
t. ex. har spelat en avgörande roll i lan
dets utveckling tack vare sin politik att
hålla måttliga priser på konsumentvaror,
vilket leder till högre köpkraft hos be
folkningcn: ökad efterfrågan på varor,
ökad produktion och sist men inte minst
full sysselsättning. Således har de sven
ska arbetarna nu den högsta levnads
standarden i Europa.

Man får inte glömma att Sverige, fast
det hade samma naturtillgångar som nu
(skogar, vattenfall 111.111.), för 60 år se
dan befann sig i samma situation som
Grekland nu gör:
låg levnadsstandard, arbetslöshet, emi
gration etc.

Fackföreningarnas ökade betydelse så
väl som bildandet av den första konsu-

mentkooperativa affären var startpunk
ten för den nuvaranda utvecklingen i
Sverige.

Det verkar som om kombinationen av
dessa två parallella krafter, fackför
eningsrörelse och kooperation, vore nöd
vändig för att man skall uppnå samma
goda resultat som i Sverige. Ty det finns
andra länder, inom och utom Europa,
med starka fackföreningsrörelser men
utan så hög levnadsstandard som i Sve
rige i brist på en stark kooperativ kon
sumentrörelse. När t. ex. en löneökning
omedelbart följs av högre priser - som
ofta sker i Grekland - ger staten därför
med den ena handen och tar med den
andra.

Om man blickar mot framtiden kan
man säga, att om alla länder och främst
de små följde Sveriges exempel, kunde
de snart uppnå liknande resultat medelst
de moderna tekniska hjälpmedel och de
rön som gjorts av svenska och andra
pionjärer.
Och om alla människor på jorden upp"

når ett välfärdsstatus kommer de eko
nomiska orsakerna till krig att gradvis
försvinna.
Naturligtvis kommer det alltid att

finnas överskott på varor på vissa plat
ser. Men alla vet att miljoner människor
just nu svälter i stora delar av världen.
Om överskotten i de utvecklade länderna
i Europa och Amerika kunde distribueras
bland t. ex. Asiens och Afrikas underut
vecklade länder utan något dolt impe
rialistiskt syfte, dvs. utan att medföra
krig, kunde i framtiden en balans upp
nås på jorden. Framtiden kunde då bli
ljusare och fler och fler människor skul
le ha tillräckligt att leva av - i mot
sats till nu, då en minoritet är mätt
och stora folkmassor svälter.

Suzy Metaxa-Economou
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Avguderi etc. t Värmdö på 1600-talet
Det var mycket folk församlat i

Värmdö kyrka den 12 mars Anno 1641.
Biskopen hade redan ett par dagar rann
sakat och reviderat om kyrkans till
gångar och behov. Vid flera tillfällen
hade säkert både präster och "betjänte"
darrat inför visitators korsförhör.
Nu hade man· kommit till visitatio

nens höjdpunkt. Efter högmässan i den
fullpackade kyrkan skulle allmänheten
förhöras angående tillståndet i försam
lingen· och prästerna stå till svars för sin
undervisning och sitt ledarskap av den
hjord, som Herren anförtrott dem.

Av det ganska detaljrika protokollet
får vi veta följande: Biskopen frågade,
om det är av nöden, att man lärer kate
kesen. Det svarades ja, och med detsam
ma svimmade en hustru, vilken leddes ut
ur församlingen.
När lärarnas (prästernas) flit efterfrå

gades svarade folket, att prästerna pläga
examinera varje fredag, men pastor in
vände, att han varje söndag brukade
granneligen förhöra var och en i koret,
"undantagandes då lik var" (begrav
ning). Från midfasto och var dag intill
påsk brukade de hemma i husen exami
nera och förhöra. Om riktigheten av det
ta vittnade hela församlingen.
När avguderi behandlades, frågade

biskopen om några avgudadyrkare fun
nos i församlingen. Då svarade D. Pastor
loci och sade, att många vidskepliga
människor finnas, som syssla med dag
väljande 1) och annat. Sådana människor
tjäna djävulen och Gud är inte deras
herre. Nu frågades om de ville avstå
från dessa sedvänjor. Protokollföraren
nödgas konstatera: "därtill svarade de
föga". Vad gör en biskop i denna situa
tion? Häxeriet var aktuellt. Under för
höret refererades, att sådant avguderi
var kommet av en kvinna, som för nå
gon tid sedan i Värmdö församling pro
feterade om "futuris av djävulen" (djä
vulens tillkommelse). Detta ansågs vara
orsaken till att folket kommit att bruka
mycket avguderi med dagväljande etc.

Därefter förmanades folket enträget
och med största allvar att taga sig till
vara för buks avguderi, att innan de ·
går till sitt arbete läsa och bedja Gud
om välsignelse. De bör icke heller gå till
kyrkan överfulla med brännvin, öl och
mat.

1) Föreställningen att vissa arbeten, exem
pelvis sådd och skörd, skulle igångsättas och
utföras på bestämda dagar.

På tal om församlingsbornas
na uppträdande får vi följande
rande upplysning:
"Uti denna församling voro folket

mycket skamliga att löpa ut, så att slikt
var uti ingen församling funnet till
förene." Vi tycker oss höra den djupa
suck, som säkert undslapp kyrkoherden,
då han konstaterade, att det är Värmdö
Församlings gamla sedvänja. 2)

Så kommer man till en mycket viktig
punkt i förhöret. Det gällde katekeskun
skapen och man enades om, att "ingen
dräng eller piga får komma till äkten
skap, förrän de kunna katekesen".

Och efter förhöret och förmaningsta
let "lovade allt folket icke en gång utan
många att vilja göra en sann bättring".

Men ännu hade man ett viktigt ärende
att avhandla. Det gällde kyrkoherdens
inkomst. Protokollet sammanfattar:

allmän
chocke-

2) Oskicket tilltog. Vid visitationen 1709
klagas över, att hundar får springa lösa i
kyrkan och över det oförskämda tobaksrö
kandet i Guds hus.

Giv glädje och tröst, låt lärkjan ej dö,
Låt leva sommarens svala!
Hugsvala vart bröst pJ Sveriges ö,
som nu mån sorgeligt tala!
Giv sommar, giv blommer,
giv gott grönt hö,
låt göken ropa och gala!
Ja, ljuvliga sol, tu fattigmans vän,
som titt sken ingom villt spara,
lys upp!l, vårt bo! med sommar igen,
Ut köld och torka bortfara!
Nu längta, nu trängta
kvinnor och män
att gå i solskinet klara.

Ur Klagovisa av L. Wivallius
(från 1640-talet).

"Och alldenstund somliga aldrig ha gi
vit pastori så mycket som en strömming,
förmantes de fördenskull att härefter be
visa honom vad de efter kyrkoordningen
pliktiga äro."

Man får hoppas, att han lyckades,
kyrkoherden Dominus Petrus Johannis
Anderus, i sina försök att fostra en tyd
ligt kärv och ovillig skärgårdsbefolk
ning. Han styrde och ställde i Värmdö
1638 -1654.

V. Gezelius

Nyårsnatt kring Gustavsbergs kyrka.
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Gammal
gustavsbergare

berättar
Mobilisering 1914

Det var en söndag för 45 år sedan.
Det ringde i kyrkklockorna - mobilise
ring! En kamrat och jag själv hade fått
order att ge oss av till Viks skola, där
alla landstormsgubbar i trakten skulle
skrivas in. Det var litet virrigt, vill jag
minnas. Ni kan ju tänka er en hoper
halvgamla män, för vilka beväringstiden
låg långt ifjärran som ett saligt minne,
ryckas från sin dagliga gärning, rafsas
ihop och skickas iväg. Man visste inte
vart. Till vår samling anlände i sinom
tid en s. k. landstormsområdesbefälha
vare. Han kom med stora ord och åt
hävor, och med sig förde han en stor
låda, i vars lock han stuckit in sin gam
la sabel. Nu skulle det "attan bövlar"
bli stor inmönstring av bland bondgub
barna. Först kastade han av sig sin va
penrock. Han var nämligen iförd någon
slags uniform. Så började han packa upp
massor av papper, som han anmodade
gubbarna fylla i alltefter som de an
lände till mönstringsplatsen. Varpå han
själv i av staten rekvirerad bil ställde
kosan mot Vaxholms hotell till ett vän
tande kräftkalas. Dock överlämnade han
reglementsenligt befälet till en träd
gårdsmästare, som redan vid ankomsten
var ganska så stadgad. Denne skulle nu
hjälpa oss med rullföringen. Det gick
inte något vidare bra. Hans siffror hop
pade kors och tvärs om varandra, ty
han såg inte ens linjerna på papperet.
Ja, där satt vi, väntade och tittade, tills
det blev kväll och de trötta drog sig
mot skolan, som utrymts · och nedskrä
pats med halm och nu inte blev snyg
gare av leriga stövlar. Så småningom
lägrade sig emellertid nattens ro över
detta konglomerat av krigare.
Tidigt nästa morgon kom befälhava

ren, löjtnanten, tillbaka i sin rekvirerade
bil och chaufför, arg och ilsken och med
later som om han minst vore en fält
marskalk. Troligen kom han direkt från
kräftskivan i Vaxholm. Men vad nu då?
Hela skolan sov! Var faen är befälet då?
Jo han låg i en säng en trappa upp och
sov ruset av sig. Lärarinnan hade fått
lov att avstå sin bostad och säng till
befälspersonen. Själv fick hon hyra in
sig hos bekanta. Vår löjtnant blev topp
tunnor rasande när han såg att alla sov.
"Upp me er gubbar å ut me er!" röt

Jag på fabriken haft min ögonfröjd
ett se porslinsarbetarn strävsamt böjd
att svarva utan rast det mjuka ler,
tills än en kanna, än ett fat sig ter.

Mig är du mer än drivet silver dyr,
du kanna, skapt för konstlös vit glasyr;
mer än en vas för furstetaffeln gjord,
min aktning har du, fat för ringa bord.

Jag vördar eder, enkla bohagsting,
som inom kort i tusental gå kring
till hantverksmannens och till bondens bo,
där mödan har sin -knappa måltidsro.

På gagnlöst glitter har jag sett mig mätt,
dess vackra tomhet umbär folket lätt;
men hell den hand, som skapar tyst för dem,
de arbetströtte i de låga hem!

Ja, hell och åter hell var okänd hand,
som skänkte form åt skålen, till vars rand
går varm och brådskande en törstig mund,
då nötta verktyg vila för en stund!

Ack, denna hand, vars verk vi gå förbi,
långt mera oumbärlig är än vi,
som blåsa bubblor blott av granna ord
till lek vid övermättad bildnings bord.

0, den som kunde skänka dikten så
den enkla form, som tusenden förstå,
den form, som frambär kraftigt vardagsbröd
till tjänst för hunger, ej för överflöd!

0 tänk, att bilda i en lycklig stund
den bägare, som anstår var mans mund,
som fylls vid tidens djupa brunn en gång
för tusenden, som törsta efter sång!

CARL SNOILSKY.

han. "De här ä inte som att ligga hemma
i fållbänken - utan nu ä de krig!"
Snart var manskapet ute på backen. På'
en rätt krokig linje radades de upp ute
på åkern, den ena bredvid den andra.
Kanske inte alla med fasaden framåt.
- Nu skulle det bli exercis. "Om ni
vet vad de är era sjusovare!" Löjtnan
ten drog sin sabel, svängde den livsfar
ligt i luften ett par gånger och kommen
derade med ett djävulskt skratt i sina
bockskäggsprydda mungipor. Och han
kommenderade, och kommenderade, att
vi skulle formera plutoner, och sluta
upp på linje, och göra rättning hit och
dit. Det blev bara kaos av alltihop, ett
kaos av stövlar och gevär, av gubbar

och lerkokor. Snart nalkades en befriel
sens stund - båten, som skulle föra oss
ut till de strategiska punkterna, anlände.
Det blev vild rusning, med löjtnanten i
spetsen. Gubbarna rafsade till sig sina
persedlar och krigiska grejor, bl. a. de
charmiga trekantiga hattarna. Båten
backade ut mot okända öden. Enligt kri
gets lagar var destinationsorten hemlig.
Ingen, utom båtens kapten, och vår bål
de löjtnant, visste vart det bar hän. En
del trodde sig, med ledning av landkon
turer och sjömärken, kunna konstatera
att vi var på väg direkt till Ryssland
för att förekomma moskoviten och ge
honom den första bedövande smockan.

]. S.
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Spå våäer sjåtv
Specialkåseri för Gustavsbergaren

av Waxholmsgubben

Var och en sin egen väderleksspåman
eller -kvinna är meningen med detta lilla
opus. Det är inte så svårt spå väder som
man tror. Se på naturen, växters och
djurs beteendemönster inför väntat vä
derleksomslag och så alla fenomen om
kring sol, måne och stjärnor. Drar man
de rätta slutsatserna så vet man också
hur dagens och morgondagens väderlek
blir. För längre tider 3-5 månader
framöver ger också framför allt djuren
besked. Men för att börja från rätt
ände:

Gamla märken var det till att börja
med och hur gamla är dom egentligen?
Ja, vid utgrävningarna i Babylon fann
man bland andra lertavlor - den tidens
böcker - en hel del med nedtecknade
väderleksregler. De är mer än 3000 år
gamla. Senare, eller ungefär 300 år före
Kristi födelse, nedtecknade en lärjunge
till filosoferna Plato och Aristoteles, den
grekiske författaren Thephrastos 206 st.
väderleksregler som än i dag har full
aktualitet. Det gäller i främsta hand för
de märken och tecken som har himlafe
nomenen till grund. Ar 1662 trycktes här
i Stockholm Bondepraktikan med en hel
del väderlekstecken. Men drygt hundra
år tidigare hade ärkebiskopen Olaus
Magnus under sin resa upp över landet
nedtecknat en hel del tänkvärda ting om
väderleken och dess växlingar.

Från växtriket känner vi alla till den
gamla regeln om rönnbärsförekomsten på
höstarna. Rikligt av den varan tydde på
kall vinter med riklig nederbörd och
vice versa. För kortare tidrymd har vi
alldeles inne på knutarna runt om i lan
det de allmänt förkommande växterna
prästkragen och hästhovsörten. Prästkra
gen t. ex. slår ihop sina vita blomblad
tidigt på morgonen eller under förmid
dagen då regn är i antågande. Häst
hovsörten sluter sina gula blomblad och
till yttermera visso böjer den stjälken
mot marken när oväder är förestående.
Ringblomman är likaledes en särdeles sä
ker barometer, ty har den hela sin blom
kalk öppen vid 6~7-tiden på morgonen
och förblir så, har vi stadigt och varmt
väder att vänta oss. Har den däremot
ej öppnat sig före klockan 7 blir den da-

gen säkert regnig. Om åkervindan och
många andra växters beteenden kan lik
nande slutsatser dragas.

Om möjligt ännu rikligare är de reg
ler härstammande från djurlivet. Där
har vi varelser som verkligen kan spå
väder och till och med för längre perio
der framöver. Vattendjur, fiskar och gro
dor, simfåglar, markernas alla fyrfota
djur, insekter och flyttfåglar är helt be-

roende av väderleken, den närvarande
och kommande. Deras beteendemönster
är en verklig provkarta på vad som
komma skall i väderleken.
Leker fisken och grodan ovanligt tidigt

och lägger sin rom på grunt vatten
långt upp efter stränderna har vi en
nederbördsrik vår och försommar som
samtidigt blir sval. Är leken och rom
läggningen normal men vattenståndet
lågt för årstiden och rommen lägges
längre ut på djupare vatten har vi en
torr vår, varm för att inte säga het som
mar att vänta oss. Det säkraste tecknet
under våren att nu är sommaren här på
allvar och utan återvändo är när and
honan envist följer anddraken, hannen,
i kölvattnet. Parningen är då i full gång
och den blivande frun vet att i tid ordna

Foto: S. Kursbrink.
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häckningsplats ty hon vill ha varmt vä
der då ungarna krypa ur skalen. - Sö
ker sjöfågeln landkänning under dagen
har vi dåligt väder att vänta oss. Sva
lans låga flykt över vattnen är ju all
mänt bekant men i Bondepraktikan sä
ges dessutom att hon bör flyga så lågt
att vingspetsarna berör vattenytan då
och då: Tärnan slår däremot till långt
ut på öppet vatten i vikar och fjärdar
då den väntar dåligt väder, ofta i sam
band med hårdare vindar för att inte
säga storm. Om fåglar i övrigt har ju
flyttfåglarna sedan ålder och med fog
ansetts som synnerligen säkra väderleks
märken. Kommer de i stora skaror, allt
så ej enstaka exemplar, väsentligt tidi
gare än normalt blir våren varm och
sommaren övervägande varm och torr.
Flyttar fåglarna tidigare än normalt sö
deröver, ja då blir hösten kylig och för
vintern kommer tidigare än normalt.
Husdjurens beteendemönster förtäljer

åtskilligt om kommande väderlek. Kat
ten går ej ut då åskväder med regn är i
faggorna. Samma gäller vintertid då snö
och rusk är i antågande. Hunden uppför
sig ungefär lika. Hästar, kor, får och get
ter på bete återvänder hem eller söker
skydd i god tid före oväders ankom
mande.

För längre tid ger husdjuren besked.
Hunden har åtskilligt att berätta i den
vägen. Det är då främst tidpunkten för
rötningen av sommarhåren för byte till
vinterpäls med den täta och värmande
bottenullen som är utslagsgivande. Sker
detta tidigare än normalt har vi en tidig
höst och kall förvinter framför oss. Är
fällningen senare blir hösten mild liksom
förvintern. För sommarhalvåret ges lik
nande besked. Fälles vinterpälsen ovan
ligt tidigt har vi en tidig vår och varm
försommar att vänta oss och vice versa.
Av samerna längst uppe i norr, erkän
da som säkra långtidssiare, framgår att
de beräknar höst och vinterhalvåret lik
som sommaren efter renens beteende
mönster i kombination med renhudens

ansättning respektive fällningen av vin
terhåren på våren.

Så till slut några märken från "himla
fenomenen". De är av ålder ansedda som
vederhäftiga väderleksmärken världen
runt: Skiner solen om morgonen på låga,
täta moln i väster blir det sommartid
regn och om vintern snö. Höga, små
knottriga moln liknande fårull bådar om
fortsatt vackert väder. I Bondepraktikan
säges: "Röda och mörka moln som upp
stiga bittida om morgonen boda alltid
för regn." Till yttermera visso tillägges:

"Morgonrodnad ljuger icke,
En bukot piga bedrager oss icke,
Morgonrodnad betyder rängvär.
Pigan är fet eller hon ett barn bär."

"När hundarna gräset utspy,
Och Qwinfolks händer klia på nytt,
Och loppor dem mycket stinga,
Ett stort Rägn skall du höra klinga."

"När de röde Skyar på hemlen stå,
Om Aftonen när Solen nedergår,
Den nästa dag blifver gärna skön,
Det gifver oss aftonen till lön."

"Om Gäss och Änder wilde och tame,
Mycket bada och sig samla tillsamman,
Och många sådana Foglar komma här,
Ett vått wäder för handen är."

Det här exemplet från Bondeprakti
kan bör säkert tagas med en nypa salt
numer, men i övrigt kan följande regler
understrykas och med fördel läggas på
minnet: Röd himmel vid solnedgången
varslar vintertid om fortsatt kyla och
nordlig vind, om sommaren fortsatt
torrt väder men med någon blåst. Skar
pa och stora gårdar, dvs. ljusringar,
kring sol, måne och stjärnor varslar i
allmänhet om väderleksomslag till det
sämre. Synes stjärnorna med svagt,
grumligt sken, liksom flämtande eller
blinkande bebådar detta vintertid milda
re med snö eller snöblandat regn. Som
maren ger detta tecken bud om att regn
och blåst med svalare väder är att vänta.
Det gamla talesättet besannas: "ihållande
östanvind och kärringträta slutar sällan
utan väta."
Nu när vi dagligen matas med ideliga

väderleksrapporter via press och radio
verkar det kanske litet konstigt börja
plädera för de gamla märkena och teck
nens återupplivande. Men vi umgås ju
med naturen på ett annat sätt i dessa
campingens, semestrarnas, fiskets, och
fjällturernas tidevarv, och då kan det va
ra bra kunna förutsäga vädret just på
den plats man för tillfället är ....

tror Waxholmsgubben
Gert Wikner

Scenstudion
kan 1960 fira 15-årsjubileum. I januari
1945 bildades nämligen denna av en
grupp ungdomar, som redan länge med
verkat i revyer och dylikt i olika 'sam
manhang. Man önskade emellertid få
verksamheten mera fast organiserad och
ett flertal medlemmar, som medverkade
vid starten, äro ännu synnerligen aktiva
inom verksamheten, både inom styrelse
och de olika programmen.
Jubileet planeras att firas i mitten av

februari med framförandet av s. k. ko
medi-drama av John Patrick: "Hjärtan
och njurar", som för en del år sedan bl.
a. uppfördes på Dramatiska Teatern.
Pjäsen utspelas i ett brittiskt militärsjuk
hus i Sydöstra Asien och kommer att ge
den del av publiken, som endast vill bli
roade, många glada skratt åt det, trots
jargong och gnabb, goda kamratskap som
är rådande mellan representanterna för
de olika delarna i det brittiska samväl
det, som här råkat stöta samman. Pjäsen
har även ett allvarligt syfte genom att
visa fram den "utanförståendes" - här
representerad av skotten Lachie - pro
blem,· att finna vägen från ensamhet till
ett gott kamratskap, vilket dock tyvärr
kommer i sista minuten.

Bilden är tagen under en repetition av
pjäsen, vilken regisseras av Bengt Blom
gren - Ellika Mann.

Mången väntar sig nog, att en revy
skall framföras på nyåret. Tyvärr låter
sig detta av olika skäl inte göra, men
planer finnes att en sådan kommer till
stånd längre fram på året, kanske inte
förrän till hösten. Då hoppas vi emeller
tid att det skall bliva en riktig "jubi
leumsrevy".

Scenstudion har anmodats att organi
sera ungdomsteatern i Bergasalen och
planeringen av densamma är i gång. Alla
ungdomar mellan 14 och 25 år, som
önska deltaga däri äro välkomna.

A. B.
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Jå lackar det
Adventljusen kom med skymnings

stunder och meditation. Framför oss lig
ger uppsittarkvällarnas julklappspyssel,
ljusstöpning, karamellkokning, klipp och
klister.

Snart är det jullov. Så mycket som
möjligt av städ, stök och bak är skönt
att ha gjort undan före dess. Det kan
bli svårt att sysselsätta barnen om väder
leken inte är den bästa. Alla fastrar,
mostrar, far- och morföräldrar ha här
sin stora chans att ta barnen med på titt
i Sagolandet. Visst gör Stockholms skylt
fönster skäl för namnet. Allt som finns
i främmande länder finns nästan också
här.
J ulgransköpet skall hela familjen va

ra med om. Mor skall gå hem och sätta
på Petter, medan den bärs hem. Aldrig
glömmer jag första julgranen i Gustavs
berg. Vi trodde vi kunde köpa den på
kvällen. Jo vi fick en - en tanig en
- den näst sista tror jag det var. Men
vi fick senare höra att det fanns några
som blev utan. Det påminde mig på nå
got sätt om en liten byting för många
år sen, som stod och tittade på när vi
valde. Han följde tyst efter med fing
ret i mun. Så kom det fort: Kan jag
få vara med och bära? - Skall du inte
hjälpa din mamma då? - Pappa och
hon köper ingen gran! - Måtte det inte
hända att någon blir utan!

Vi ser efter vad som behövs ersättas
av julprydnaderna. Villigheten att räk
na granna kulor och trumpeter är över
hängande. Två små troll drar åt var
sitt håll. Resultatet tenderar bli noll. Då
dyker plötsligt minnet av den gula glas
trumpeten upp. Den som tappades i gol
vet och miste sin membran. Den blev
ersatt. med en blå. Men den gulas ton
måtte trängt långt ner i själen. Det blev
aldrig samma glädje med den. "Tomten"
lägger på kvällen dit en ny gul i all tyst
het. Han gallrar samtidigt bland pap-

perskaramellerna som vi klippt varje år
och allt gammalt glitter som är en kle
nod för barnaögon.

Dockorna har fått biljett till tomtens
land och till dockdoktorn.

Det blir pepparkaksbak. Alla gamla
roliga former måste prövas. Dessutom
skall det skäras stora pepparkakshjärtan
efter pappersmall c:a 25 cm höga. Med
hål i för röda sidenband. De garneras
med kristyr med namnet och används
som placeringskort. Tillsammans med si
denband i slingor och rosetter och ströd
da linser i form av stjärnor, solar eller
månar eller som slingrande vintergata,
så blir bordet festligt.

Alla ha vi väl upplevt någon jul, som
betytt särskilt mycket. Den första julen
i det egna hemmet. Jularna när barnen
just kommit. Kanske den egna barndo
mens. Det glimtar någonstans ur själens
skrymslen, precis som när dörrarna öpp
nades till den gamla stavkyrkan med
sina mässingskronor i taket, och tjocka
höga ljus vid varje bänkända. Det var
frustande hästar och slädar på vägen,
som det gällde att se upp för. Undan
gick det för dem. Bjällrorna klingade
och föret var fint.

Kyrkan var proppfull. Den gamle
kyrkoherden plockade altarrunden full
med barn. En och annan kröp under
gudstjänsten ner på insidan och somna
de på den röda mattan. Det var ingen
som brydde sig om. Fint och försynt
klev kyrkoherden omkring dem i sin
mässhake.

Det var ingen domedagspredikan. Men
så hade han också en kyrksam försam
ling. Dackarnas gamla skogsbygder fost
rade ett segt och envist släkte. De be
hövde ett milt språk.

Låt oss slå vakt om de gamla sederna
och de goda stunderna och hoppas att de
bli riktigt många för alla och envar!

Alltså: En god jul och gott nytt år!

Margareta

Julmaten
Julskinkan som snabbsaltats behöver

inte mer än ett par timmars vattlägg
ning. "Bakar" man den är det inte nöd
vändigt att koka den. "Bakningen" för
utsätter tillgång till stektermometer. Det
ger till resultat en saftig god skinka.
Vill man dessutom ha ett gott spad kan
man koka den 1 timme i litet vatten,
och så baka den.

Koknings- Baknings-
tid tid

5-8 kg. skinka 5-6 tim. 6-7 tim.
4-6 kg. skinka 3-5 tirn. 4-6 tirn,
2-4 kg. skinka 2-4 tim. 3-5 tim.

Man sticker termometern i den tjoc
kaste biten. Ugnsvärme 125° och låter
stå inne tills termometern visar 77~. Då
skinkan är färdig. Man kan sedan grilje
ra eller glasera den.

Griljerad skinka
Svålen som legat uppåt, skäres bort.

Man penslar över den med en blandning
av 1 ägg, ½ msk socker och en msk se
nap. Skorpmjöl strös över. Får stå i me
delvarm ugn (200°) ungefär en halvtim
me. Stek samtidigt äpplen av syrlig sort
och katrinplommon (blötlagda) bredvid
plåten. Os både dem och skinkan med
något litet skinkspad efter de första 15
minuterna som paneringen behöver för
att fastna.

Glaserad skinka
Svålen tas bort och det feta skäres

i ½ cm stora rutor på snedden. En hel
nejlika instickes i varje hörna. Koka upp
tre msk honung 1 dl. farinsocker och saft
av apelsin eller ananas till sirapskonsi
stens. Ugnsvärme 200° 20 min. Os den
med samma blandning,

Servera skinkan med röd eller grönkål,
den stekta frukten, ev. ananas, syltad röd
lök eller vad man nu vill ha till.

Lutfisken blir bäst så här
Skär fisken i bitar. Skrapa eller borsta

ren skinnet. Provkoka en bit först. Koka
fisken på ~n upp och nervänd tallrik
helst i så litet vatten att det inte kokar
torrt under de 15 min. det tar att få
fisken färdig. Salta fisken och knyt in
den i en handduk om den är lös. An
vänd helst inte aluminium. Det svartnar
lätt. Använd kokvattnet att späda den
tjocka senapssåsen med. Skånsk grovma
len senap är gott i såsen och små gröna
ärter till.
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Julgröten kokar vi på bohusländskt
vis

3 dl. ris lägges i 6 dl. kokande vat
ten. Kokas svagt 18 min. Spädes med
mjölk allt vartefter, efter räd och lägen
het.

Till "sjuskinnsgröten" hör det i famil
jereceptet vid pass 5 dl. mjölk. Farmor
skall sitta .vid grytan och röra helst hela
julaftonen från arla morgonen till afton
varden. Fyra långa kanelrullar, mandel,
socker och salt ska ge smak och något
litet färg åt den. Den ätes utan mjölk
med smörgrotta d.v.s. en stor klick smör
nerstucken i varje tallrik. Den går ock
så att koka i ugnen under ett lock som
ställts på glänt. Den får sig då litet
mjölk varje halvtimme (omröring för
stås.)

Den här satsen räcker till risgrynska
ka och fruktris. (Lika mängd risgryns
gröt, äppeltärningar och kärnfria russin
och dito antal dl. vispgrädde. Grädden
vispas och sättes till sist. Serveras med
ytterligare grädde. Allt väl kylt.

Surstek är härligt att ha

Sursteken går att förvara 1-3 veckor
i marinaden om man ser till att köttet
hålles väl nere av en tyngd. Skölj, torka
köttet och lägg det i en bunke eller kru
ka, till 1 kg. kött av ren, älg, innanlår
fransyska, ytterlår eller kanske rent av
skogsfågel tages 1 I. svagdricka, 1 ½ dl.
utspädd ättika, 1 dl. socker, 1 lök i ski
vor, 5-8 kryddpepparkorn och 5 vit
pepparkorn grovt krossade, 2 lagerblad
ev. ½ dl. torkade enbär. De finns på
apoteket.

Vid stekningen får köttet rinna av väl.
Torkas för att bryna jämt. Det bindes
upp och lägges efter bryningen på stek
galler eller i självösande gryta. Gott är
att låta skivade palsternackor och mo
rötter steka med bredvid .. Öses med ma
rinaden. En msk svart vinbärsgele röres
i såsen när den smakas av med salt och
redes.

Djupfryst brysselkål tinas direkt ner i
litet smör och grädde och kokas mjuk.

*
Ananasfromage

Ananasfromage passar fint till efter
rätt till sursteken. Gör den gärna på
krossad ananas. Beräkna 1 rnsk gelatin
pulver (5 blad) per varje halv liter vät
ska. Vispa grädden. Sätt till gelatinet
(löst i någon msk varmt vatten). Fort
satt att vispa och när blandningen tjock
nar vispa ner ananassaften och strö sist
i den krossade ananasen. Låt stå kallt

några timmar. Servera med vispad gräd
de.

Fruktbål
Skär 5 citroner i mycket tunna skivor

med vass kniv. Slå över 3 1. kallt vat
ten. Låt stå kallt över natten. Sila från
saften och tillsätt saften av fem apelsi
ner. Söta den. Rör om och lägg ner ci
tronskivorna och druvor efter lägenhet
och häll i 2 sockerdricka.

Lingonglögg
Värm lingonsaft, helst sådan efter rå

rörda lingon, med nejlikor, ingefärsbitar,
russin och mandel. ·

2 tårtor för julbjudningen
Julkaka.

Grädda ett paket nötkaka i tre bott
nar. Fyll med vaniljkräm, grädde och
valnötter och bred frosting över. Rör
pösigt 2 msk kakao, ½ dl. hackade nöt
kärnor, 65 g. margarin eller smör, 5 dl.
florsocker, 3 msk mjölk, några korn salt.
(Mjölk och nötter sist i.)

Garnera med valnötter och blockcho
klad hyvlad med osthyvel.

Flarntårta.
Rör 2 hg. margarin med 1 ¼ dl. soc

ker. Skålla och mal 2 hg (3 dl.) mandel
och rör ned. Grädda fyra bottnar i en
pannkakslagg. Fyll den omedelbart före
serveringen. Annars mjuknar den. Strö
pudersocker över genom en sikt.

Foto S. Karsbrink
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En dröm,
ett kåseri - och ett förslag

är man växer upp, H.r man alla sina
intryck från sin omgivning. Är man då
13-14 år, så är man bergsäker på att
det samhällsliv, som råder på platsen,
är det enda rätta, och att alla som kom
mer från annan ort med andra ideer
har fel.
Under min skoltid i Feskeläget vid

Västkusten fick vi utan att det särskilt
poängterades, den uppfattningen att in
dustri, sjöfart, fiske och kanske främst
handel, var det viktigaste av allt.
Kungahus, adel och ämbetsmän fick vi
mera dimmiga begrepp om och denna
överhet var ingen realitet för oss. Adeln
var för oss liktydigt med handelsnamn
som Seaton och Dickson, namn med eng
elsk härstamning, och titlar som det var
någon mening med var köpman eller
herr.

En liten ordväxling i en restaurang
säger nästan allt: "Titta, där går baron
von Knorping. Vad tillverkar han? Till
verkar? Ja, vad handlar han med då?"
Det var det ingen som visste, varför ba
ronen blev fullkomligt likgiltig, och det
samtalsämnet dog ut.

Vi fick en lärare från Stockholm,
som vi tyckte talade på ett underligt och
även tillgjort sätt. Det visade sig, att det
var en bra karl, så vi accepterade både
honom och hans dialekt fort nog. Men
då och då hade vi olika syn på saker
och ting. En gång förklarade han, att
Sveriges historia var. våra konungars.
Det förstod vi inte. Krig och konungar
var någonting som hörde ihop, tyckte
vi, och krig var något ont, som kunde
lamslå fiske och handel och möjligen
hota Alvsborgs fästning. Att våra kung
ar i Stockholm skulle dela våra bekym
mer, trodde vi inte riktigt. på. Nej, då
var en sån figur som Lasse i Gatan,
Lasse Gatenhielm, mera till hjälp i oros
tider.

Vår populäre lärare gav sig inte, utan
skulle absolut lära oss lite om konungar,
vad nu det skulle vara bra till. Enbart
statyer säger en hel del, sade han, och
påpekade, att vi hade även ett par i
Götet. Han möttes dock av idel oför
stående ögon. Men Gustav II Adolf kän
ner ni väl till, frågade han. Jo, alla
kände till Gustav Adolf. II:an använde
vi oss inte av, eftersom vi bara. kände
en Gustav Adolf, men honom betraktade
vi mera som stadens grundläggare, än Och, alla dessa tusentals människor,
som konung.·Till ·hans ·staty-· rnåsre+vi ·· som for· förbi i· bil och buss, skall väl
tåga varje år och sjunga och efteråt så också påverkas. Börja med att göra om

fick man ju Gustav Adolfsbakelser på
Bräutigam. Så honom betraktade vi
mera som en urgöteborgare. Nå, statyn
på Kungsportsplatsen då, sade läraren.
Redan namnet på platsen bör säga er,
att en kung står staty där. Inget svar.
Men ni måste väl någon gång ha sett en
stor ryttarstaty där Östra Hamngatan
börjar. Då upphov min bänkkamrat Os
kar sin röst. Jaså, Kopparmärra! Ja, den
kände alla till.

Så berättade vår lärare från sin hem
stad, där det var lite mera statyer att
välja på. Vi hade inte mer intresse, än
att vi fort nog glömde det mesta. Dock
inte allt, vilket berodde på hans fria
sätt att undervisa. Han visade en bild
av Carl XII-statyn och förklarade att
det var 4 haubitsar, dvs. kanoner som
omgärdade honom. Det förstod vi inte,
men då han erkände, att de mera lik
nade krukor, var vi med på noterna.
När han sen talade om, att statyn kal
lades "Ett lejon mellan 4 krukor", så
lystrade vi. Riktigt roligt blev det, när
han sedan visade Kalle Tretton om
given av lejon och talade om, att detta
var "En kruka mellan 4 lejon".

Så gick åren, och med tiden hamnade
jag i "gamle kungens jaktmarker", som
även var ett porslinscentrum och därtill
en högborg för konstnärligt skapande.
En dag hade vi en av Sveriges största

konstsamlare på besök. Det var ett myc
ket inspirerande sådant och vi fick till
livs en hel del friska synpunkter och
ideer, Bl. a. påpekade han, att vi inte
gjorde någon reklam för oss härute.
Detta är ju lika sant som sagt. Inte en
skylt eller annat föremål, som talar om
vad det är som vi sysslar med. Vår gäst
slog ut med händerna och sa: "Varför
inte skylta med tvättställ och klosetter.
Skäms ni för vad ni lever på? Sätt dem
i rad utmed vägen vid Torget och se till·
att det ständigt finns friska blommor i
dem. Och varför inte ett och annat bad
kar. Ni har somnat till härute, det hörs
på ert svar i telefonväxeln: "Porslins
fabriken". Det är väl kvar sedan ni en
bart hade hushållsfabriken och det har
ju hänt något sedan dess . .Om nu en
kund ringer och vill köpa en HE-panna
för en massa tusen kronor och får svaret
"Porslinsfabriken", så tror han att han
kommit fel.

Värdshuset, så att det blir ett verkligt
trevligt kafe, som får de förbifarande
att stanna upp ett tag. Hitta på en spe
ciell kaka till kaffet och kalla den för
"Farsta-scones" eller något liknande.
Under tiden gästerna äter denna läcker
het säljer ni porslin och konst genom ut
ställda föremål, som inte får stå dam
miga, utan bytas ut då och då. Och var
för inte en skylt på bordet: "Tag gärna
med Er den vackra tallrik Ni äter på,
men betala kronor så och så mycket i
kassan". Allt porslin skall naturligtvis
vara av toppkvalitet, så att damerna
suckar: "Gudar, den som hade en sådan
kopp hemma!", varvid servitrisen helt
naturligt går efter en snygg presentkar
tong med cellofan och sidenband, inne
hållande ett dussin koppar med fat och
säger: "Det blir 60 kronor, tack."

På natten drömde jag om dagens upp
levelser och lyckades utom dagens gäst
även få med mig min gamle historielä
rare till hjälp med att planera vårt Torg.
Det blev en grönskande plats, mera lik
en spansk piazza. I mitten stod ett bad
kar på högkant på en betonggjuten pe
lare. På pelarens 4 sidor var stora pors
linstallrikar infällda·. Nertill på pelaren
satt 4 stycken tvättställ och nedanför
var det 4 djur av sällan skådat slag, som
sprutade en stråle vatten upp i tvätt
ställen. Pelaren var på varje sida omgi
ven av var sitt lågspolande, dock utan
ringsits, som var ersatt med vackra
blommor.

Det första jag såg när jag vaknade
nästa morgon var en broschyr om Riks
tävling i förbättringsförslag. Nu hade
jag drömt mig till ett tävlingsförslag -
men det behövs en teckning. Vem hjälper
oss? Den bästa teckningen före den 15
januari 1960 belönas med en trevlig
nyårsgåva.

Invandraren



DECDIBER 1959 GUSTAVSBERGAREr

Undulater och
kattungar

De fyra

Har herrskapet undulater - det är
ju så modernt? Jaså inte, skaffa er ald
rig då! Har ni - mottag mitt varma
beklagande. Vi har fjorton. Behöver jag
säga mer?

Det började så näpet med tre små ynk
liga stackare. De kom från en stor undu
latkennel (eller vad det kan heta) och
var så rysligt illa behandlade, för de
var minst. En var dessutom helvit och
det gillade stamfränderna inte aIIs. Tyd
ligen ingen skillnad i människo- och få
gelvärlden: annorlunda pigmentering och
ajöss!
Ingen har ännu vädjat till oss med dy

lika motiv utan att vi fallit till föga.
Ingenting kan väl dessutom låta mer
ofarligt än tre små fåglar i en bur, när
man luttrats av fem-sex års umgänge
med katt.

Bur ja, det skulle det också vara. Inte
vet jag hur andra människor kan ha
sina djur i bur, vi kan det i varje fall
inte. Vi tänkte att det kanske kunde
bero på burens dimensioner och satte i
gång med att skaffa en stor. Alla Stock
holms fågelhandlare höll vid det laget
hårt i sina utställningsburar och förkla
rade, att de INTE VAR TILL SALU.
Vi funderade på att liera oss med någon
fönsterknackningsliga och be dem slå ut
en fågelhandelsdora mens dom var i far
ten med päls- och klockdi tona men det
klarade sig utan såna extrema åtgärder.
Vi har nu en bur som är 80X45X110
men på alla gardinstänger, ramar, kläng
växter, lampskärmar och var de för öv
rigt kan hitta fotfäste sitter fjorton un
dulater.

Vissa av våra vänner som är konst
närer och målat djärva tavlor som pry-

Det hände en gång för mycket länge
sedan ... eller var det kanske igår? Vad
vet jag. Helios vackra barn hade kommit
ihop sig om vem som var den bästa.
Den Store kallade till sig sina vackra
döttrar och sporde: Tala om för mig vad
Ni gör för gott så skall jag sedan tala
om, vem som är till mest glädje för mig.
Sagan förtäljer så följande:

Oh, Fader, är då icke jag den mest
betydande, den mest efterlängtade. När
Du har blidkat fjärran nejder, vänder
Du så ditt ansikte mot mig, som ett tec
ken för min entrå, Med blyga trevningcr
mjukar jag upp den sovande nejden,
jag låter hoppets stråle söka sig till män
niskobarnens hjärtan. Med varlig hand
väcker jag de sovande blommorna, ger
marken sin grönska . . . .. . Jag vägleder
fåglarna, ger dem röster så att de kan
fylla ängar och skogar med sina ljuv
liga livshyllningar . . .. .. Jag blåser liv i
kärlekens tynande låga, på det att män
niskobarnen räcker varann händerna,
räcker varann läpparna att dricka livets
saft . .. .. . Får icke jag dagen att tänja
ut sina steg, gryningen att vakna vidare?
.. .. .. När så min tid är ute går jag till
vila i fjärran lund, nöjd med mitt verk
...... Så Fader är då icke jag den bästa?

Oh, Fader, är icke jag den böstc. Jag
som får blommorna att öppna sina an
leten. Med mina händer ger jag träden
deras mjuka skepnader. När min ande
dräkt söker sig över nejden, vaknar
människobarnen upp ur sin dvala, de qå
ut bland blommorna och kysser deras
anleten Jag tänder födandets tonke hos
markens djur och luftens fåglar, på det
att deras barn blir människoögat till
fröjd. Med mjuka rörelser penslar jag
vackra färger på Alltets kupa. Min ande
dräkt är varm, såsom Livets egen röst
och min skepnad är den vackraste, av
Dig Fader skapad. Så är då icke jag av
människobarnen den mest efterlängtade?

Oh Fader. När sommarens sista strim
ma förtonat, söker sig min svala ande
över jordefamnen och min klarblåa blick
höjer fästet . ... .. Jag vaggar de trötta
träden till sömns. Mina händer målar
trädens blad med vemodstårar. När så
min andning övergår i dödskamp, faller
gula tårar mot vissnande tuvor, förs bort
av vinden, kanske de faller i minnets
fjärran dal. Jag bär vemodets egid i
min blick, min röst förkunnar fåglars av
skedstimma och mina händer draperar
ödslighetens slöja över den slumrande
nejden Så Fader är då icke jag den
bästa?

Fader kär. När den första aningen av
Ordets makt står hamrat i den kristall
klara rymden och då min kylslagna röst
sätter djupa spår i täcket, då svävar
fullkomligheten över den sovande dalen
.. .. .. Natt id då vindens hårda röst hörs
över nejden, viskar jag till de sovande
barnen .. .... Dagtid då Ditt anlete ler
mot Alltet, sprider mina ord hopp. om
försoning inför verklighetens allt bistrare
Röst ...... Människobarnen, gläds åt min
vackra gestalt, lyssnar med förvåning
till min klara stämma, kysser mina hän
der, vilka likt stämmor från Evigheten
söker sig ut över de dömda, givande
tröstesmekningor, alltmedan min röst för
kunnar Hoppets bud . . . . . . Så Fader är
då icke jag den Du älskar mest?

När Helios hört sina döttrars ord, höjde
han sin hand, talade så: Kära barn, var
och en av Er är mig till stor glädje. Du
den förstfödda som förlöser de sovande.
Du som kommer med värme och kärlek.
Du som får träden att fälla sina tårar.
Du som med kristallklar stämma förkun
nar Ordet ...... Men ingen av Er är så
förmer än den andra. Alla hor den största
uppgiften: Att skapa det fullkomliga
ackordet. Ackordet, vars klang skall bä
ra upp bron till den absoluta fullkomlig
hetens avlägsna skär.

Owe Kinell

der våra väggar, börjar se alltmer ve
modiga ut för var gång de tär sin enkla
spaghetti med ännu enklare rödvin hos
oss. Undisar har nämligen en förmåga
att - ja, för att uttrycka det fint - på
ett visst sätt förändra koloriten på en
duk.

Se'n har det också vissa sidor rent
akustiskt sett med undulater. Caruso
med Petronclla har vi förstås också, men
där uppkommer inga direkta buller
problem för Caruso och Petronella är
kanariefåglar (hur det går i hop med
undisar, tja, påminn mig om det en an
nan gång!). Men försök överrösta fjorton
undulater den som kan. I synnerhet när
Bo Setterlind skall läsa egna verk och
det skall vara STÄMNING, då känns
det onekligen en smula pinsamt när
Ingemar hörbarligen gått i clinch. Offret

blir fullkomligt paralyserat, dock inte i
tungan. Ingemar, v&r Ingemar alltså, inga
missförstånd jag ber - har kommit på
det infernaliska knepet att ställa sig på'
motståndarens tår.' Jag ska köpa Jack
Dempseys bok och se efter om det inte
är regelvidrigt. Kan väl aldrig tro, att
det går till så i ringen?
Hur går det här ihop med katterna

då, undrar en försynt läsare. Jo tack, de
flyger inte, de smyger. Efter ena undu
latungen som har prillan och tror att det
hör till fint vett på burkanten 'att reta
katter. Mera även därom en annan gång,
jag måste just nu TÄNKA. Var gör man
av med fem kattungar, vita med blå
ögon? Halvtahitiska. Föreslå dock ej
Karolinska Institutet som en viss institu
tion, herrarna där skall jag tala med en
mörk kväll.

Peg
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Vilket påhitt
art skriva julkåseri när rosorna vid Far
staviken står fulla av svällande gula
knoppar som bara väntar att få slå ut
i alle sitt överdåd, och de vita svanarna
vid Kattholmens något bråtiga strand
srårnar sig vällustigt i mild sydostvind.
_~ej det är då sannerligen inte lätt att
låta som om man hade julgransglitter i
ögonen när Gustavsbergsvårens blida får-
er tjusar ögat och förvillar hjärtat till

lyrisk betraktelse. Går vi mot ett var
mare klimat här uppe i norr och vad
kan det föra med sig för våra mänskliga
villkor, Blir vi snällare, vänligare, öpp
nare? Varför inte, vi tror så, det är trots
allt jul.

Detta är annars
en deprimerande årstid. Även för hem
mafruar som känner isoleringen ända ut
i de åldrande hårrötterna. Höststädning
en som åtminstone jag hoppade över
med den goda föresatsen att kratta litet
extra till jul, den tynger samvetet och
befordrar ett aldrig helt insomnat min
dervärdighetskomplex. En medsyster på
visade häromdagen att en ny fara hotar
den inte städningsfrälsta husmodern i bil
åldern. Så nu ser jag med växande för
skräckelse på alla dessa effektiva män
som dammsuga, tvätta, polera, bona, put
sa, gnida - nej, inte hemma, var fick
ni det ifrån? Det är bilen förståss som
bestås denna sakkunniga och ömma be
handling. En ny sorts maskulina städ
experter väller på bred front fram i sam
hällslivet. Aldrig, aldrig skulle jag våga
släppa in en av dem in i vårt, slätt icke,
dammfria hem, där dammet lägrar sig
t.o.m, på skrivmaskinen, fast på den får
det kanske, oss emellan, mera betraktas
som camouflage.

Att vara hemmafru
och småbarnsmamma det har sina givna
för- och nackdelar. För det mesta är jag
nog mest hågad att se fördelarna men det
är förvisso en lynnessak. Det kan också
bero på en uppskattande och tålig fa
milj som aldrig andas om kvinnans un
derläge i hem och samhällsliv. Jaså tror
ni att ni vet förklaringen på tystlåten
heten. Håll inne med den då är ni rar.

Man skall inte analysera allting. Det är
inte nyttigt för det allmänna välbefin
nandet och det skall man vara rädd om
så här års.

Man får ju i alla fall rätt som det är
ett tjuvnyp i den vacklande självkänslan.
Om man är kvinna, vilket man i allra
högsta grad är, så kan faran lura även
i en av konsums skyltlådor.

Konfektionen är framstående
i det här landet. Oslagbar skulle jag vil
ja säga efter ett rejält nederlag på hem
maplan. Det att knåpa ihop familjens
klädförråd vid den ägandes symaskinen,
så länge förmågan räcker och ungarna
inte protesterar mot snittet, det har jag
alltid ansett vara en behagligt lönande
sysselsättning. När jag beskådat mina
färdigsömmade plagg har jag känt mig
lika samhällsnyttig som t. ex. en sanitets
gjutare, och längre kan man väl inte
sträcka sig i självhävdelse om man är ett
hemmafruntimmer.

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

Då det var vår
också enligt almanackan hade jag ett
sällsynt ärende till K. huvudstaden. Det
var så det började. Eftersom jag nu
skulle till Kungsgatan så fanns det ingen
makt i världen, som kunde hindra mig
från att slinka in på det exklusiva va
ruhuset, för att tillfredsställa min kär
lek till nya och vackra textiltryck. Sen
är man ju inte mer än människa heller
och gick ut med ett paket tryckt till mitt
bröst och i det låg självfallet en viss
mängd välkomponerade tygmetrar. Det
var bara att tråckla, hurpa och snurpa
samman ett sommarfodral.

Nu finns det någonting
i en kvinnas väsen som faktiskt skiljer
sig från det manliga, en strävan efter
att, fastän slav under modet, vara en
aning annorlunda i sin klädsel. En kvin
na kan drivas till desperation om hon
möter sin nya hatt på Algatan eller ty-

GRÖTRIM
Konsumbutikerna inventerar
Samhällsklubbarna presenterar
sina för året digra program,
Revyn var menlös och Skatan ett lamm.

Stilla dig här ... Se nådatiden
är kortast för den som står främst i striden ...
men livet går vidare, Vinteridrott
har högsäsong nu och dess syfte är gott.

0 ve, vi har kattor, Vem räknar dess tal
skällande hundar och tuppar som gal .
När småviltet lockar mot skogen det bär
Då mattar och hussar - är skogvaktarn där ...

Den tredje är landshövding Westerlind huld
det duggar medaljer och Weimark fick guld.
Bergasalen blev nästan för liten
när A B F avfestar studiefliten.

0, månaden maj, vi älskar dig så
fast du svarar med köld, men din himmel är blå
och vi sticker ur idet vår djupfrysta nos
Folkparkens grindar slås upp av en Roos.

Ack Juni, som småningom värme oss ger
då livet är vänligt och Krustjev han ler ...
Vid Ingemars höger så jublar nationen
Hans skatteflykt dämpar den storsvenska tonen.
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get i sin nysydda klänning i trängseln
en fredagskväll vid sextiden i porslins
affären. (När julpaketen blivit lovliga
och vi gustavsbergare börjar slåss med
stockholmarna därstädes). Så icke en
karl, han älskar att möta sig själv i si
na medbröders klädsel, när och var och
hur många gånger som helst. Då känner
han sig lugn, säker och riktigt dressad.
Jag mötte dock inte mitt tyg varken på
det ena eller andra stället på hela som
maren, inte ens under semestern på Sve
riges västsida. Inte förrän en dag i slutet
av oktober, när mitt Hästhagenskonsum
fått en skyltlåda. Där fanns det. Mitt
älsklingstyg i en drömklänning. Det var
inte den utan den vidhängande prislap
pen som bekymrade mig. Hur jag än
räknade tygåtgång med tanke på veck,
rynkor, sömsmån, foderkrage, skärp och
snedvåd, pris per meter, vad sybehöret
kostade, ja vad kunde jag göra, det var
så längesen sist så jag vågade inte dra

0ar 1959
av STRANDSKATAN

JULI

in obekanta i ekvationen, så kunde jag
min sju inte få ihop en anständig sylön
åt mig. Så nedvärderat har inte mitt ar
bete blivit sen den dag då sjukkassesak
kunniga uppskattade hemmafruns jobb
till tre kronor per dag.

Djupt skakad
gick jag hem och funderade på att reali
sera symaskinen. Det var inget realisa
tionsplagg apropå det, utan ett reguljärt
plagg utan skönhetsfläckar. Om konfek
tionen kan leverera ett färdigt, välsytt
plagg för den summa som tyg och sybe
hör kostar då blir mitt hemjobb vid sy
maskinen meningslöst. Men skam den
som ger sig. När jag hämtat mig något,
sprättade jag upp morfars byxor och syd
de ett par åt mellansonen och det enda
jag använde som var nytt var sytrå
den. Då kändes det strax lite bättre. Så
huka er gubbar för nu segar jag mig så
sakteliga upp igen.

Semestern är här ... vi fyller vår tank
men vart vi än far så blir plånboken slank
De kloke de slog sina tältpinnar ned
och mådde i värmen på skönt Södersved ...

·AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

När semestern är faren, är sommaren slut
så har vi i allmänhet klagat förut
men i år sågs vi spurta i skytteltrafik
till vår egen för badning passande vik ...

Folkpensionärer av hävdvunnet slag
som bortglömda sörjer finns knappast i dag
De är fyllda av livslust och trägna som bina
och ville så gärna vart med oss till China ...

Våra försäljare flyger och far
att sälja de goda produkter vi har
När kan man vänta att motståndet viker
i landets samtliga Konsumbutiker????

NOVEMBER Gula rosor vid Farstaviken
lyste för dig när du gick till fabriken
i regnvåt november till lisa och tröst
Det var en av skönhet välsignad höst.

DECEMBER Begråter vi kvarskatt och väljer Lucia
på Fölungen hamnar vår sista tia
Försjunker sen helt uti "Julamaden"
och präntar GOD JUL på den sista raden.

Annars, som sagt,
överflödar de goda sidorna i husmodern
småbarnsmammans tillvaro. Bara detta
att få arbeta med levande material, med
människofrön, jojo, visst, stundom med
tonvikt på frön, men alltid spännande,
omväxlande, och varför inte rent av rö
rande.

Småpojkar kommer dock inte all
tid att förbli småpojkar som väver sa
gor i vardagen. En dag blir de tonåringar
med allt det innebär och det ger mig en
räddhågans ilning i maggropen. Jag träf
fade en kvinnlig journalistbekant härom
dan. Frågade henne om hon hört ett ra
dioprogram som intresserat mig. 0, ald
rig, sa hon bestämt, när jag hörde att
det troligen hade med ungdomsproblem
att göra så störtade jag bort till appara
ten och stängde av. Ar man journalist
så står ungdomsproblemen upp i halsen
på en och man äcklas outsägligt. Tack,
o, tack, den bekännelsen gav mig liopp.
Låt oss hoppas att alla journalister i det
ta land, av skilda åldrar, oavsett poli
tisk färg och erfarenhet, blir så äcklade
av ungdomsproblemens överdimensione
ring, att de strejkar vid skrivmaskiner
na när upplagesiffror och lösnummerför
säljning kräver av dem att de skall göra
sensationsreportage av ungdomens verk
liga eller inbillade försyndelser.

Rötäggen haussas upp
och deras framfart blir braskande för
stasidesstoff och massor av följsamma
medlöpare skyndar till för att dela be
römmelsen. De där följsamma som lika
väl skulle följa goda ledare om det inte
var så förtvivlat roligt att åstadkomma
så mycket ståhej. Ungdomen är väl inte
sämre i dag än förr, det är bara resur
serna som är så mycket större. Att göra
revolt mot en äldre generation det är
väl bara ett led i mognadsprocessen och
minns inte jag alldeles fel, så gjorde vi
också revolt på ett annat sätt när vi var
unga. Fast vi kom. aldrig på löpsedlar
det var ingen som tyckte att vi var vär
da trycksvärta och skönt var det.

Det där med papper med tryck
kan vara hur farligt som helst. Fast just
nu vill jag inför julen önska i våra brev
lådor de vackra kort som UNICEF ger
ut med julhälsningar på många av jor
dens språk. Det papperet med det tryc
ket har ett gott och mänskligt ärende.
Att hjälpa, att lindra, att hela, att mätta.
Genom att köpa de korten blir vår jul
önskan dubbelt värdefull och ger oss
större rätt att här i vår skyddade och
ombonade vrå av världen njuta av en
GOD JUL. Edla Sofia
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Kommunen bygger
38 nya radhus vid Skogshem

Entrf:fasad.

Gustavsbergs kommun har i samarbe
te med Länssparbanken, startat ett nytt
byggnadsobjekt, som i första hand skall
bereda möjlighet för ytterligare några av
kommunens innevånare, att fil. sitt eget
hem. I den vackra sydvästsluttningen,
norr om Lagnövägen vid Lugnet, har
redan grävskopor och bergborrmaskiner
börjat sitt mullvadsarbete, för att skapa
stadiga grunder !l.t 38 stycken radhus i
1 ½-planstyp, som stilfullt skall smyga
sig in i naturen och bilda en slutkedja
på den tidigare grupphusbyggnationen,
Redan hösten 1960 få de första ägarna
ta husen i besittning och hela byggnatio
nen skall vara slutförd före jul. Husen
uppföres i bostadsrättsform i fyra grup
per och få sin värme från den befintliga
panncentralen, vilken utbygges för ända
målet. Något besvär med eldningen blir
det således inte.

vidare

God standard och färgglädje tack
vare fabriken

Varje lägenhet omfattar 112 m2 vå
ningsyta och innehåller 3 sovrum, var
dagsrum, kök med matplats, hallrum
med möbleringsmöjlighet till finmatsal
eller arbetshörna, badrum, wc, tvättstu-

ga, förråd, soprum, garderober, kapprum
samt balkong. Till 19 av lägenheterna
finnes möjlighet att utbygga garage i di
rekt anslutning till kallförråden. De öv-

riga beredas biluppställningsplatser i an
slutning till gatan eller i ett mindre ga
rage för 7 bilar i den södra delen av om
rådet. Alla biluppställningsplatser kunna
förses med uttag för motorvärmare om
så önskas.

Vid entresidan mot vägen kunna de
blivande nybyggarna plantera buskar och
blommor på ett litet grönområde mel
lan uteförråden, och på baksidan bildar
en terrass en direkt anslutning till natu
ren. Här finnes möjlighet att skapa sig
en skyddad vrå i ett soligt läge.
Husen komma att uppföras i fasadte

gel för att ej bryta mot den övriga
stadsbilden. Det blir litet dyrare med
denna standardhöjning, men betalar
snabbt igen sig. De utvändiga repara
tionerna, som i framtiden kan behövas,
klarar en händig husfader själv av. In
nanför fasadtegelmurarna reses i övervå
ningen en träkonstruktion med god iso
leringsförmåga, för att få ett varmt och
ekonomiskt hus. Mellanbjälklaget gjutes
i betong och taklaget över bottenvåning
en utföres i en fribärande konstruktion.
Härigenom kan väggarna mellan rum
men flyttas eller slopas helt, så att var
dagsrum och sovrum sammanslås till en
hel enhet eller andra förändringar vidta
gas, allt efter bostadsbehov och smak.

I sovrum, kök och nedre hall lägges
linoleummattor på golven, i vardags
rum och övre hall ekparkett, i kapprum
plastplattor och i badrum och wc sintra
de plattor. Balkongen utföres i en fri
bärande impregnerad träkonstruktion
med smidesräcke och mellanfyllningar.

Fasad mot g!irdssidan.
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SOVRUM

Bottenvåning.

Rum och hallar tapetseras medan kök,
bad, wc och tvätt oljemålas.

Standarden i husen blir genomgående
god, med färgat sanitetsporslin samt bide
i badrummen. Denna lyx har kunnat ge
nomföras, i intimt samarbete med Gus
tavsbergs Fabriker AB, som vill gå i spet
sen för införandet av harmoniskt porslin
och god hygien. I vardagsrummet fin
nes givetvis uttag för såväl TV som ra
dio från en gemensam centralantennan
läggning, en sak som tyvärr saknas i
många nybyggda fastigheter.
Husen komma att levereras fullt färdi

ga med grovplaneringen utförd på såväl
fram- som baksida och med de terrassmu
rar, skyddstak och trappor som tillhör
det allmänna. Endast finplanerings- och
planteringsarbeten återstå för ägarna.

Eget hus för 3.000: - - 4.000: -
Då man i dagens marknad söker sitt

eget hem, får man ofta vara beredd på

Souterrängvåning.

höga insatser och stora årsomkostnader.
Ett förmånligt avtal har dock i detta fall
kunnat slutas med entreprenören.
De bostadssparare som äro anställda

på Fabriken, har dessutom förmånen av
ett lån från Fabriken på högst 3.000:-,
vilket givetvis sänker den egna insatsen
med motsvarande belopp. Av vad som
därefter kräves kontant, lånar Länsspar
banken ut halva beloppet. Vi visa här
nedan produktionssiffror och beräknade
omkostnader:

Produktionskostnad

Byggnadskostnad per lägenhet
Tomtkostnad .

Summa kostnad

Finansieringskalkyl

För anställda på Gbg Fabr.
Utlåning från bank 52.250:-
Egen insats 8.250:-

Summa kronor 60.500:- 60.500:-

Lån från Gbg Fabr. 3.000:
Lån från

Länssparbanken 2.625 :-
Egen insats 2.625 :-

56.900:-
3.600:-

60.500:-

Övriga
52.250:-
8-250:-

4.125:-
4.125:-

Summa kronor 8.250:- 8.250:-

Kapital-kostnader

Amort. Ränta Summa
Primär-
lån 33.000:- 1.555:- 1.555:-
Sekundär-
lån 5.500:- 138:- 220:- 358:

Tertiär-
lån 13.750:- 458:- 550:- 1.008:-
Driftskostnader 1.304:-

Årshyra exkl. bränsletillägg . . 3.825 :-

Prel. månadshyra exkl. bränsle 318 :75

Fastigheternas pris torde ligga betyd
ligt under vad man hör från andra
håll och kommunen är att lyckönska till
sina byggnadsplaner, som hoppas vi,
skall skänka många familjer ett trivsamt
eget hem.

Modell och foto: Ark. E [enning,
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I dagarna har Företagsnämnden sitt
sista möte för året. Förslagsverksamhe
ten ägnas nu särskilt intresse. Ett dis
kussionsmöte har hållits i november, där
man rekommenderat en del stimulerande
åtgärder för en vidgad förslagsverksam
het. I samband med en av arbetsmark
nadsparterna i samarbete med TV utlyst
rikstävling under oktober-januari har
KF utlyst tävling inom kooperationen,
där de bästa förslagen belönas med stu
dieresor. Därtill blir det tävling om det
bästa fabriksförslaget och särskild upp
muntringspris till förslag inom respekti
ve fabriker. Rikstävlingen omfattar ock
så en regionstävling med priser på 1000,
500 och 300 kr, medan den stora täv
lingen som toppris har en flygresa till
USA.

Skyddskornmitten hade inbjudit nyc
kelmännen inom skyddsarbetet vid fabri
ken, skyddsombud, arbetsledare och fa
brikschefer, till en skyddstriiff i Bergasa
len den 4 december. Ett hundratal delta
gare undfägnades med kaffe, varefter
Ture Flyboo talade om nya giv inom
skyddsarbctet, bland annat om initiativ
på bioteknologins område. En annan ny-

het var den amerikanska filmen "Det är
säkert Charlie", där huvudrollen spela
des av den kända dockan Charlie med
kumpaner, som trivsamt återupplivade
deltagarnas skyddsmedvetande. En film
om "Mun-till-mun-metoden" jämte in
struktioner utfyllde programmet.

Ur rapporterna från samarbetskom
mitteer m. fl. kan noteras att goda resul
tat nåtts i insamlingsaktioner, bl. a. för
MS-hjälpen och till Rädda Barnen. -
De nyanställda ungdomarna vid fabriken
har avslutat sin introduktionskurs med
studiebesök vid Arbetarskydds utställ
ning i Stockholm, arbetsledarna har be
sökt Domnarfvets Järnverk. Ett nytt
Meddelande från Foretagsniimnden har
utkommit, där protokollet från företags
nämndens septembermöte finns med. Där
berättas också om "Riva del Solc", Resos
semesterby i Italien, där KF disponerar
2 hus med c:a 5 lägenheter, som också
kan får hyras av våra anställda - om
det nu blir 11ågon plats över.

I januari blir det Veteranfest, då en
ny kull med 50 års anställning anslutes
till den celebra klubben. Vid den tiden
planeras också ett informationsmöte med
lärarkåren i Kvarnbergsskolan, en åtgärd
för att skapa bättre kontakt mellan sko
la och fabrik och få intensivare samråd
ifråga om ungdomarnas yrkesorientering.

Antalet besökare vid våra fabriker är
vid det här laget uppe i en siffra bra
mycket över 10.000. - Korpidrotten
laddar upp för vintersäsongen med skid
träning och sikte bl. a. på RM i Bollnäs.
Internt blir det övningar i bordtennis,
korphockey och handboll. - Under hös
ten har vi haft flera deltagare med på

olika studiekonferenser, vid Vår Gårds
industrivecka, vid Sundbyholrn kring
spörsmålet "Alkohol och arbete", i Lin
köping kring anpassningsfrågor i arbets
livet, för att nu nämna några.
Just nu funderar vi på fria lördagar

o. dyl. 1960 eller hur vi ska lägga den
slutliga timförkortningen till 45-tim
marsveckan. Jag vet i alla fall att första
fria lördagen är den 2 januari.

God Jul och tack för i år!

sekr.

"Lunik IV" trodde ni att det var som
vi visar här ovan. Nej men en ganska in
tressant och komplicerad grej, som fa
brikens plastavdelning tillverkar för Se
parator. Det är ett mjölk- och pulse
ringsrör till maskinmjölkning, pressat i
polyamid, eller nylon som vi lekmän kal
lar det. Konstruerandet av verktyget för
detta pressarbete vållade en del huvud
bry, men ing. Wille Karlsson klarade det.
Och produkten har mötts av oreserverad
beundran av både fackmän och vanligt
folk.

Grapbis, den fina schweiziska tid
skriften, ägnar i sitt senaste nummer hela
åtta sidor och 25 bilder i djuptryck åt
Stig Lindberg. Kim Taylor berättar
i en trespråkig (tyska, engelska, franska)
artikel en del yttre data om svensk de
signs kanske störste mångfrestare.

Svensk formgivning kallades Slöjd
föreningens uppmärksammade utställning
under oktober månad i Amsterdam. För
ordet i den förnämliga katalogen hade
skrivits av vår Arthur Hald. Bland ut
ställningsföremålen återfanns våra plast
och porslinsföremål med Carl-Arne Bre
ger och Stig Lindberg som formgivare.
Terma fanns givetvis också med och på
vår bild t. v. beundras den av drottning
Juliana med prins Bertil vid sin sida och
Hald bakom ryggen.



DECHIBER 1959 GUSTAVSBERGAREr

Den största panna, som hittills tillver
kats av Gustavsberg, transporterades un
der natten mellan den 7 och 8 oktober
rill panncentralen för de under byggnad
varande höghusen vid Näsbydal i Täby.
Pannans totala vikt var cirka 36 ton men
bl. a. på grund av dess dimensioner kun
de den ej transporteras i helt tillstånd
utan de tre huvuddelarna - flamugnsde
len och 2 cylindrar om 6 meters längd -
måste transporteras var för sig.

Förflyttningen av flamugnsdelen, vars
längd var 6 meter, bredd 3,7 meter och
höjd 4,2 meter, krävde noggranna för
beredelser. Den exakta färdvägen måste i
förväg rekognoseras och fastställas, var
vid man hade att taga hänsyn till bl. a.
fria höjden under viadukter, spårvägs
och belysningsledningar, broars bärighet,
förekomsten av trånga passager och ga
tukorsningar 111.111. Då gällande bestäm
melser om högsta tillåtna axel- och bog
gietryck samt bredd komme att avsevärt
överskridas måste särskilt tillstånd in
hämtas hos Länsstyrelsen och Stockholms
stads myndigheter. Med tillstånden var
givetvis förknippade villkor, som måste
uppfyllas. En av förutsättningarna var
t. ex. att Västerbron, S:t Eriksbron och
Stocksundsbron ej fick passeras samtidigt
med buss-, spårvägs- eller annan tung
trafik samt att transporten framfördes
mitt över spårvägsspåret. Kontakt måste
tagas med polischeferna i berörda distrikt
för att erhålla erforderlig eskort av ra
diobilar.
Kl. 24.00 gick startskottet. Vägsträc-

kan Gustavsberg-Danvikstull gick

Täbypannan vid Södra porten i väntan på nattens tolvslag.

snabbare än beräknat tack vare välor
ganiserad samverkan mellan polisbilarna
från Gustavsberg och Boo. Vid Dan
vikstull mötte radiobil från Stockholms
polisen samt från Stockholms Spårvägar
en arbetsvagn, som vid behov skulle kun
na lyfta upp spårvägsledningarna. Ge
nom Stockholm gick de i transporten in
gående fordonen i följande ordning:
Polisens radiobil med de röda varnings

lamporna tända,
lastbil med väl synlig skylt "VARNING.

BRED TANSPORT",
spårvägens arbetsvagn

r
I

dragvagn och trailer med pannan,
personbil med chefen för Lemnells Åkeri.

Vid Solnabron mötte Solnapolisen och
vid Stocksundsbron mötte Danderydspo
lisen.
Kl. 4 på morgonen befann sig pannan

på byggnadsplatsen.
Att transporten kunde genomföras så

snabbt och utan några tidsödande kom
plikationer kan i väsentlig grad tillskri
vas den goda samarbetsviljan hos samt
liga deltagare och inte minst de rutinera
de polismännens snabba åtgärder i olika
situationer.

Lagerbyggnaden för sanitet-, badkars- och plastvarorna har hunnit ett stycke på väg. I schaktet har sprängts eller grävts 34.000 kbm.
sten och lera. Man gjuter nu murarna för andra planet. Till sin hjälp har man hyrt en Lindenleran, som är mycket nyttig. - Till
vänster fyller man för avloppsledningen, som har ett djup på 6 meter.. - Det stora bygget beräknas bli färdigt till hösten 1960,
och då ska vi till förfogande ha två plan på 8.000 kvm. golvyta. Bas för jobbet är byggmästare Göransson.
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Kvinnolönerna
I de sista av dessa dagar har man

från den centrala fackliga ledningen
gjort uttalanden som syftar till att för
verkliga det gamla fackliga kravet om
lika lön för lika arbete. Detta är inte
en dag för tidigt. Det återstår nu en
dast att invänta och se hur detta prak
tiskt skall genomföras.

För det första måste man ha en defi
nition över vad som menas med lika lön
för lika arbete. Om man med lika lön
menar sådana fall där man och kvinna
utför precis samma arbete, då blir pro
blemställningen enkel, men då får lika
lönskravet en ganska begränsad omfatt
ning. Detta beror närmast på det förhål
landet att vid industrier med många
kvinnliga anställda har man i regel grän
ser mellan manligt och kvinnligt arbete.
Det finns fabriksavdelningar med endast
kvinnor, medan andra avdelningar och
därmed även andra arbetsuppgifter är
förbehållna männen. Vid avdelningar
med. både manlig och kvinnlig arbets
kraft är vissa arbeten sedan gammalt
avsedda för män, medan kvinnorna får
hålla sig inom sitt speciella område. Ge
nom denna strängt uppdragna arbetsför
delning mellan könen skulle likalönen gå
de flesta kvinnor förbi.

Om man däremot med likalönen avser
att kvinnorna i löneavseende skall lik
ställas med männen, ja då får problem
ställningen en mycket större räckvidd.
Då kommer vi in på företagsekonomiska
och samhällsekonomiska, ja till och med
handelspolitiska frågor av mycket stor
omfattning.

Vid framställning av en viss vara
måste man kalkylera med de omkostna
der som är förenade med tillverkningen
av produkten ifråga. En ganska bety
dande del av vad en vara kostar utgö
res av arbetslönen. De varor som har
tillverkats av kvinnor med låga löner
har därför kunnat köpas till ett billigare
pris. Om nu kvinnolönerna skulle höjas
i nivå med männens löner medförde det
ta en automatisk stegring av de varu
priser som det här är fråga om. Det
skulle med andra ord leda till en en
gångsinflation vars omfattning det är
svårt att närmare precisera. Det gamla
påståendet att det är arbetsgivaren som
tjänar på att anställa kvinnor och under-

Vår eviga "neger/råga" kallas ibland problemet om kvinnolönerna. Kärnan är väl egent
ligen frågan om ersättningen för likvärdigt arbete - men innan man har kommit så långt
finns tydligen många hinder i vägen. Axel öhlund tar upp kvinnolönerna till diskussion
i Fritt Forum, och gör det utan hämningar tycks det. Det vore märkvärdigt om han icke
fick svar på tal - för säkerhets skull har Red. tillåtit sig att göra några anmärkningar.

åriga är i varje fall ett ganska förlegat
talesätt. För skulle detta vara riktigt
borde ju de största vinsterna finnas vid
de industrier där de flesta kvinnor är
anställda. Detta är ju som bekant inte
fallet.
Aven om vi är beredda att påtaga oss

de bördor i form av högre varupriser
som skulle bli följden av högre kvinnolö
ner, är därmed problemet inte löst. En
betydande del av vår produktion går
på export. Vi har här att kämpa mot
en allt hårdare konkurrens. Om nu vå
ra kvinnolöner och övriga omkostnader
för varuframställningen blir för höga le
der detta slutligen till svårigheter att
finna avsättning för våra varor. Följd
verkningarna skulle slutligen leda till
sysselsättningssvårigheter och arbetslös-·
het.

Aven om man inte skall överdriva en
höjning av kvinnolönerna och dess andel
av produktionskostnaderna, måste det
dock vara en facklig angelägenhet att
medverka till att industrin får arbeta
under likvärdiga förutsättningar och
konkurrensbetingelser. Detta gäller i bå
de nationellt och internationellt avseen
de.

Vi har under de senaste åren fört cen
trala förhandlingar som bland annat syf
tat till en jämnare inkomstfördelning
bland löntagargrupperna. Men man har

även fått taga hänsyn till industrin och
de olika förutsättningarna som funnits
när det gällt att åtaga sig ökade omkost
nader.

Står vi inte redan nu inför problemet
att utvidga de centrala lönerörelserna
till att omfatta större regionala områden,
t. ex. de nordiska länderna eller den s. k.
7-statsgruppen? Kan man träffa uppgö
relser angående gemensamma tulltaxor,
arbetstids- och arbetarskyddsfrågor, bor
de det även finnas vissa förutsättningar
att utbygga det fackliga arbetet till att
omfatta lönefrågor. I varje fall synes en
lösning av kvinnolönerna mera ligga på
det internationella planet än det rent na
tionella. Här kunde den fackliga rörel
sen till och med räkna med bistånd från
arbetsgivareorganisationerna, i varje fall
från de länder som räknas till höglöne
länderna.

Men frågan om kvinnolönerna har fle
ra aspekter.

De senaste årens lönerörelser har i fle
ra fall lett fram till en "pott" som de
lokala parterna har fått fördela på bästa
möjliga sätt. I regel har de grupper som
legat sämst till fått de största höjning
arna. Detta har då särskilt gällt special
tidlöner, kvinnolöner och lågt liggande
ackord. Om vi har en industri där ett
stort antal kvinnor utför samma arbete
som männen, fast mot lägre betalning,
är då männen beredda att avstå av sina
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lönehöjningar till sina sämre lottade
kvinnliga kolleger? Knappast.

Inom en industri där endast ett fåtal
kvinnor är anställda, och där det stora
flertalet utgöres av män, där kan man
gott visa den generositeten att ge kvin
norna en större del av den gemensam
ma potten. Men där kvinnorna blir fle
ra, kanske till och med i majoritet, där
ställer det sig svårare med en löneut
jämning.

Vi har fortfarande allt för stora löne
o jämnheter bland männen inom den
svenska industrin. Skulle vi nu införa li
ka lön för lika arbete skulle lönediffe
renserna bland kvinnorna bli ännu stör
re. De kvinnor som fick arbeta mot man
ligt ackord skulle i flera fall uppnå en
högre förtjänst än de kvinnor som arbe
tade på kvinnliga avdelningar med
kvinnligt ackord. Ett motsatsförhållan
de skulle då lätt uppstå mellan dessa
kvinnogrupper. Aven om detta problem
inte bleve allt för stort är det dock värt
att notera.

Det finns arbetsområden där den
kvinnliga arbetsprestationen är högre än
männens. Om det på dessa områden
finns både manlig och kvinnlig arbets
kraft kunde det unika inträffa att kvin
norna kom upp till en högre lön en
männen. Allt under förutsättning att det
tillämpades samma ackordsättning. Det
finns åter arbetsområden där den man
liga prestationen ligger högre än för
kvinnorna. Detta senare är väl även det
vanligaste.
Hur skulle nu en generell lönelyftning

av låt oss säga 2 proc. verka för dessa
grupper? Från mitt eget arbetsområde
är det 20 proc. lägre ackordsriktpunkt
för kvinnorna än för männen. Den
kvinnliga förtjänsten ligger däremot 40
proc. lägre än männens. Rent teoretiskt
borde detta betyda att den kvinnliga
prestationen är 20 proc. lägre. Vi har nu
en avdelning där det utgår lika lön för
lika arbete, det vill säga, män och kvin
nor har samma ackord.

På vår avdelning tjänar männen 5
kronor per timme. Då kvinnorna på
samma avd. har 20 proc. lägre presta
tion blir deras lön 4 kronor per timme.
En höjning av detta ackord med 2 proc.
ger således männen en löneökning av 10
öre per timme medan kvinnorna får 8
öre per timme.

I vårt exempel har däremot de kvinn
liga ackorden höjts till att ge 10 öre per
timme vilket i procent räknat är något
högre än vad männen fått. Resultatet
av denna lönejustering innebär således
att de kvinnor som arbetar mot manligt
ackord fått 8 öre i påökt per timme,
medan kvinnor som arbetar mot kvinn
ligt ackord erhållit 10 öre per timme.

Ovanstående exempel är ingen fantasi
produkt utan hämtat från det praktiska
livet. Det ansluter sig för övrigt till hu
vuduppgörelsen mellan LO och SAF för
de två senaste åren.

En höjning av ackorden efter procent
regeln kunde få precis motsatt verkan
därest kvinnorna tjänade mera än män
nen vid arbete efter samma ackord.
Nu bör det kanske anföras att det

finns arbetsplatser där prestationen är
ganska likartad mellan män och kvin
nor, i varje fall på sådana arbetsområ
den där män och kvinnor arbetar efter
samma ackordstaxor. I sådana fall skul
le givetvis förtjänstlyftningen bli jäm
nare än vad som anförts i ovanstående
exempel.

Sen har vi en rad konventionella mo
tiveringar som talar mot ett införande
av lika lön för lika arbete. Vi har kvin
nornas högre bortavaroprocent, deras be
gränsade användbarhet för olika arbets
uppgifter osv.

Utan att fördjupa mig i dessa argu
menteringar anser jag att likalönen skul
le medföra en ganska stark utgallring
av kvinnorna från vissa arbetsområden.
Men det skulle även leda fram till att
kvinnorna fick underkasta sig arbetsupp
gifter med större fysisk ansträngning. Ar
betsuppgifter som tidigare betraktats som
typiskt manligt.

Vi har för närvarande lägre fackför
eningsavgifter för kvinnor än för män.
Ett genomförande av lika lön för lika
arbete, eller väsentligt höjda kvinnolö
ner, torde även aktualisera frågan om
samma konrigenter för män och kvin
nor. En ändring av Arbetslöshetskassans
dagsersättning bleve även aktuell.

Man gör knappast kvinnorna någon
rättvisa genom att lösrycka en grupp
kvinnor som genom en tilifällighet kom
mit att utföra samma arbetsuppgifter
som männen. Alla de övriga kvinnorna
som utför lika stor arbetsprestation, men
som gör det på kvinnliga avdelningar,
skall de lämnas utanför det eventuella
lönelyftet? Detta kommer inte att gagna
våra arbetsamma och plikttrogna kvin
nor på arbetsmarknaden.

Vill vi skapa verklig rättvisa åt kvin
norna måste kvinnolönerna höjas utan
avseende av vilka arbetsuppgifter de ut
för. Lika lön för lika arbete måste då
ersättas med: ge kvinnorna en större an
del av det gemensamma produktionsre
sultatct.

Ar vi överens om detta måste vi även
vara beredda att ta de konsekvenser som
blir den naturliga följden. Följdverk
ningar som sträcker sig på prisbildning
ens, sysselsättningens och de manliga lö
nernas helgade område.

Axel öhlund

Red:s anmärkning
Min gode Olhlund! Jag gissar att en och

annan J lasekrersen, både manliga och kvinn
liga, som söker hänga med i ditt resonne
mang, vill ge dig svar på tal. Jag satte flera
frågetecken i ditt manus och reagerade all
deles särskilt för din mening att det vore
unikt om kvinnor fick bättre betalt för att
de gör en bättre arbetsprestation än de man
liga kollegerna. Man kan ju undra varför in
te kvinnor tycker att det är unikt att män
kommer upp till högre löner för mindre
prestation? Det är kanske där felet ligger!
Det vore intressant också att veta varför du
anser att samhället tar på sig "bördor", ba
ra om kvinnolönerna höjs. Industrin arbe
tar ju inte under likvärdiga betingelser utåt
ifråga om de manliga lönerna. Vi i Sverige
ligger tydligen högre därvidlag än konkur
renter på annat håll. För att få bättre avsätt
ning pil. våra varor ska vi alltså ta och sänka
lönerna för våra varor? Ja, det finns många
som resonnerar så. Jag vet att du skärpt
det hela för att få debatt. För att få en liten
start, passade jag på att intervjua en av mi
na kvinnliga kolleger ii ämnet, och fick föl-
jande synpunkter: '
- Det är alldeles riktigt att kvinnolöner

na ligger på ett internationellt plan. FN:s
arbetsbyrå (ILO) har länge och väl försökt
hamra in i sina medlemsländer (däribland
Sverige) två konventioner, den ena om lika
lön för lika arbete, den andra om förbud
mot diskriminering på arbetsmarknaden.
- Högre frånvaroprocent? - Tja. Det

blir billigare att frun är hemma när barnen
är sjuka! Om man och hustru hade lika lön
vore det kanske inte så självklart. Förresten
är frånvaron där så individuell.
- Begränsad användbarhet? - I vilka

fall då? Med teknikens framsteg tas ju allt
mer av arbetets tunga bort, och få arbeten
är numera så fysiskt ansträngande att en
kvinna inte skulle klara dem. Här gör bio
teJmologien mycket för att lösa problemen,
t. ex. ifråga om räckvidder, arbetsställning
ar och lämpligare maskinkonstrukrioner.
Apropå fysisk ansträngning - går det att
hitta på ett tyngre arbete än stortvätt, ser
vitriser med bensporslinstallrikstravar ooh
Jullastade brickor, tidningsgummor med sina
väskor - sånt som små bräckliga kvinns
alltså klarar? För att inte tala om forna
tiders mursmäckor och roddarmadammer.
- Diskriminering!? - Ja, just det! Även

om orättvisan i lön skriker värst, så är det
naturligtvis inte fråga om bara likalön -
utan också att få bort all den förtäckta
diskriminering som finns i s. k. kvinnoyrken.
Kvinnorna inom mentalsjukvården - och
de kvinnliga slöjdlärarna - kom i alla fall
1958 upp till samma nivå som sina manliga
kolleger. Annars hade vi snart nog inte haft
folk i de branscherna.
Till slut vill min kollega ställa en fråga:

Varför utgallring? Inom åtskilliga sysselsätt
ningar är kvinnorna betydligt överlägsna si
na manliga kolleger. T. ex. som traversfö
rare. -
Ja ungefär så gick vårt samtal. - Snart

.får vi väl en officiell rapport från LO-dele
gationen, som studerat likalönsfrågan på en
resa i Europa. I Väst-Tyskland lär man ha
kommit en bit på väg. I grundlagen där har
man ett stadgande som gör det direkt olag
ligt att tillämpa en särskild löneskala för
kvinnor. Vad säger du om det?

G. Dbg
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Ungdomsträffen
startade åter efter sommaruppehållet
torsdagen den 1 oktober i Bergasalen.
Ett hundratal ungdomar tog den omänd
rade lokalen i besittning, stormande gla
da över det färggranna danslyset, de små
fina schackrummen och serveringsbåsen.
Den som ville köpa en läskedryck eller
chokladbit kunde med viss tillfredsstäl
lelse se att förtjänsten numera går till
ungdomsträffen, och för överskottet för
bättras utrustningen av grammofonski
vor, spel o. d. Vi har i år lagt upp en
filmserie om sex stycken filmer av väx
lande karaktär. Sålunda kommer vi att
få se filmer som Bröderna t:lstermans
bravader, idrottsfilmen i Gult och Blått,
samt för de jazzbitna kommer vi att visa
Rock 'n roll Club m. fl. Filmentren är
50 öre. Lördagsdanserna är i full gång.
Varannan lördag bjuder vi på en hel
kväll med orkesterframträdande av vår
egen ungdomsorkester Melody Makers el
ler något rivigare band från stan. Dans
entren varierar mellan 75 öre och 1 :50
kr. Nya given med uppdelningen av flic
kor och pojkar på måndagskvällen har
för flickornas del varit på gott och ont.
Sysselsättningen varierar med linoleum
tryck, syslöjd, halsbandstillverkning mm.
De har eldat i öppna spisen, halstrat
korv och kokat kaffe. Riktigt gemytligt
eller hur? Störningsfritt har det dock ej
varit, några grabbar har smugit som kat
ter kring huset och hittat på en mängd

Medlemmarna i Ungdomsträffen, TWB
och Unga t:lrnar tillönskar alla kamrater
i andra ungdomssammanslutningar i Gus
tavsberg GOD JUL och GOTT NYTT
ÅR!

Väl mött 1960 !

rackartyg. Grabbar skärp er, vi har som
bekant straff för sådant! Pojkarnas mån
dagskvällar i Bergasalen har gått helt
i idrottens tecken, med bordtennisserie,
schackturnering och en serietävling
fiaspelets ädla konst. Vi har flera täv
lingar på gång, vidare planeras ett mo
pedrally. Besök från och på andra ung
domsgårdar är också påtänkta, bl. a. en
lördags-, söndagstripp till Uppsala. Vårt
medlemskort kostar i år två kronor, alla
som bor inom kommunen eller går i
Kvarnbergsskolan och är mellan 14 och
25 år är berättigade att lösa kort.

Conny

TWB
Många undrar kanske vad det är för

något, och varför 16 halvstora grabbar
i åratal sprungit omkring med TWB på
ryggen. Nå ja, några har väl haft kläm
på att T W B utskrivet betyder The
Wood Boys eller på svenska "Skogspoj
karna". Det är en liten förening, som
egentligen haft många sysselsättningar
för att taga bort några grabbars fritids
problem. 1953 i oktober träffades en
sudd grabbar vid den lilla sjön "Potten"
på Farstalandet. Man gjorde upp eld,
halstrade korv, kokade kaffe och hade
väldigt skojigt tillsammans. Det blev fler
träffar. Söndag efter söndag drog en ska
ra käcka gossar ut i naturen eller gjorde
ett besök i dåvarande klubbhuset, Oscars
gamla svinhus i Farsta. Det var dock
trångt om saligheten i detta lilla hus, en
yta på 2 X 1,5 meter stod till förfogan
de. Möten och enklare samkväm hölls
i omgångar med fem och fem åt gången.
Grabbarna ledsnade och dåvarande för
eningsstyrelsen uppvaktade såväl Kom
munen som Fabriksledningen om en liten
stuga, eller en plats anvisad att bygga
en masonitstuga på. Ingen kunde dock
göra något, enär det fordras en mängd
tillstånd, såsom byggnadslov o. d. Då
trädde orienterarna in på scenen och lå
nade ut sin stuga någon gång.

Det stod dock rätt snart klart att nå
gon sysselsättning utöver vandringarna
måste anskaffas. I idrottsföreningens
ställe togs ishockeyn upp på program
met. Man inköpte en målvaktsutrust-

Ett foderbås för rådjuren färdigt för
vinterpåfyllning.

ning, varsin röd troja och satte i gång
träningen. Efter en intensiv hårdträning
utmanades IFK Grisslinge på deras hem
maplan, Grisslinge havsbad. I skenet av
ett halvt dussin strumplampor i "varm
korvgubbsstil" gjordes Grisslingegrabbar
na ljumma och fick ett rejält kok stryk,
0-12 i baken. T W B-killarna tyckte
dock att det här inte var i deras smak.
Skogvaktare Lindstedt uppvaktades om
huggningsskifte, och snart ven yxorna i
luften bakom Lemshaga. Efter ett par
vintrar var klubbkassan stärkt så pass
att man kunde ha sin första stora fest
i Hemvärnsgården. Varsin flicka bjöds
in, mat och dricka inköptes, en grammo
fon lånades och spelet kunde börja. Man
dansade och sjöng mellan tuggorna långt
in på sena kvällen. Flera sådana fester
har under åren hållits på skilda platser.
Ett flertal bil- och båtutflykter har ock
så stått på programmet. Vidare har in
satser gjorts i skogens och naturens tjänst,
sålunda har ett tiotal foderbås uppspi
kats och försätts med foder för skogens
alla djur, som har det svårt med sin fö
da vintertid. Därtill har fågelholkar
tiggts, tillverkats och uppsatts litet var
stans i skogen.

Som slutkläm kan nämnas, att man
nu har en stabil styrelse med Olle Modin
i spetsen, ett fint vinterprogram med
Luciafest, skidtävlingar, femkamper och
utflykter på förslag.

Conny
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Unga Örnar
Tisdagen den 6 oktober började på

nytt Unga Ornar sin verksamhet i Gus
tavsberg. Den har tidigare under många
år pågått i samhället främst tack vare
Sven Lindahls och Gunda Janssons in
tresserade och ihärdiga arbete. När
dessa ej längre kunde fortsätta har det
nu ett par år varit lugnt på fronten.
Nu är det liv och rörelse i Bergasalen

om tisdagskvällarna. Skaran på tio in
tresserade barn första kvällen utökades
hastigt och är nu över etthundratrettio
barn i åldern från 7 t. o. m. 13 år an
mälda. Man arbetar i grupper och varje
grupp har sin sysselsättning. Här före
kommer sålunda teater, sång och musik,
teckning och målning, halmarbete, trä
snide, orientering och en friluftsgrupp.
Avdelningen har dessutom hunnit med
ett par söndagsvandringar. Conny Rolf
och Yngve Nyström tog från början itu
med örnverksamheten och dessa fick rätt
snart unga och bra medhjälpare som har
blivit gruppledare. Dessa är skolflickor
na June Miliander, Inger Porsklev och
Louise Flodmark, konsumflickan Yvon
ne Andersson, Eivor Nygren från Vik
och vidare ynglingarna Håkan Viberg
och Olle Modin.

Foto: Clark Ekonberg.

P!. bildsvepet här nedan ser vi något av den aktivitet som utvecklas av Unga Örnar p!.
tisdagskvällar i Bergasalen. Man tittar p!. film, sysslar med julpynt, sm!.slöjd och spel.

Här syns gruppledarna, ett gäng som orienterar sig i orientering, en sånggrupp m. m.
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'Bland kor och
lera z Cornwall

Det började med brevet. Ett helt van
ligt brev, men med engelskt frimärke,
som damp ned en dag i brevlådan hem
ma i Gustavsberg.
Jag hade länge gått och väntat, kas

tat otåliga blickar efter brevbäraren, och
längtat, längtat efter svar. . . När det
äntligen kom, var det med spänning jag
slet upp kuvertet och läste de första me
ningarna. Jag blev besviken med en gång,
svaret var negativt. Familjen som vi frå
gat hade ingen möjlighet att ta emot
mej. Huset var under reparation, och
ingen plats fanns att överhuvudtaget här
bärgera någon besökare, ännu mindre då
en barnflicka.
"Jaha", tänkte jag, "det här börjar

ju inte så bra", men läste ändå vidare.
Och tur var det. Några rader längre
ned talade brevskrivaren om att en be
kant familj på en bondgård behövde en
flicka som hjälp i huset under några
sommarmånader. Det var inget modernt
hus, skrev hon. Det fanns ingen elektri
citet, och naturligtvis kunde arbetet på
en bondgård bli ganska arbetsamt ibland.
"Bondgård", tänkte jag ... "djur, disk

och ungar" ...
Jag hade nästan aldrig tidigare vistats

på någon bondgård, och ännu mindre
arbetat på någon. Djur, d.v.s. boskap,
hade jag inte kommit i någon kontakt
med, än de gånger då man på långt av
stånd ser kor och får beta - från ett
tåg på väg att föra en till en underbar
sommarsemester.

Saken diskuterades livligt hemma i fa
miljen många kvällar, men eftersom ti
den var knapp, och jag måste ta en
chans för att bättra på min engelska,
och brev dessutom måste skickas inom en
vecka, så bestämdes det att jag skulle få
åka ... Jag kom alltså iväg till slut, efter
åtskilliga förmaningar och goda råd från
oroliga föräldrar, släkt och vänner, som
vinkade av mig. Jag kände redan vid
avresan från Gustavsberg en så'n där
härligt, smått nervöst pirrande känsla i
maggropen. Det var som om en för
smak på äventyret låg i luften, och all
ting var så outhärdligt spännande. Bond
gården och arbetet på den låg ännu så
länge relativt långt bort i mitt medve
tande. Jag siktade främst på mötet med
en gustavsbergskamrat som var bosatt i

London, och hos vilken jag skulle över
natta.
Jag anlände till London, allt enligt

tidtabellen, och klarade mej fint genom
tullen på min knaggliga engelska. Min
kamrat mötte mej och lotsade mej genom
vimlet ut till en stor elegant engelsk bil,
vid vilken en lika elegant leende engelsk
dam tog emot mej och hälsade mej väl
kommen till England. Vi åkte ut till fa
miljens stora moderna villa i utkanten
av London. Där avlöste den ena finessen
den andra i fråga om rationalisering av
köks- och hushållsarbetet. Allting var
flott, elegant och ändamålsenligt, och na
turligtvis vida överlägset interiören i vår
svenska trävilla hemma i Gustavsberg.
Huvudvärk hade jag haft under resan,

och den blev inte bättre av att jag hela
tiden måste anstränga min stackars hjär
na med att leta efter engelska glosor.
Min kamrat och jag pratade hela natten,
nyheter och skvaller hemifrån Gustavs
berg ventilerades och diskuterades liv
ligt, och sömnen den natten var det då
ligt med.

Följaktligen var det en ganska trött
svensk flicka, som följande dag anlände
till den lilla stationen, belägen långt ned
i den sydligaste spetsen av England. Mö
tet med bilen som mötte mej blev nästan
en chock. Kontrasten mellan den och det
eleganta vrålåket från London var på
fallande, och jag tvivlade faktiskt på att
denna bil skulle hålla hela vägen till
bondgården, som låg en bra bit därifrån.
Min blivande matmor och arbetsgivare
såg däremot mycket trevlig ut, en typisk
bondhustru, säker och manhaftig i rörel
serna. Efter några välkomnande ord och
några ursäkter om bilen var vi på väg
till den plats, som för några månader
framåt skulle vara mitt hem. En blick
ut genom bilrutan, som förresten var ut
slagen, sade mej att jag hade kommit till
en vacker del av England. Ett mjukt
böljande landskap, med stora hedar om
växlande med rätt höga och vidsträck
ta kullar, där halvt vilda hästar tillsam
mans med tusentals får strövade om
kring, gjorde att jag genast kände en viss
trivsel. När sedan solen bröt fram ge
nom molnen och belyste det hela, så för
svann till en del känslan av att vara en
sam och långt, långt hemifrån. Några
dagar senare var jag redan hemmastadd
på gården. Barnen blev jag vän med på
en gång, och de svenska sagoböcker som

Mina bästa vänner var kalvarna.

jag hade tagit med, uppskattades livligt
och jag fick ideligen översätta texten så
gott jag kunde. Huset, vande jag mig
vid så småningom, men i början var
jag nog inte riktigt överens med den ar
kitekt som ritat huset.
Det här huset - ja det var egentligen

två hus, sammanfogade genom en gång,
över vilken ett tak av glasrutor var upp
satt - var för all del ganska trivsamt
i all sin röriga charm, men om man inte
är särskilt förtjust i att vada i vatten
om man vill förflytta sig mellan husen,
så föredrar man nog antingen ett helt
glastak där inget regn slipper igenom, el
ler inget glastak alls. Jag vande mig vid
detta, liksom vid allt annat så småning
om, och upptäckte, att jag till slut blev
lika lantlig i tänkesätt och handling som
alla andra på gården. I början rullades
håret noggrant upp varje kväll, och om
mornarna sattes det vanliga läppstiftet
plus litet mascara på av bara farten. En
ren kjol och ett par bekväma skor full
bordade verket, och sedan var jag färdig
att gå ut och arbeta - trodde jag. Den
na uppfattning behöll jag dock inte nå
gon längre tid. När jag några kvällar
å rad hade tagit av mej en smutsig kjol,
och mödosamt petat bort den värsta
dyngan på skorna, beslöt jag att försöka
få tag på några andra slags arbetsklä
der. Jag hittade en gammal rock och ett
par gummistövlar, som någon arbetare
på gården tydligen tröttnat på och läm
nat. Stövlarna var åtskilliga nummer
för stora, men med ett par tofflor inuti
kunde jag i alla fall förflytta mej något
så när. Utstyrd på det sättet gick jag
varje morgon sömnigt, men villigt, upp
och ut för att fösa in korna till mjölk
ning. Jag var innerligt glad att ingen
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av mina kamrater kunde se mej just då.
De skulle säkert ha fått sej ett gott
skratt.

Allting var olikt det jag tidigare hade
varit med om. Människorna, trakten,
språket, ja allt skiljde sig från vad jag
var van vid från skolan och rutinen
hemma i Sverige. Men jag trivdes, triv
des bland människorna, och med dju
ren. Och naturligtvis med detta att
själv vara intressant och främmande.

Staden där jag bodde var liten. Den
hade alltid varit liten, inga industrier
fanns som kunde sysselsätta något större
antal människor. Den var gammal, så
gammal att ingen visste när den egentli
gen hade kommit till. Den hade alltid
funnits där, och byggnaderna var gamla,
små, typiskt engelska hus.

Allting var litet och mycket pittoreskt,
och när man gick genom stadens gator,
eller rättare sagt gata, ty det fanns bara
en större sådan, kändes det som om tiden
alltid hade stått stilla där. Det kunde
lika gärna ha varit år 16 eller 1859 som
1959. Om man kom som turist fanns
det inget intressant att titta på i staden.
Därför kom det sällan några besökare
dit, och det väckte naturligtvis stor upp
märksamhet, när en flicka från ett litet
land någonstans uppe i Norden, där alla
är ljushåriga, och det alltid är väldigt
kallt, plötsligt uppenbarade sig. När
jag gick genom gatorna i början, kände
jag hur allas blickar riktades mot mej
och hur folk slutade prata och bara stir
rade så fort jag närmade mej.

Men så småningom blev ju männi
skorna vana vid mej, och jag vande mej
vid dem. Jag träffade nya människor,
lärde känna olika typer av folk och fick
många, många nya vänner. Jag besökte
en dag stadens grammer-school. Jag an
tar att det är närmaste motsvarigheten
till våra läroverk. Där fick jag också
träffa flera ungdomar. Det var verkligen
kul att jämföra plugget hemma med den-

na skola. Egentligen var det inte så
stor skillnad. Disciplinen var väl unge
fär den samma, lusten att plugga lika,
tror jag. Men jag tyckte att dom engelska
ungdomarna verkade litet latare än oss
svenska när det gällde att plugga språk.
Men det är ju klart, att när man som
modersmål har ett språk, som man väl i
de flesta fall kan och blir förstådd på
över hela världen, så kanske det inte blir
samma intresse för att sätta sig in i ett
främmande språk.
När jag kom till skolan på morgo

nen, jag skulle stanna där hela dagen,
så gick jag naturligtvis fram till första
bästa ingång, men det skulle jag inte
gjort, för med detsamma kom en flicka
fram till mej och talade om att det ab
solut inte var lämpligt för en flicka
att gå igenom pojkarnas ingång. Något
snopen hörde jag på när hon berättade
att pojkar och flickor hade skilda in
gångar till skolan, även fast det var en
s. k. samskola. En annan sak, som ver
kade konstig för mina ögon, var de
egendomliga "överdragsrockar" som alla
lärare bar. Jag kom egentligen aldrig
riktigt underfund med vad dessa hade
för funktion, men jag antar att det inte
var för att skydda kläderna, snarare
hade de väl något med traditionen att
göra. Jag stannade som sagt en hel dag
i skolan, var med på alla lektioner, åt
skolfrukosten, som förresten var hemskt
god och kostade en shilling, och pratade
och svarade på frågor om Sverige, dvs.
vad jag kunde komma ihåg för tillfäl
let. Alla var mycket intresserade, men
det verkade inte som om dom hade någ
ra större begrepp om vad Sverige egent
ligen var för ett land. Att det var kallt
visste dom, också att Stockholm var hu
vudstad, och att vi har en mycket hög
social standard. Man kände förstås till
Ingemar Johansson, som var aktuell just
i dagarna, och att Ingrid Bergman kom
från Sverige.

Alla i skolan bar särskilda skolunifor
mer, och för flickornas del var allt som
hette smink och smycken förbjudet. Ing
en flicka fick ha rött på läpparna, och
höga klackar på skorna till skolunifor
men ansågs vara ett brott mot vad som
passade sig. Jag frågade om dom tyckte
det var bra med uniformer, och allihop
svarade ja. Det skulle bli en sådan för
skräcklig tävlan och skillnad i fråga om
kläderna annars, påstod dom. Nu var
alla lika och ingen avundsjuka eller hög
färd kunde förekomma. Kanske dom ha
de rätt, kanske inte, jag är inte säker.
Men jag för min del tycker förstås att
skoluniformerna kunde ha varit litet
snyggare och smak.fullare.

På kvällen inbjöds jag till skoldans.
När jag gjort färdig mina sysslor på
farmen för dagen, dvs. tagit in korna
till mjölkning, diskat, badat minstingen
och med viss möda fått de andra två
småbarnen i säng, stängde jag in mig för
att snygga upp mig. Jag hade ju inte
tagit några danskläder med precis, men
en skjortblusklänning och ett par hög
klackade skor fick vara fint nog. Till
sammans med en ny kamrat anlände jag
till skoldansen, som var avsedd att äga
rum på en stor gräsplan, men eftersom
dimman låg tät över nejden, så fick vi
flytta in i skolans matsal. De flesta av
lärarna var också med och ägnade sig
flitigt åt dansen. Nog för att skolung
domarna var rätt lika de svenska, men
jag skulle inte kunna föreställa mig en
liknande skoldans hemma. Man dansade
ideligen "square dances", en slags säll
skapsdanser med turer, som i början för
bryllade min arma hjärna. När jag till
slut vågade mig upp på dansgolvet, så
tyckte jag att danserna, som verkat så
skrämmande invecklade, egentligen var
mycket trevliga. Klockan 11 var dansen
slut och alla gick hem till sitt. Nu hade
jag träffat en hel del nya ungdomar och
på så vis kom jag också med dem på

Fr&n kullarna hade man vacker utsikt. Den lilla stadens affiirsgata.
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En brant vägg i det stora lerschaktet.

andra träffar i den lilla staden. Man
samlades här som annorstädes för att
pisa skivor. Elvis Presley, jazz o. d. och
lyssnade också gärna på Luxemburgs ra
dio, som var favorit bland lyssnarstatio
ner med senaste schlagers. Eftersom alla
inre fick vara med på den officiella dan
sen en gång i veckan i Town Hall, ord
nades i stället partys. Man hade skivor
med och spisade och dansade till dem
i de olika hemmen, där utrymmet så till
lät. TV:n var inte så populär, den hade
för länge sedan förlorat nyhetens behag,
och man sovrade starkt bland program
men. Idoldyrkan var ganska utbredd
bland ungdomarna. Men inte så mycket
av Elvis eller Tommy - nej nya stjär
nor växlade ständigt och man följde no
ga skivbarometern. Just nu var det Cliff
Richard som stod i topp.
Ett extra intressant studiebesök var

det jag fick göra vid lergruvorna. När
man hörde att jag kom från en trakt där
man hade ett "pottery", och att vi häm
tade vårt råmaterial från Cornwa!l, be
stämdes det att familjen skulle ta en
helsöndag ledigt och fara och hälsa p:\
några vänner som bodde i lerdistriktet.
i åkte alltså iväg hela familjen i bilen,

ungarna och jag på flaket, och de övriga
hopträngda i framsätet. Vi hade en
ganska lång väg framför oss, men vi
kunde hela vägen på långt håll se de
stora, sockertoppsliknande, vita sandhö-
arna som tydligt visar var lerschakten
'inns. Vi lämnade av mamma och bar
nen på sandstranden, vid det turkosblå
avet, och lovade att komma och hämta

dem senare. Så åkte jag ensam flicka iväg
tillsammans med tre stora starka karlar.
Nog visste jag att det inte bara var

att ta upp leran ur jorden och sedan
dreja till en vacker vas, men att det var
en så omständlig procedur, som det i
verkligheten är, hade jag inte föreställt
mig.

Vi började med att klättra ned i den
stora gropen, som väl närmast liknade
ett stort gruvschakt. Det var söndag
så inga arbeten var igång, men jag kun
de ändå livligt föreställa mej hur det
måste se ut under arbetstid, med mäng
der av leriga män i färd med att spola
ned leran från schaktets väggar. Man
spolade med stora sprutor, kraftigare än
dem som brandkåren använder hemma i
Sverige. Det var stora tunga saker, och
det måste vara arbetsamt att hålla en så
dan i styr. Jag försökte att lyfta en, men
den var alldeles för tung för mej.
När leran väl kommit ned från väg

garna, berättade min guide, måste den ju
transporteras upp från schaktet på nå
got vis, och enklaste sättet att göra det
på var att lösa upp den i vatten. Sedan
den grövsta sanden tvättats ur leran i en
stor "sump", blandades leran och vatt
net till en vällingliknande, tjock vätska,
som sedan kunde pumpas upp till mark
ytan. Sedan fördes den vidare genom
långa "pipelines" till nästa plats, där
den skulle genomgå den verkliga re
ningsproceduren. Efter att ha gått ige
nom fyra olika kanalsystem, var leran
vit och smidig, och kändes så där behag
lig att ta i som en fin lera skall vara.
Den finaste leran är den som man får

ut sist.Det finns olika kvaliteter på lera
liksom på allt annat, och naturligtvis
också olika prislägen. En del av leran
exporteras våt, en lika stor del torr och
malen till fint pulver.

Vi kom till något liknande en stor
fabrik. Ur den långa skorstenen bolmade
en tjock vit rök, men det var inte van
lig rök, fick jag veta, utan lerdamm.
Jag fick hosta bara jag tänkte på hur det
skulle vara att vistas där dagarna i än
da, men arbetarna verkade inte som om
dom var nämnvärt besvärade av detta.

Vi kom in i ett par stora salar, där
hela golvet var täckt med den ljusa le
ran, och där det var förskräckligt varmt.
Leran hade delats in i stycken ungefär
så stora som två tegelstenar tillsammans,
och man såg hur det bubblade och sjöd
i den ångande leran. Det var alltså här
som leran torkades. I fyra dagar låg den
och sedan var den så pass torr att man
kunde lyfta den styckena som sedan skul
le malas till pulver. Vi fick gå på sma
la gångar vid sidan av golvet och jag
var · hela tiden livrädd ätt jag· skulle
trampa bredvid och bränna mej på den

Kanalsystem där leran tvättas.

heta leran. Arbetarna som måste gå på
leran, hade. stora specialgjorda stövlar
som var försedda med tjocka träbottnar.
Innan vi gick vidare till nedre våningen,
lyfte min guide på en lerklump mitt
ibland de andra på golvet och visade
mej, att här hade arbetarna sitt speciella
uppvärmningsställe för sina pajer. Så
såg vi hur leran maldes och automatiskt
packades i papperssäckar för vidarebe
fordran ut i världen.

Det finns naturligtvis en hel del olika
sätt att behandla leran på, det här var
ett av sätten, och naturligtvis tyckte jag
att det var kul att få se vad som egent
ligen hänt med den lerklump, som dre
jaren i Gustavsberg slänger på drejski
van, innan den kommer så långt. Efter
besöket i lerans hemort kände jag mig
som en lergubbe. Håret var fullt av ler
damm, skorna, kläderna och ben och ar
mar var ljusgrå av torkad lera och jag
var allt annat än fräsch. Men vi hade
haft en rolig och intressant eftermiddag,
och det var huvudsaken. Förresten viss
te ni att man inte bara använder leran
till att göra porslin av? Den används
till mycket annat, bl. a. som råmateriel
till papper och tandkräm. Det visste inte
jag, men jag borstade ändå tänderna da
gen därpå.
Klockan hade redan hunnit bli myc

ket, och vi fick säga ett hastigt farväl,
för att återvända hem till kor som otå
ligt väntade på att bli mjölkade.

Så gick livet vidare på bondgården,
några veckor framåt, och ofta upplevde
jag nya och spännande saker, men till
slut nalkades i alla fall elen stund då det
var dags för mej att packa ihop, och
säga adjö till människor och platser som
jag fäst mig vid och som liksom hade
blivit en naturlig miljö för mej, Jag åter
vände hem till Sverige, blev vanlig skol
flicka igen och var snart inne i den van
liga rytmen: Upp på morgon, till skolan,
hem från skolan, läxor, i säng, och så
upp nästa morgon igen. Den enda skill
naden från förra terminen är vät att jag
har minnen att leva på, minnen från en
underbar sommar, underbara människor
och annorlunda miljö:

Ia.
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Min vän Benjamin
har bestämda åsikter om nästan allt
mellan himmel och jord. Nästan allt,
säjer jag, eftersom sådant som inte går
att anlägga kooperativa eller partipoli
tiska synpunkter på helt faller utanför
Benjamins intressesfär. Benjamin är allt
så kooperatör och partiman från topp
till tå och ända ut i fingerspetsarna. Om
nu någon förstår vad jag menar? Vilket
förresten kan göra detsamma. Nåväl, en
kväll träffade jag på honom vid det
gamla vackra vita huset i den snart fär
digplanerade Centrumparken mitt emot
kyrkan. Han stod och såg så glad ut,
att jag måste stanna och fråga: - Ben
jamin lille, har du vunnit? - Åh nej,
broder.· Jag bara råka tänka på sign.
T.B :s vidräkning med köttpåspartiet.
Det gladde mej ända in i hjärterötter
na! - Köttpåspartiet? Ååh! du menar
de där som köper veckopåsar innehål
lande bra varor till billigt pris? - Just
dom, ja! röt Benjamin och blev svart i
blicken. - Nå, säjer jag tröstande, dom
tröttnar nog snart. - Tröttnar ... ! Men
ska kooperatörer förnedra sej till sådant
osolidariskt handlande? - Nej, men dom
har väl aldrig utgett sej för att vara
kooperatörer? Kooperatörer är man om
man är besjälad av kooperationens ide
innehåll. Kund och medlem kan man va
ra därför att man är slug nog att utnytt
ja detta idcinnehålls praktiska resultat.
- Och nu tycker du förstås att dessa
kunder är riktigt sluga, när dom miss
gynnar ortens eget affärsliv?-Nej, visst
inte! Tvärtom tycker jag att den minsta
lilla eftertanke skuile säja dessa Hemkö
pare, Veckopåsköpare och andra Utom
byshandlare att ju mindre man utnyttjar
hemmaaffärerna, ju mindre har dessa
möjlighet att förbättra och vara till lags!

Nej, nu måste jag kila,
säjer Benjamin, så jag hinner med bus
sen. - Ska du in till sta'n i kväll? - Ja,
du förstår, gumman såg en annons om
möbelrealisation på NK, så jag tänkte
fara dit och försöka komma över ett par
bra köksstolar. - Säjer du de, säjer du
de, Benjamiiin!? Benjamin tittar litet för
vånat på mej. Han tyckte kanske att jag
betonade hans dopnamn något affekte
rat. Jag låtsar som om det regnar. -
Hör du, jag följer dej till bussen. - Vi
promenerar sakta bort mot vägen för
att runda kyrkan och komma ner till

hållplatsen. Vid räcket stannar vi och in
andas den friska luften av sjöbrisen:
- Ah! utropar Benjamin, det doftar sur
strömming! - Vi pratar så litet hit och
dit. Kommer in på uppfostringsfrågor
och diskuterar kommunens byggnadspro
jekt. Ställer frågan varför inte den mot
Centrumparken vättande sidan av
Kvarnberget kan terrasseras i tre plan
och bebyggas med tvåvånings radhus.
Berömmer kommunens planer på att
skaffa hit goda skattebetalare genom att
bygga egnahem, som förutom insatsen
kommer att kosta c:t trehundrafemtio
kronor i månadshyra. (Åtminstone de
första åren.) Gläds åt att Johanna på
andra våningen i Höjdgatan inte ska be
höva vänta med att sätta på kaffepan
nan tills Anders Petter slutat vattna i
trädgården, när det nya och fina vat
tentornsprojektet blir realiserat. Vi ska
kar båda bedrövat på huvudena vid an
blicken av de bedrövliga träskjulen mel
lan blå porten och gamla kontoret. Ben
jamin lovar att tala med Hjalmar om
den saken. Vi står en stund tysta och
beundrar Sveriges mest fotograferade
båtbrygga. (Foto: H. 0.)

Benjamin mumlar något.
Så utbrister han högt: - Ja, han har

rätt, T.B. ! En breddning av studieverk
samheten måste till. Vi måste skapa Vi
anda och göra varandra till medvetna
kooperatörer. - Studieverksamheten lig
ger väl inte för fäfot? - Nej, men bred
den, bredden! I de studieämnen det här
gäller är det samma deltagare år efter år.
Det är jag, Lövbom, Bengtsson, Sjöberg,
Lindblom och ett tiotal andra gamla och
pålitliga kämpar. Men var är ungdomen
och den yngre medelåldern? - Tja, folk

har väl så pass bra nu så att dom före
drar litet roligare fritidssysselsättningar.
Det är ju bara mänskligt. - Men kvirra
det kan dom! I går skälldes jag med
Kalle Jöns. Tänka sej, han visste inte ens
vad KF betydde. Men att KF hindrade
all fri konkurrens, det trodde han sej
veta. Att motsatsen är och har varit fal
let: att KF slagit sönder monopol och
kartellbildningar, kämpat och vunnit
över motståndare med minst sagt osunda
affärsmetoder, infört bättre köpvanor,
gått i spetsen för en högre affärskultur,
varit mera lyhörd för affärspersonalens
krav på förbättringar, alltid verkat efter
mottot ATT TJA.NA VARANDRA
ICKE PÅ VARANDRA, se, de kände
han inte tiII! För att nu inte gå in på
KF:s internationella insatser, som på sis
tone så storstilat kunnat uttryckas i or
den OVER ALLA GRÄNSER. - Det
var som själva den, vad du kan orera,
Benjamin. Men inte tror jag att det. im
ponerar på Kaile Jöns eller dom andra
negativisterna. Den som söker fel han
finner alltid fel, och sådana människor
kommer det alltid att fi;mas. Men nu
måste vi nog skynda oss om du inte ska
missa bussen. -

- Javisst, stolarna, sa;er
Benjamin,
dom hade jag så när glömt. - Vi går
raskt upp mot kyrkan. Till vänster lyser
Konsumfönstren och innanför är kom
mersen i full gång: - Hör du Benjamin,
det ser faktiskt ut som om Möbelkonsum
säljer stolar också. - Va? säjer Benja
min och ser för en gångs skull lite får
aktig ut. - Stolar ... ja, hm ... hm ...
- Ja, så slipper du åka in till sta'n,
vetja, - Jo, de förstås, de förstås ...
men tanten ... hon ... - Vad är det
med henne, gamle kooperative kämpe?
Kom nu så går vi in och köper ett par
präktiga och gedigna stolar, som både
hon och du kan sitta på så länge ni le
ver! - Ja, banne mej, har du inte rätt!
Vad tänkte jag på? Men du ... du behö
ver inte nämna det här för Lovisa, när
ni råkas! Du förstår hon hör till de där
människorna, som nästan kan åka hur
långt som helst om hon tror att hon kan
få någonting en femtioöring billigare än
här. Att resorna äter upp den förtjänsten
och mer till ... ja, det bryr hon sej inte
om. - Jo, jag förstår och jag lovar att
inte knysta ett ord. Att jag unnar mej
nöjet att be honom göra åtminstone sin
egen fru till en upplyst och kooperativt
medveten husmor innan han alltför hårt
engagerar sej för andra, det kan väl ing
en klandra mej för? GOD JUL!

Fanfar
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Lycko-Jul i Konsum 1959
När detta läses har Lyckohjulen för

länge sedan rullat in i våra butiker. Vi
är mitt uppe i den stora julhandeln.
Våra husmödrar funderar säkerligen
över sina inköpsproblem både när det
gäller julmaten, julklapparna och allt
julstök som skall till. Barnen gläds åt
det förestående julfirandet, men tycker
att tiden går för sakta - är det ej snart
julafton? Detta problem har säkerligen
inte husmor. Men det är inte bara hus
modern och barnen som äro med i jul
förberedelserna i hemmen. Hela familjen
har sina problem och hemligheter. Pla
neringen och förberedelserna för att
våra medlemmar/kunder skola finna be
hövliga julvaror i butikerna har pågått
sedan flera månader tillbaka. Nu finns
de på plats när det gäller hållbara varor
och väntar på sitt slutliga mål - jul
bordet eller julklappssäcken.

Julmässan i Bergasalen
den 27-29 november blev en god in
ledning av årets julförsäljning. Där fick
vi bl. a. träffa 10.000: - kronorsvinna
ren i TV Olof Frohm, som under dessa
dagar lämnade sin häst och ungkarlsbo
stad i Svanå och i stället var hos oss.
Vid mässan presenterades ett urval av
textilier, husgeråd, sport, möbler, skor,
tofflor, kosmetika och sist men inte
minst riktiga leksaker och spel av olika
slag. Demonstrationer, avsmakningar
och pristävlingar förekom också.

Vår förening 40 år Nyårsafton
Nyårsafton 1919 gjorde Gustavsberg

arna för första gången sina inköp i den
egna konsumbutiken. Det var den gamla
bolagsboden som då bytt ägare. Försälj
ningen första dagen sammanfördes med
1920, som därmed blev registrerat som
första verksamhetsåret. När vi kommer
till nyårsafton har föreningen alltså full
följt sitt 40:e verksamhetsår. En summe
ring av omsättningen under dessa år tor
de sluta på något över 108.5 miljon, där
av något över 9.5 miljon innevarande
år. Det redovisade överskottet sedan
starten blir över 5 miljoner kronor. Där-

Konsums Julmässa i Bergasalen

den 27-29 november samlade mycket
folk, som intresserat tog del av de
många trevliga varor, som vår förening
frestar oss med inför årets julförsäljning.
Dekoratör Laars Edvardsson hade lyc
ats mycket bra med utformningen och
presentationen av varorna. - Gäst 'under
mässan var TV-Frohm, som gjorde succes
när han placerades på scenen och utsattes
för frågor av både publik. och arrangörer.
Han visade sig behärska det mesta inom
idrottsområdet och blev givetvis ett bra
namn för de ungdomliga autografjägarna.
- I en tipstävling om varor m.m. in
lämnades 1400 tipskuponger, bland vilka
68 med tolv rätt plockades ut. De belö
nades med priser från 10 - 100 kronor
jämte presenter av Kf'-produkter. -
Det lär ha varit över 3000 personer som
besökte mässan, och man blev trakterad
med Cirkelkaffe, Konsumbagarens små
kakor och Vårby Julmust. Se det var en
god inkörsport till Gustavsbergs jul!

G-g

till kommer det som samlats gemensamt
genom avskrivning och annan konsoli
dering. Det är en rätt ekonomiskt stabil
40-åring som vi gemensamt äger. För
eningens uppgift ar att på samarbetets
grund förmedla livsmedel och förnöden
heter av olika slag. Men verket skall
byggas vidare. Vi behöver bygga en mo
dern fastighet i centrum, där vi på ett
ännu bättre sätt kan presentera och för
medla varorna till medlemmar och kun
der. Förverkligandet av dessa planer
står högt på' dagordningen när vi skriver
1960 och börjar föreningens 41 :a verk
samhetsår.

Till sist önskar v1:

En riktig LYCKOJUL och

Ett GOTT NYTT ÄR!

G. M-n.
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Jervice och skönhet Ungt hushåll
Häromdan hörde jag nånting så häp

nadsväckande dumt så jag inte hämtat
mig än. Guschelov hade jag samtidigt
den stora (och som bekant enda sanna)
glädjen att kunna säga: Men såna är in
te vi. Vi därvid lika med vi koopera
törer. Nå, för att komma till saken, vad
jag hörde var ett konstaterande av köp
mannakårens obenägenhet att anställa
äldre expediter. De estetiska synpunkter
na skall nämligen vara de utslagsgivan
de.
Har ni hört. Estetiska synpunkter, ha!

Det finns fler än jag som handlat fär
digt av alla pinuppor och blivande mis
ser ditten och datten. Som visserligen är
trevliga att se på, men som ägnar be
tydligt större intresse åt detta i och för
sig angenäma faktum än åt försäljning
en. Och som inte har en aning om be
greppet konsumentupplysning.

Det kan väl inte i alla fall vara bara
i den här familjen, som husmodern är
betydligt mer förtrogen med yrkeslivets
hemligheter än med grytor och pannor
och vad därtill hör? Anda sen späd ålder
har jag tydligen ådagalagt sån valhänt
het i praktiska värv, att en förstående
omvärld axlat bekymren. Hittills alltså.
Men får vissa köpmän som de vill, så
skulle det alltså vara slut nu med alla
moderliga och faderliga biträden, som
bekymrat engagerar sig i familjens hus
håll.

I stället skulle expediten och jag lika
förtvivlade försöka utröna, vad som blir
bäst till tournedos och till gryta, vilken
nylonblandning som kan tänkas stoppa
bäst i herrstrumpor och om det dyra ty
get ämnar krympa eller färga av sig.
Nej, guschelov, säger jag än en gång för
alla livserfarna konsumbiträden. De har
hittills fört mig på rätta vägen och fak
tiskt bibringat mig en hel del av sin egen
gedigna varukunskap.
Jag vill nämligen bli omhändertagen

när jag kommer in i en affär. Känna
att biträdet intresserar sig mer för mig
än för sina egna problem. För att inte
i min tur ställa till trassel måste jag un
derstryka, att den här omhändertag
ningsandan, den är naturligtvis inte alls
beroende av åldern. En ung expedit kan
ha den i hög grad och har hon dess
utom varukunskapen aktuell, så är hon
lika väl mitt ideal, som den äldre, livs
erfarne kollegan. I händerna på sådana
damer och herrar blir jag en idealkund,
som spinner av belåtenhet och som går
att leda till vilka galenskaper som helst.
Jag är nämligen kunden med impuls

köpen. Det genomskådar det duktiga bi
trädet också genast. Ack ja.

Peg

Ungt hushåll heter en föredragsserie
som KF turnerat med under hösten. Som
sig bör startade den i Gustavsberg.

Inga Nilsson hette den trevliga före
dragshållaren. Hon talade så det hördes
om husmödrarnas ansvar för hälsa, hem,
kläder och ekonomi. Det är inte småsum
mor som passerar genom "finansminis
terns" händer!
Hon påpekade att det gäller att se

upp med tvättmaskinerna. Från och med
nyår skall alla dylika vara såväl S- som
Pi-märkta, för att kunna godkännas.
(Fi = förstärkt isolation)
Hennes förundran var stor över att

husmödrarna förvarar så viktiga arbets
redskap som dammsugare och symaskin
längst inne i en garderob. Det blir då
en självövervinnelse att plocka fram
dem.

Vi fick gott samvete att unna oss
riktiga arbetsredskap. Den sågtandade
kökskniven och kökssaxen, obs! med be
toning på kök och ingenting annat är
ingen lyx.

Mycket finns att lära genom vänligt
intresse för upplysningarna på varornas
omslag.

Ett fint komplement till hennes före
drag delades ut efteråt i form av boken
"Ungt hushåll'. Den är redigerad av
Birgitta Ek och utgör ett teamwork mel
lan henne, Lena Larsson, Ella Brita
Quennerstedt och Siv Widerberg. Prov
köket står för matfunderingarna.

TV-apparaten skall väljas med tanke
på tidens tand ansåg lumaingenjören.
Man bör hålla sig till stora firmor utan
allt för stort hänsynstagande till rabat
ter och vid jämförandet av inköpspriser
slå ihop kostnaderna för TV-apparat
och antenn.

Bland de utställda apparaterna be
fann sig också en Luma-TV. Den var
funktionell och ren i linjerna. Litet ha
lystnad spred sig allt till litet var.
Kaffe och lotteri. bjöds det på. Full

satt var det och god stämning. Tyvärr
strejkade filmen "slanten" eller rättare
sagt apparaten. Vi fick en försmak av
två mycket söta ungar på väg att hand
la - och ett löfte att få se den längre
fram, om möjlighet finns. Så ha vi något
trevligt att se fram emot också!

Margareta.

'Klctsskamrater vid Gustavsbergs Folkskola som inskrevs 1906 och slutade 1912
inbjudes till kamratträff lördagen den 23 jon. 1960 i Gustavsberg.
Onskemål att samlas till denna träff har framförts från många håll. Med detta
meddelande i Gustavsbergaren hoppas vi nå så många som möjligt. Anmäl dig
snarast till Anders Steen, Kvarntorpet, Gustavsberg, tel. 0766 - 30205 eller Edit Lorang,
Bleket, Gustavsberg, tel. 30766. Det blir säkerligen en trevlig och minnesrik träff.
Upplysningar ang. träffen lämnas av A. Steen och E. Lorang. Hjärtligt välkommen!
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Det har skett en omläggning av be
skattningen av KF:s inkomster. Inkoms
terna beskattas ej längre centralt i Stock
holm utan slås ut på KF-företagen i pro
portion till antalet anställda. Detta har
medfört att Gustavsberg, som tidigare
inte kunnat räkna med några inkomst
skattekronor från själva företaget, nu
erhållit en för 1960 betydelsefull in
komstförstärkning (c:a 200.000: - kr. i
skattemedel). Denna för år 1960 bety
delsefulla förändring tillsammans med
en viss ökning av det övriga skatteun
derlaget har underlättat kommunal
nämndens strävanden, att trots ökade
utgifter för skolan (49.000: -), social
vården (45.000: -), investering
(250.000: -) o. s. v. bibehålla samma
skattesats som förut. Beslut om skatten
fattades den 5/11 1959. Samtidigt be
slutades även att en föreslagen omorga
nisation av byggnadsnämnden och häl
sovårdsnämnden med fast anställd per
sonal skulle utredas. I övrigt förekom
mer ej några viktigare nyheter från den
borgerliga kommunens sida.
Av en viss ekonomisk betydelse torde

dock ombyggnaden av kyrkogården vara,
där den kyrkliga kommunen påbörjat
ett planeringsarbete som kommer att
belöpa sig på c:a 250.000: - kronor.
Pengar för detta arbete har redan upp
lånats.

G. 0.

Den kommunala bostads~
bebyggelsen

Efterfrågan på moderna bostäder sti
ger för var dag och vi förmodar att de
bostadssökande som redan bor i kommu
nen frågar sej vad ska hända på detta
område i fortsättningen. Under inneva
rande år har kommunen låtit uppföra
12 st. egna hem i Lugnet. Entreprenad
firma har varit "Puzzelhus" från Os
karshamn. Med undantag av några må
naders försening i byggnadstiden, kan
man väl säga att det hela gott bra, alla

hus har sålts, och vi hoppas att ägarna
är inflyttade när detta läses.

I Mörtnäs har 8 st. egna hem upp
förts, husen har levererats av A.-B.
Guldringen. Också dessa har funnit kö
pare och är inflyttningsklara för en må
nad sedan. Detta har varit ett försök
från kommunens sida att utnyttja grupp
bebyggelseprincipens fördelar för att
komma ner i kostnader för ett eget hem.
Många som önskar realisera tanken på
ett egethem har knappast egna förut
sättningar för att lösa alla de problem
som uppstår i samband med ett separat
bygge vilket också lär bli dyrare.

I detta nummer av Gustavsbergaren
lämnas en uttömmande redogörelse · över
de 38 radhuslägenheter som skall uppfö
ras under 1960 i Lugnet. Då intresset för
ytterligare egnahemsbebyggelse förelig
ger, ämnar kommunen att uppföra 24 st.
utefter en väg som löper parallellt med
Klostervägen. Väg och ledningar för vat
ten och avlopp äro framdragna, anbud
från 4 st. byggnadsfirmor föreligger, hu
sen avses att påbörjas till våren 1960.
Om dessa skall uppföras på tomträtt el
ler på fri och egen grund är en fråga
som kommunen ännu ej beslutat om.

Beträffande höghusbebyggelsc i tre vå
ningar pågår underhandlingar med två
byggnadsfirmor om uppförande av c:a
400 lägenheter i Lugnet. Man ämnar om
möjligt bygga c:a 75 lägenheter om året,
som tycks vara ett antal som täcker ef
terfrågan. Om tidpunkten för detta pro
jekts påbörjande kan ej något bestämt
sägas. Vid all byggnation krävs kapital,
egen kapitalinsats krävs både vid byg
gandet av eget hem och bostadsrättslä
genhet. Vi rekommenderar därför alla
som önskar bostad att vända sig till
Länssparbanken som lagt ner ett ener
giskt arbete ute i länets olika kommu
ner för att få ett målmedvetet bostads
sparande i gång. Intresset för detta spa
rande är i stigande, och kommunen kan
vitsorda gott samarbete med sparbanken
i samband med vår bebyggelse.

H. P.

Gustavsbergs centrum
Ett inlägg.

Frågan om Centrumplaneringen tryc
ker nu åter på i kommunen. Arkitekt
Thunström har tidigare ägnat den stort
intresse och även utformat planer på
en lösning av centrumområdets utbygg
nad. Runda huset blev här den första

förverkligade byggnaden i planen. Även
panncentralen i Kvarnberget kan väl
hänföras hit. Den Skoglundska iden om
affärsramphuset nedanför Värdshuset
flammade till för något år sedan men
har åter slocknat. Den ingick inte i nå
gon större planering. Frågan i sig själv
är naturligtvis en kommunal angelägen
het och har blivit det än mer, sedan
kommunen för något år sedan av AB
Gustavsbergs Fabriker inköpte hela
centrumområdet. Centrum har nu blivit
aktuellt sedan Konsum allvarligt tänker
på ett varuhus i samhället. Affärschefen
Mattsson med flera har redan gått om
kring för att se ut den bästa platsen för
sitt affärshus. Reflektionen inställer sig
att platsen, som Konsum letar efter är
den, där man tror sig bäst kunna in
fånga de bilåkande stockholmarna på
sin väg utåt öar och hav. Gustavsbergs
borna behöver man i det sammanhanget
inte tänka så mycket på. De tar sig ändå
fram till affären om den så ligger vid
torget eller placeras bakom Knut An
derssons gamla vedbod. Men var är den
kommunala planeringen? Skall Konsum
först bygga sitt hus och sedan kommu
nen komma efter och staka ut sitt så
kallade Centrum omkring detta varuhus.
Eller behövs det ingen Centrumplan alls.
Har all den möda och de kostnader som
nedlagts därpå varit helt förgäves?

Förr kunde man kanske ta lättare på
sådana här saker frin kommunens sida.
Det ordnades ändå genom Fabriken, som
hade ett allomfattande samhällsintresse.
Nu kommer man inte ifrån det kommu
nala ansvaret. En sammanblandning av
lokala konsumintressen och kommunala
intressen kan ligga nära till hands i vårt
samhälle, där kommunmän även kan ha
ledande platser i Konsums styrelse. Vems
intressen hävdar man i sökandet efter
varuhusplatsen, 01!1 man inte först väc
ker frågan i ett större sammanhang i
kommunen. Säg inte att intressena sam
manfaller helt. Vem skall ta ansvaret
för den enhet, som skall kallas Centrum,
och som skall bestå av affärshus, all
männa byggnader, torg, park, plante
ringar m. m.? Den som tar det ansva
ret får även visa Konsum dess plats i
Centrum under förutsättning att Kon
sum själv vill in dit. Konsumchefen har
därför begärt att den kommunala pla
neringen fullföljes. För att det inte ska
bli allt för oroligt vill han dock ha KF:s
arkitekter som planerare. Nu gäller det
att vilja något även från kommunens
sida!

Yngve Nyström
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Vi i schacksällskapet ansåg det som
en mindre katastrof när den kooperativa
schackserien för några år sedan måste
läggas ner på grund av bristande in
tresse hos stockholmsklubbarna. En myc
ket livlig aktivitet från vår sida att på
nytt få hjulen igång gav intet resultat.

Men se, då hände något. Frampå vår
kanten nu i år fick vi till stånd en vän
skapsmatch med PUB, och pojkarna där
på Kungsgatan brann av iver att få sät
ta igång serien på nytt. Vi var inte sena
att hänga på, och i september sände vi
vår ordf. och kassör till ett samman
träffande med intresserade från de olika
klubbarna tillhörande kooperativa före
tag i Stockholm. Det resulterade i ett
beslut att ta upp serien med 12-manna
lag och deltagande blev Gustavsberg,
PUB, Tre Kronor samt Folksam. PUB
har ställt ett vandringspris till förfogan-

de, vilket erövras efter 3 vunna sener
utan någon inbördes ordning.

Som första motståndare i denna täv
ling mötte vi Folksam på bortaplan den
16 okt. och vi publicera de individuella
resultaten.

Folksam: Gustavsberg:
K. E. Taube 0 1 I. Elvin
S. Lundgren 0 1 G. Andersson
L. Pettersson 0 1 A. Lindström
D. Landin 0 1 V. Olsson
B. Lundström 1 0 E. Nyberg
P. Karlsson ½½ H. Ericsson
I. Orcifalvi 1 0 J. Björk
L. Fredriksson 0 1 R. Ericsson
A. Olsson 0 1 0. Bergqvist
T. Kull ½½ B.· Arvidsson·
G. Claesson 0 1 A. Sjölund
B. Weinitz 1 0 S. Andersson

Som synes vann vi denna duell med
stor marginal, men det finns ännu högre
hinder att ta, varför vi spar självberöm
met till en annan gång.

För övrigt kan vi notera en något
stigande tillströmning till våra spelkväl
lar. Vi har en turnering med handicap
igång, som vi beräknar tar hela säsong
en i anspråk. Samt en hel del vänskaps
matcher.

B. Arvidsson

I pressläggningen får vi reda på att
våra pojkar vunnit både över PUB och
Tre Kronor.

Red.

På Torget uppfångade Wille 0-n föl
jande:
- Tänk i dag var det inte många hos

doktorn. Nu skulle du passa på å gå
opp.

Ja, men jag är ju inte sjuk.
Jaså - men de va välan synn de!

En man i Skottland sade till sin vän:
- Jag måste köpa mig en ny kam,

en tand har gått av i den.
- Du menar väl inte att du köper en

ny bara för den skull.
Jo, det var den sista tanden.

En biskop - i ett annat land - ta
lade om för några kolleger att han bru
kade väcka sina åhörare med ett och
annat chockerande inlägg t. ex. "Mina
kära vänner! Jag har en gång vilat i en
annan mans hustn.is armar." Försam
lingen spärrade förstås upp ögonen, var
på biskopen fortsatte: "Det var min
mors ..."

Det var ett bra knep tyckte en av
kollegerna och beslöt att tillämpa det vid
nästa mässa. Han talade och sade: "Jag
har en gång vilat i en annan mans
hustrus armar." Det blev en lång tyst
paus. - "Tja, nu har jag glömt vems
det var."
~~
Till advent passade v/tr fotograf p/t att ta en
bild p/t Hemmet av fem 90-/tringar, nämli
gen Anna Stein, Ottilia Pettersson, Bernhar
dina Wassberg, Ida Lindahl och Erik Berg
vall. De har mycket att berätta om det

gamla Gustavsberg.
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Sommarn är definitivt slut, hösten var
kort, och så är vintern här med den för
sta snön. Vattnet har sinat i våra sjöar,
så den var välbehövlig. Men lngarö har
fått sitt nya vattenverk i gång, så nu
gläder sig alla på Brunnsområdet åt
vatten och avlopp, det är bara att gräva
och koppla på. Prästgården har fått sitt
vatten genom en grävd ledning från Ål
derdomshemmet.

Så har vi haft mantalsskrivning och
det ser ut som om folkmängden ökar
härute på Ingarö.

Den 22 november bjöd syföreningen
Enkronan alla lngaröbor över 60 år på
fest i Hemvärnsgården och den 29 no
vember var det församlingsafton i sko
lan, omedelbart efter högmässan. Den
13 december håller vi julfest i skolan.
Julotta hålles i lngarö kyrka kl. 5 på
Juldagsmorgonen, och också en kl. 7,
då pastor Töldsepp predikar. Och så
träffas vi i kyrkan på Nyårsafton till
Nyårsbön under pastorns ledning.

Folkpensionärsföreningen har haft
kvartalsmöte, då Mjölkförsäljningsför
eningen bjöd på kaffe och tårta. Och det
tackar vi för!

Lördagen den 23 januari 1960 firar
Ingarö Arbetarkommun 30-årsjubileum i
Hemvärnsgården, varvid partiordföran
den Essen Lindahl talar.

Från oss i Ingarö, föreningar och en
skilda, går ett hjärtligt tack för det gam
la året till alla Ingarövänner, och vi
önskar alla och envar En god Jul och ett
Gott nytt 1960.

s. L.

Gustavsbergs Värdshus
söker kontakt med personal

av olika slag för tillfällig tjänst
nu och framdeles.

Ring 0766/302 58

Samhället i centrum
var ett av de ämnen, som tagits upp till
behandling i en tredagarskurs kring so
cial-etiska frågor. Kursen, som hölls un
der tiden 16-18 nov. i Missionskyrkan,
hade anordnats av de lokala församling
arna, som är anslutna till De Kristna
Samfundens Nykterhetsrörelse (DKSN).

Första kvällens möte behandlade äm
net: BARN-HEM-SAMHÄLLE. In
ledningsvis framhöll DKSN-instruktö
ren, pastor Karl-Hugo Näsström, Söder
tälje - som ledde kursen - hur nyk
terhetsfrågan påkallar allas vår upp
märksamhet och alla söker vi efter vä
garna till ökad folknykterhet. Ungdoms
fostran och åldringsvård står på dagord
ningen, hem och familjeliv framstår som
alltmera centrala värden, arbetslivets
människosida och trivselfrågor likaså.
S.ambandet mellan de enskilda männi
skornas livsstil, demokratins hållfasthet
och samhällets funktionsduglighet blir
alltmera tydligt. Det blir med ökad
skärpa klart, att demokratin endast för
verkligas genom människor, som lever
demokratin värdigt. Hemmet är samhäl
lets minsta cell. Här börjar barnets
trygghet. Där borde det få växa, mogna
och fostras för att så småningom kunna
motta samhällslivets gåvor och förplik
telser, d. v. s. att kunna fungera som
individ i det gemensammas intressen. -
I ett efterföljande samtal medverkade
fru Svea Andersson, lärarinnan fru Brit
ta Larsson och missionär fröken Birgit
Lindberg.

Kring "Samhället i centrum" samla-

des man sista möteskvällen. Efter anfö
rande av instruktören, i vilket han på
visade vilket stort problem alkoholfrå
gan utgjort för de senaste fyra århundra
dena (Vårt århundrande har upplevt
både införandet och slopandet av mot
bokssystemet), - och en kort film vid-
tog estradsamtalet. I detta deltog perso
nalkonsulent Gösta Dahlberg, kommu
nalnämndens ordförande Harry Petters
son, nykterhetsnämndens ordförande
Elis Sander, ombudsman Axel Ohlund,
rektor Wilhelm Gezelius och pastor Otto
Hägglund. Av samtalet framkom bl. a.
att Gustavsbergs kommun har en rätt
stor budget; att de största utgiftsposter
na utgörs av skolkostnader och social
vård; att nykterhetstillståndet är rela
tivt bra; och att kommunens förtroende
män är vakna för nödvändigheten att
genom förebyggande åtgärder i' ung
domsvården visa det uppväxande släk
tet på sunda och uppbyggande levnads
vanor.

I mötena medverkade församlingarnas
sångare och pastorer.

Mitt i nuet
Till värdefulla sång- och musikaftnar

har Baptist- och Missionsförsamlingarna
inbjudit gustavsbergarna under hösten.
Mötena har hållits på söndagskvällarna
och har samlat en stor publik. Mötena,
som går under mottot "Tonen från Him
len", kommer att fortgå till den 13 de-
cember. 0. H.

Som sagt var
Samtidigt som vi måste öppna under

visnings- och yrkesutbildningsvägarna
för alla, måste vi se till att vi utvecklar
själva undervisningsformerna så att vi
helt och fullt kan locka fram och utveck
la de kunnigaste och mest begåvade i
varje åldersgrupp. Detta ställer stora
krav på personalpolitiken i företagen.
Det bör skapas sådana förhållanden in
om företaget att varje anställd skall veta
att det finns en rad olika vägar för ho
nom att komma vidare till bättre, in
tressantare och mera lönande befattning
ar. Man måste systematiskt leda fram
och stödja dem som har intelligens och
begåvning för att gå vidare, inte bara
genom att erbjuda alternativa karriär
möjligheter och "utbildande befordrings
gång" utan även genom hjälp till fort
satta studier.

Ur en artikel av Axel Iveroth
i Barnen och Samhället

Behovet av en ständigt ökad kapital
bildning är ostridigt. I detta begrepp in
nefattar jag investeringarna i vårt vik
tigaste kapital: bättre skol- och yrkes
utbildning. Om det är riktigt att inves
teringar i människornas utbildning ger
högre avkastning än kapitalinvestering
arna är detta dubbelt viktigt för de nor
diska länderna med sina jämförelsevis
små produktionsenheter och begränsade
kapitalresurser. Vår chans att tävla lig
ger i en hög utbildningsstandard. 60-ta
let i Norden kommer i hög grad att kän
netecknas av en våg av stora årskullar.
Detta får inte vara en belastning utan
tvärtom en stor chans, en gåva som
måste rätt förvaltas. Låt 60-talet bli ett
ungdomsutbildningens decennium med
prioritet för dessa i verklig mening pro
duktiva investeringar - gärna till pri
set av en långsammare standardhöjning
för oss medelålders och äldre.

Rudolf Meidner
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På väg från jobbet Ordets makt över tanken
November. De mörka tunga kvällar

na ... och morgnarna! Inte en snöflinga
lyser upp vår väg och solen lyser blott
med sin frånvaro. Men ändå är det kan
ske denna dystra månad som fick våra
annars spartanska förfäder (de hade ju
varken TV eller bil) att introducera den
ljusets fest, som sedermera fick namnet
JULhelg? Och är inte november den må
nad, då vi når vårt maximum i hemliv,
i studieverksamhet och föreningsakti
vitet? Jag förstår inte de människor
som önskar november åt fanders. Bara
ett sådant litet enkelt faktum som att
året skulle bli en hel månad kortare
utan november borde få dem att besinna
sig. I november kan man få ideer som
man troligen inte skulle kunna få i exem
pelvis maj, juni eller september. Har jag
inte rätt, redaktör'n? Visar inte fabrikens
förslagsverksamhet särskilt höga siffror
för november? När t.o.m. jag, som i van
liga fall fullständigt saknar sinne för
tekniska vidunderligheter, kan få en snil
leblixt i denna månad, då måste det va
ra så. I all blygsamhet kan jag tala om
vad det går ut på. Jo, en novemberkväll
satt jag därhemma och stirrade ut i det
kolsvarta mörkret. Man gör ju så ibland:
Då hörde jag plötsligt fabrikens siren
tjuta 'faran över'. Ja, det är samma sig
nal men den har i detta fallet . en ar
betsdagsinledande betydelse. - Varför?
frågade jag mej. Vi har ju klockor både

fram och bak, på väggar och tak. Och
många, många hundra av oss, som arbe
tar på fabriken, har arbetstider som vi
får passa utan denna extra påminnelse.
Varför inte spara på ångan? Detta var
alltså förslag nummer ett. (Femton kro
nor ... tack!)

Vill man inte spara på ångan av tra
ditionsskäl och på grund av att det är
av mindre ekonomisk betydelse ja, då
förvandlar jag mitt sparsamhetsförslag
hux flux till ett trivsamhetsförslag. Var
vid man istället utnyttjar ångkraften till
att blåsa liv i ett spelverk bestående av
ett antal orgelpipor sammansatta till en
glad och inspirerande melodi. Varför in
te Champagnegalopp? Naturligtvis måste
en musikalisk ångblåsare anställas efter
som ångstötarna måste levereras i de i
musikstycket ingående notvärdena. Gär
na en ångblåsare med biinstrument, så att
blåsorkestern eller orkesterföreningen
också kan dra nytta av honom. Men hur
som haver så vill jag minst ha trettio
kronor om detta sista förslag blir anta
get. Förvisso är november en bra må
nad! December är förstås litet gladare.
Just i den här vevan har väl alla tradi
tionsbundna Gustavsbergare släpat hem
sina julgranar, klätt och satt elektriskt
ljus i dem? Naturligtvis får granen inte
stå mitt på golvet numera, och inte dan
sas det så mycket runtom heller, men
den är i alla fall ett julträd som inget
annat. För när den kastas ut, då vet vi

Forum gjorde avskedsvisit den 25 november hos Rektor Elldin på
Vår Gård. Gustavsbergarna fick en orientering om nybyggnadernas
tillkomst och genom en rundvandring ta del av de förnämliga lo
kaliteterna. Vid kaffet tackade Axel öhlund för El/dins varma
intresse för gustavsbergarna och för vår tidning, och hoppades att
kontakten nu skulle bli ännu starkare, då rektor Elldin skall gå
pension. Vår bild visar samling framför Lindbergs fresk, som

sakkunnigt demonstreras av Harald El/din.

Konferens: En grupp människor, som
var för sig inte kan uträtta någonting,
men som kan samlas och kollektivt be
sluta att intet kan uträttas.

Syntes: En sammanställning av många
oklara detaljer till en enda jättelik röra.
Göra en utredning: Ta reda på vem

som flyttar pärmarna.
Att ge en bild av läget: Ett långt, in

vecklat och ovederhäftigt uttalande till
en nybörjare.
Vad är Er uppfattning om saken? Vi

kommer att lyssna på vad Ni har att
säga, så länge det inte inverkar på vad
vi redan har bestämt oss för att göra.
Vad god sänd oss ytterligare upplys

ningar. Vi har tappat vårt material och
behöver en ny omgång.
Klarlägga en frJga: Dra ut en tydlig

sida till 15 oklara.
Ekonom: Den som talar om För Er

vad Ni skall göra med de pengar, som
Ni hade haft om Ni inte följt hans råd.
Diplomat: En person som kan be Er

fara åt helvete och göra det på ett sätt,
som gör att Ni riktigt längtar efter ut
flykten.
Statistiker: Den som drar en exakt

matematisk linje från ett omotiverat an
tagande till en förutfattad mening.
Status quo: Samma soppa som vanligt.

vad klockan är slagen. Då vet vi att
vi åter igen är på väg mot den härliga
årstid som heter VÅR! Gubben

USA:s mest kände fackföreningsledare, Walter Reuther med maka
May, gästade i sällskap med LO-ordföranden Arne Geijer med
maka Gustavsbergs Fabriker den 26 november. Efter lunch på
Strandvik tittade man på badkarsfabriken och sanitetsgodsets fram
ställning. Konstavdelningen intresserade alldeles särskilt och flera
vackra pjäser inköptes för att pryda hans hem i USA. Besöket
avslutades med en trivselstund med kaffe framför brasan hos Teg-

lund på Farsta udde.
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(Dl Tack!

Födda
4/10 Mona Elisabeth d. t. Karl Ivar

Strömberg och h. h. Gun Inger f. Gustavs
son.

6/10 Bo Thomas s. t. Bo Göte Palmer och
h. h. Ella Marta Viola f. Andersson.

11/10 Äsa Marie d. t. Stig Nils Erik Ols
son och h. h. Gullan Berit f. Stenström.

13/10 Robert Christian Gianfranco s. t.
Giovanni Pugno och h. h. Franca f. Caval
lero.

18/10 Ulf Sixten s. t. Urban Sixten Lyng
ander och h. h. Margareta f. Wretman.

21/10 Ulf Erik s. t. Arne Erik Gotzy
Andersson och h. h. Sylvi Dagmar Kristina
f. Nilsson.

16/11 En son t. Lars Fredrik Jansson och
h. h. Eva f. Andersson.

17/11 En dotter t. Sven Erik Waldemar
Wiman och h. h. Vera Elisabet f. Karlsson.

Vigda
26/9 Urpo Aulis Petter Vartiainen och

Solveig Kristina Vikner.
31/10 Bengt Martin Jonsson och Britt-Lis

Viktoria Andersson.
31/10 Sigurd Mauritz Essman och Gun

Britt Marianne Persson.

Döda
24/9 Änkefru Anna Sofia Holm f. Eklunl

Grindstugärde D. 24. 82 år.
30/9 Gjutarb. Gustaf Bengt Erik Olsson,

Trallbanev. 4 a. 19 i:'ir.
14/10 F. trädg.m. Karl Robert Lundqvist,

å förs. 68 år.
22/10 Änkefru Hulda Vilhelmina Petters

son, f. Nordkvist, Mariag. 5 81 år.
25/10 F. snickaren Lars August Wallin,

Munkv. 16. 80 år.
22/11 F. gipsgjut. Konrad Ludvig Ström

berg, Skeviksg. 4. 89 år.

För allt vänligt deltagande och stöd
vid Bengt-Eriks bortgång och för den
vackra blomstergärden vid hans jordfäst
ning ber vi att genom Gustavsbergaren
få frambära vårt innerliga tack.

Maj Olsson
Björn

För all vänlig hågkomst på min 70-
årsdag ber jag härmed att få framföra
mitt varma tack till fabriksledning, ar
betskamrater, pensiondrsjiireningen, släkt
och vänner.

Anna Johansson

För all visad vänlighet på min 50-års
dag ber jag att till Konsum, Fabriksled
ningen, vänner och kamrater få framföra
mitt varma tack.

Ake Carlbom

Ett hjärtligt tack till företaget, arbets
ledningen och arbetskamraterna, för
eningar, släkt och vänner för all upp
vaktning på min 70-årsdag.

Rosa Jansson

Mitt varma tack till Jabriksledningen,
arbetskamrater, släkt och vänner för
vänlig uppvaktning på min 50-årsdag.

Gunnar Eriksson

Hjärtligt tack till envar - ingen
nämnd och ingen glömd - som så vän
ligt uppvaktade mig på min 50-årsdag.

Hilding Ohlson

Genom Gustavsbergaren ber jag att
till alla som så vänligt hyllade mig på
min 60-!lrsdag få framföra mitt hjärt
liga tack.

Astrid Neuman

För den vänliga hågkomsten på min
BO-årsdag vill jag härmed framföra mitt
varmaste tack till fabriksledningen, ar
betskamraterna, grannar och andra vän
ner.

Johan Sigfrid Andersson

Mitt varma tack till alla som upp
vaktade mig på min 50-årsdag.

Gösta Nilsson

För all visad vänlighet på min 60-års
dag ber jag att till fabriksledning, ar
betskamrater, släkt och vänner, få fram
föra mitt varma tack.

Katarina Andersson

Ett hjärtligt tack till företagsledning,
förmän, arbetskamrater och Pensionärs
föreningen för uppvaktningen på min
10-årsdag.

Oscar Jansson

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
arbetskamrater, släkt och vänner för all
uppvaktning på min 50-årsdag.

Birger Pettersson

För all vänlig uppvaktning på min
75-årsdag ber jag få framföra mitt
hjärtliga tack! ·

Sven Karlsson

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,
släkt och vänner för all vänlig uppvakt
ning på min 60-årsdag.

Hilma Hellberg

Mitt varma tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetsledning, arbetskamrater,
Gustavsbergs arb.-kommun samt till alla
som ihågkommit mig på min 50-årsdag.

Edor Svensk

Ett varmt och hjärtligt tack till släkt,
arbetskamrater och vänner för all upp
vaktning, blommor och gåvor på min 75-
årsdag.

Anna Lithander

För all vänlig hågkomst på min 50-
årsdag ber jag att få framföra mitt var
maste tack.

Bror Sandqvist

Hjärligt tack för all vänlig uppvakt
ning på min 90-årsdag.

E. L. Bergvall

Tig stilla
Hör du ett rykte, sprid det e7,
för struntprat slut ditt öra.
Till skvallerkonseljer tacka nej
Du har ingenting där att göra.
Nästans rykte borde lämnas ifred
låt honom vara som andra.
Det är en gammal vacker sed
att icke en människa klandra.

Att tro och att veta är tvenne ord
från varandra milsvitt skilda.
Det största felet på vår jord
är att falska omdömen bilda.
Kan du ej säga något gott,
så tig då vackert stilla.
Att sitta tyst och lyssna blott
har aldrig gjort någon illa.

George Garring
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Med goda inköp
i vår

snabbköpsaffär
önskar vi alla

kunder
God Jul och
Gott Nytt Är!

MJOLKFORSÄLJNINGS
FORENINGEN

Gustavsberg

Skall Ni "fira en dag", ha fest eller bjudning, annngen
komma till oss eller helst vill vara i eget hem står

Gustavsbergs Värdshus

vill

gärna till tjänst efter Edra önskemål.

Vi strävar efter att hålla så moderata priser och god service som
möjligt. Tel. 0766/302 58

God Jul och
Gott Nytt Är!

tillönskas kunder,
vänner och släktingar

Hulda Olsson
Kiosken, Älgstigen

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla kunder.

\ \O ATELJE och AFFKR
('_ '{\ )0 Björnskogsvägen 8 B
C) Lugnet - Gustavsberg

Tel.: 0766/31232

Affären är öppen: Måndag-Fredag
från 17,30-19,00.

Ateljen är öppen: vardagar efter
klockan 19,00 samt
Lördagar och Söndagar.

Alla tagningar efter överenskommelse.

TILLYS
RöRLEDNINCiS AB

David Bagares gata 19
Tel. 21 06 76

Filial i Gustavsberg
Tel. 07 66 - 31 074

Värme-, sanitets
och gasinstallationer

Reparationer
Moderniseringar

God Jul!

Gott Nytt År!

Det är inte längre en omöjlighet att skaffa sig en rymlig
bostadslägenhet eller eget hem om man bostadssparar i Läns
sparbanken. Man skall spara till kontantinsatsen, men om detta
skulle ta för lång tid kan man erhålla ett tilläggslån - en,
service som Länssparbanken lämnar sina bostadssparare -
vilket gör att man tidigare kan flytta in i det nya hemmet.

För närmare upplysningar. tala med vårt avdelningskontor i
Kommunalhuset, öppet kl. l l -13, fred. öven 17-18, tel.
301 15 eller avdelningen "Sparhem" på huvudkontoret, Klara
bergsgatan 25, Stockholm, tel. 22 83 80.

Länssparbanken
Stockholm
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Det lönar sig
att göra ett besök hos

KURT SVENSSONS
Manufaktur
Martagatan 12

Tel. 30 068

Vi önska gamla och nya kunder

En god Jul
och Ett gott nytt År

målare
Martin Lövgren

utför måleriarbeten av alla slag
Tel. 19 94 59

God iul
och Goll nyll {J,

Gudrun Stenströms

CJJamftisering
Algatan 1 Tel. 309 63

GOD JUL
och

GOTT NYTT ÅR

Kiosken, LUGNET
tillönskar

En trevlig Jul och

Ett Gott Nytt År.

till alla kunder och vänner.

Mai Olsson

Jul-och Nyårshelgens
predikoturer i

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULDAGEN kl 7

Julotta. Kyrkoherde Hallin, kören.
ANNANDAG JUL kl. 11

Högmässa. Komminister Töldsepp.

SONDAGEN DEN 27.12 kl. 11
Högmässa. Kyrkoherde Hallin.

NYARSAFTON kl. 18
Nyårsbön. Kyrkoherde Hallin.

NYARSDAGEN kl. 11
Högmässa. Kyrkoherde Hallin.

SONDAGEN DEN 3.1.1960 kl. 11
Högmässa. Komminister Töldsepp.

TRETTONDAG JUL kl. 11
Högmässa. Prosten Hedblom.

Välkomna till Jul- och Nyårshelgens möten i ~

MISSIONSKYRKAN ~
Söndag 20/12 kl. 15.00

Juldagen kl. 7.00
kl. 8.30

Annandag Jul kl. 11.15

Söndag 27/12 kl. 11.15
Nyårsafton kl. 18.00
Nyårsdagen kl. 11.15

Söndag 3/1 kl. 16.00

Trettondedags Jul kl. 14.00
ALLIANSENS BONEVECKA:
Lördag 16/1 kl. 17.00
Söndag 24/1 kl. 11.15

SONDAGSSKOLANS JULFEST.
Barnen. Lärarna och ett trevligt program. Servering.
JULOTTA. Allians. Post. Someland, Hägglund. Körsång. Koll.
Sångstund på hemmet för gamla.
MISSIONSFEST: 78 år i Kongo. Missionär Birgit Lindberg,
Hägglund, musikföreningen. Sparbössetömning.
TRYGG MED GUD. Hägglund. Sång: Signe Bäckström.
TIDENS FLYKT. Allians. Hägglund. Musikföreningen.
"Gör mig till ett redskap åt Dig, Gud."
Hägglund. Sång: Ake Henocksson. H.H.N.
FAMI LJEFEST FOR ALLA ALDRAR. En familj svarar för önske
sångernas kvart. Kom och trivs med oss.

JULFEST i Skälsmaro Missionshus.
6-10 jon. Möten i de olika lokalerna. Tid: kl. 19.00.
Fest för de gamla.
ARSHOGTID.

EN FRIDFULL JULHELG OCH ETT GOTT NYTT AR TILLONSKAS ALLA!

GUSTAVSBERGS MISSIONSFORSAMLING

GUSTAVSBERGS BAPTISTFÖRSAMLING
önskar alla läsare av Gustavsbergaren
en God jul och ett Gott Nytt År

samt hälsar alla välkomna
till det nyrenoverade kapellet

FILADELFIA-FORSAMLINGEN
önskar samhällets inodnare en VÄLSIGNAD JUL och NYÅRSHELG,

med inbjudan till HYDDANS möten under högtiden

Söndagen 20/12 kl. 11,15 Förmiddagsmöte. H.H.N. Kj. Andersen m.fl.
19,00 Sång och vittnesbörd

JULDAGEN: Kl. 7,00 Julotta. Kj. Andersen, Ådelid och sångarna
ANNANDAG: KL 19,00 MISSIONSMOTE och offer. Ädelid, Andersen

· ochshgu=
Söndagen 27/12 kl. 14,00 Ingarö Ålderdomshem
NYÅRSAFTON: Kl. 22,30 Nyårsvaka. Andersen, Ädelid och sångarna
NYÅRSDAGEN: Kl. 19,00 Väckelsemöte. Andersen, Ädelid och sångarna
Söndagen 3/1: kl. 19,00 Väckelsemöte. Andersson, Ädelid och sångarna
ALLIANS-BONEVECKA: Tisdagen kl. 19,30. Bön i Hyddan
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FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg
Tel. 307 26

Affären vid Blå Porten hålles
öppen

vardagar 9-13, 15-17.30
lördagar 9-14
Julafton 9-13

Till julhelgen julgrupper, bloms
terkorgar, krukväxter, snittblom
mor i riklig sortering.

God Jul och
Gott Nytt År!

JULGRISE
FRÅN

KONDITORI VITA HASTEN

DEN GODASTE JULKLAPPEN! Stor sortering,
olika figurer. (Garanterad äkta marzipan.) PEPPAR
KAKSHUS (Hans och Greta-stil). PEPPARKAKS
FIGURER! SAFFRANSBROD, SMORSTJARNOR,
KLENETTER, MANDELFORMAR, ja allt som
tillhör en RIKTIGT GOD JUL!

ALLTSÅ GLOM EJ JULTÅRTAN!!

FORE TOMTEFESTEN
KOM TILL VITA HASTEN

TEL. 304 29

GOD JUL
Qm oturen är framme och Eder

,-rV eller radio krånglar

1__,ala med LEOS RADIO- och TV
service

Ni kan ringa 310 05 -(säkrast efter
kl. 17.30)

Yttermera visso säljer vi

TV och radio av alla ledande mär
ken

T. ex. AGA, CENTRUM, CON
CERTON, DUX LUXOR, PHI
LIPS m. fl.

0

Ah! Adressen är Klostervägen 4 i
Lugnet.

Realisation av inbytesapparater.

Julklappsklockan 1959
~\I/~~ ~

~Il~OMEGA
har bevisat sitt ledarskap ...

Inget annat urmärhe har så många
internationella meriter som Omega:
• Omega håller sedan 195 5 prec1-
sionsrekord för armbandsur vid ob
servatoriet i Neuchärel. [958 satte
Omega vid observatorier i Ccneve
en nytt absolut precisionsrekord.
e Alltsedan 1932 har Omega ansva
rat för den officiella tidtagningen vid
de Olympiska Spelen, och gör der äv
en under OS i Rom [960
9 Omegas världsserviceorganisation
omfattar 129 länder

Omega Seamaster Automatic

Självuppdragande, stötskyddat och val·
tensäkert. I stål från kr. ·312:-. Omega
herrur finns från kr 180,-. Riktpriser.

Vi demonstrerar hela kollektionen
utan köptv!lng.

Vi vill härmed passa på tillfället önska våra
ärade kunder EN RIKTIGT GOD JUL.

THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4. Tel. 309 90

Gustavsberg
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i ~OlUINIG~INI har många kul saker
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Dags för TUMBA-HOCKEY
Ishockeyspelet i särklass!

1959 års modell -
ny konstruktion som
ger högre spelvärde och längre livs
längd - större skalenlig spelplan -
längd 82 cm, bredd 44 cm - elektrisk
målmarkering samt målräknare. 45=:ktpris

Exkl.
batterier

Ishockeyutrustning
Konståkningsskridskor

Skidor • Kälkar • Sparkar

TV-apparater
TV~fhöljer frfo 107:-
Te-vagnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45:-
Blomsterbord i teak . . . . . . . . . . 44:-
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* * * * * * Vi har iulklappar till hela familien * * * * * *
Underklänning, nylon fr.1n 11 :75
Midjekjol, nylon . . . . . . . . . . . . . . 11:50
Mi,dje.kjol, tyll . . . . . . . . . . . . . . 11 :75
Midjekjol, Satin de Fleur . . . . . . 14 :75
Nattlinne, bomull . . . . . . . . . . . . 9:90
Nattlinne, nylon . . . . . . . . . . . . . . 17:75
Morgonrock, bomull . . . . . . . . . . 27 :00
Morgonrock, rayonsiden . . . . . . ,, 45:00
Morgonrock, matelasserad nylon " 69 :00
Morgonrock, matelasserad, lång 88:00

I
Vinetta damstrumpor
till vardag - högtid - fest.
Vår linneaodelning
står rustad med många och goda
julklappstips.

Barntoffel med sleif och silkesboJl
rosa, ljusblå, vit . . . . . . . . 7 :50 - 8 :75

*
**
***

Dam i skinn med lyxbel!
blå, röd, gabardin/ärg

Herr i skinn,
svart och brun

14:-

12:-

* *Husqv
vackra b

vätternblått
och solgult

Önskeklappar till Honom

En Triolonskjorta
Skjortan som kan andas, är lättvättad och
slitstark.* Enfärgad vit, grå, ohampagne 34:-
Randig 36:-* Slipsar i terylene 11:75

* l Pyjamas, nattskjortor, strumpor,
scarves, handskar ,i
senaste nyheter.

* *

Herr i skinn, slippors
svart och brun 13:- I Ett trevligt sortiment l

i husgeråd
praktiska redskap
prydnadsartiklar
~"""'~

Solis hårtork

Tystgående, TV- och radiostörningsfri.
Riktpris· .... 56:- Vårt pris .... 46:50
~~

t Familje-julkla-ppen .
>

till bilen finns

vid vår

0 IK= station

Julbordets läckerheter i vdra SrNJAlB3rBIKOrP

vttm.ffei konsum GUSTAVSBERG
FRUVIK · LAGNö · GRISSLINGE
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